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االنضباط الذاتي 

في حياتنا اليومية ، نواجه الكثير من العراقيل والعقبات ، التي تقف في 

العقبات   تلك  مثل  ونتجاوز  نتغلب  ولكي   ، وتطلعاتنا  اأهدافنا  تحقيق  طريق 

وهذا   ، والإ���ص��رار  والمثابرة  المواظبة  على  القدرة  نملك  اأن  لبد  والعراقيل 

يتطلب منا ال�صيطرة على النف�س اإلى اأق�صى درجة ممكنة.

الذاتي  فالن�صباط  الذاتي  الن�صباط  القدرة على  نملك  اأن  يعني  وال��ذي 

 ، والم�صيرية  الحا�صمة  ال��ق��رارات  اتخاذ  في  اأكثر  ومواظبا  متحم�صا  يجعلك 

اإلى اإحراز النجاح وتحقيق الأهداف  لذلك يعتبر من اأهم الأ�صباب التي تقود 

اإذا كنت قادرا على  ال�صيطرة على ان�صباطك الذاتي ت�صبح قادرا على امتالك 

الأم��ر  تعلق  ���ص��واء  ال�صائبة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  ل��ك  يتيح  ال��ذي  الح�صي  الت�صور 

بالأفكار اأو ال�صلوك ، كذلك فاإنه يدعمك بالقوة والثبات الروحي  في التغلب 

على الإدمان والك�صل والتاأجيل والمماطلة .

ق��رارا  تتخذ  اأن  هو  تحتاجه   ما  كل   ، للفرد  وما�صة   �صرورية  وه��و حاجة 

�صجاعا وحا�صما في تطوير قدراتك في ال�صيطرة على ان�صباطك الذاتي ، ول 

تت�صور باأن الن�صباط الذاتي هو �صلوك اأو التزام قا�س اأو �صارم بحق النف�س ، 

بل يجب اأن تنظر اإليه من زاوية اأخرى تماما ، وهي اأن تدرك وتفهم جيدا باأنه 

اأعمدة النجاح الرئي�صية الذي يتطلب منك المثابرة ، وعدم التخلي عن  احد 

الأهداف اإلى يتم تحقيقها ، حتى في حالة وجود عراقيل ، او ح�صول اإخفاقات، 

اأو كبوات .

في مثل  هكذا حالت يجب اأن تتخذ قرارا قطعيا في ال�صيطرة على النف�س 

وعم الر�صوخ لالإغراء ، والملذات ، وعدم ال�صت�صالم للياأ�س، وتذكر باأن لي�س 

، فال�صيطرة على  الأول��ى  المحاولة  اأن تحرز هدفك من  دائما  ال�صروري  من 

الن�صباط الذاتي  توؤدي اإلى الثقة بالنف�س ، واحترام الذات ، وذلك يوؤدي اإلى  

ال�صعور بالر�صا عن النف�س والذي يوؤدي اإلى ال�صعور بالهناء وال�صعادة . 

العميد الركن

ح�سن  بن مهدي اليامي

رئي�س التحرير
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متابعات

قوات األمن الخاصه تكرم الفريق  الركن العماني
برعاية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

االميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  �ييسييرف 

حممد بن نايف بن عبدالعزيز  ويل العهد 

الداخلية  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

قوات  اأقامته  الذي  - حفظه اهلل - احلفل 

االمن اخلا�سة بنادي ال�سباط باأم احلمام 

معايل  لتكرمي   1436/3/14 االثنني  م�ساء 

العماين  حمد  بن  حممد   / الركن  الفريق 

قائد قوات االأمن اخلا�سة ال�سابق.

حيييييث بيييدئ احلييفييل بيياآيييات ميين الييذكيير 

 / الييركيين  الييلييواء  �سعادة  القى  ثييم  احلكيم 

االمن  قييوات  قائد  العتيبي  �سليم  بن  مفلح 

الريا�ص - 
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متابعات

ويل  �سمو  فيها  �سكر  كلمة  اخلييا�ييسيية 

وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد 

لتكرمي  احلفل  هذا  لت�سريفه  الداخلية 

ثناءه  مقدما  عظيمة  قيادية  �سخ�سية 

وما  الييعييميياين  الييفييريييق / حممد  ملييعييايل 

قدمه للقوات خالل توليه القيادة وقدم 

القوات  من�سوبي  جميع  �سكر  �سعادته 

ملعاليه تالها كلمة ملعايل الفريق العماين 

قدم خاللها �سكره وعرفانه ل�سموه على 

قطاعات  جلميع  دعييم  ميين  يقدمه  مييا 

وزارة الداخلية وتوجيه خالل فرتة عمله 

القوات  للقوات و�سكره ملن�سوبي  وقيادته 

نظر ما مل�سه منهم من تعاون وتفان يف 

العمل .

الفريق  نهاية احلفل مت تكرمي  ويف 

احل�سور  توجه  ثم  �سموه،  من  العماين 

�سموه  �سرف  على  الع�ساء  لتناول طعام 

والذي اعدته القوات بهذه املنا�سبة . 



العدد الثالث ع�شر - رجب - 1436هـ8

�سدر قرار �ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد بن نايف بن عبدالعزيز 

    – اهلل  – حفظه  الداخلية  وزير  الييوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  ويل 

بتعيني اللواء الركن / مفلح بن �سليم العتيبي قائدًا لقوات االأمن اخلا�سة 

اعتبارًا من 25 / 2 / 1436 هي .

وبهذه املنا�سبة ي�سر جملة                        اأن تقدم �سرة ذاتية 

ل�سعادته حيُث تخرج من كلية امللك فهد االأمنية عام  1399هي وتعني 

يف قوات االأمن اخلا�سة وتدرج بالرتب الع�سكرية حتى حت�سل على 

رتبته احلالية بتاريخ 2/1/ 1429هي ويحمل �سعادته »ماج�ستر« بالعلوم 

الع�سكرية وقد ح�سل على العديد من الدورات خالل فرتة عمله ومنها : 

لغة اإجنليزية تاأ�سي�سية  -1

2- دورة املظالت

3- دورة ال�ساعقة

4- مهند�سني تاأ�سي�سية

5- دورة املهند�سني املتقدمة يف املتفجرات    

6- دورة اإبطال مفعول قنابل ذخائر تقليدية

7- معاجلة املتفجرات

8-لغة اإجنليزية متقدمة

9- التعامل مع اآثار املتفجرات .

االأو�سمة  ميين  عييددا  مبنحه  عمله  فييرتة  خييالل  �سعادته  حظي  وقييد 

واالأنواط نظر جهوده املميزة ومنها : 

1 – ميدالية التقدير الع�سكري من الدرجة الثانية

2- نوط اخلدمة

3- نوط االبتكار

4- نوط املعركة

5- نوط االإنقاذ

6- نوط احلج

7- نوط االأمن

8- نوط االإتقان

9- نوط حترير الكويت . 

وي�سر اأ�سرة حترير جملة فر�سان االأمن اأن تتقدم باأ�سمى اآيات التهاين 

بن  مفلح   / الركن  اللواء  اخلا�سة  االأمن  قوات  قائد  ل�سعادة  والتربيكات 

�سليم العتيبي بهذه الثقة ال�سامية الكرمية وتتمنى له املزيد من النجاح .

صدور قرار  ولي العهد األمير محمد بن نايف

 اللواء الركن/ مفلح العتيبي قائداً لقوات األمن الخاصة

متابعات

الريا�ص - 



9العدد الثالث ع�شر - رجب - 1436هـ

قييوات  قييائييد  �ييسييعييادة  ا�ستقبل 

االأمن اخلا�سة اللواء الركن/ مفلح 

اخلمي�س  يييوم  العتيبي  �سليم  بيين 

�سعادة  مكتبه  يف  هي   1436/5/7

اللواء/  املن�ساآت  اأميين  قييوات  قائد 

واأركانات  بن ح�سن اجلباري  �سعد 

خالل  التباحث  ومت  املن�ساآت  اأميين 

من  املييجيياالت  ميين  عييدد  اللقاء يف 

يف  اخليييربات  تييبييادل  �سبل  �سمنها 

الييتييدريييب والييتيياأهيييييل عييلييى اأحيييدث 

التقنية  والييتييجييهيييييزات  الييو�ييسييائييل 

املتوفرة يف كال القطاعني والتعاون 

امل�سرتك لتبادل التجارب والدرو�س 

تاأهيل  م�ستوى  لييرفييع  امليي�ييسييتييفييادة 

رجال االأمن . 

اللواء الركن/ العتيبي يستقبل قائد قوات أمن المنشآت
تباحثا سبل تبادل الخبرات لرفع مستوى تأهيل رجل األمن

الريا�ص - 

متابعات
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قائد قوات األمن الخاصة يرعى اختتام دورة 
القناصة رقم )1(

رعى �سعادة قائد قوات االأمن اخلا�سة 

اللواء ركن / مفلح بن �سليم العتيبي اختتام 

يف  عقدت  التي   )1( رقييم  القنا�سة  دورة 

االمر  مبدينة  اخلا�سة  االأمن  قوات  معهد 

مدربني  ومب�ساركة  ب�سلبوخ  االمنية  نايف 

تلقى  ، حيث  اال�سالمية  باك�ستان  دولة  من 

املتدربون خالل ثالثة ا�سابيع  تدريبات على 

م�سد�س اجللوك وبندقية القنا�سة وبندقية  

الرماية  يف  مييهييارات  خاللها  وتعلموا   3 ج 

مرتا   450 اىل   100 ميين  مل�سافة  املييوزونيية 

والرماية على قطعة معدنية لنف�س امل�سافة 

وكذلك  م�سرتك  هييدف  على  والت�سويب 

اىل   300 م�سافة  من  البالون  على  الرماية 

م�سافة  من  كثيف  نييار  واطييالق  مييرتا   450

اهداف  على  والرماية  مرت   400 اىل   100

 100 مفاجئة واهداف متحركة من م�سافة 

خالل  املتدربون  تلقى  كما  مييرت،   200 اىل 

الزوايا  من  الرماية  على  تدريبات  الييدورة 

ختام  ويف  واالنييحييدار،  ال�سعود  طرق  ومن 

الييدورة   يف  املتميزين  �سعادته  كرم  احلفل 

ووزع ال�سهادات على اخلريجني . 

الريا�ص - 

متابعات
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اخلا�سة  االأميين  قييوات  قائد  �سعادة  رعييى 

حفل  العتيبي  �سليم  بيين  مفلح  ركييين/  الييلييواء 

االإرهييياب  مكافحة  اأ�ييسييا�ييسيييييات  دورة  تخريج 

الرابعة لطلبة معهد قوات االأمن اخلا�سة ودورة 

القيادة وال�سيطرة ملن�سوبي وحدة القوات والتي 

ب�سلبوخ  االأمنية  نايف  االأميير  مبدينة  اأقيمت 

وخالل احلفل األقى قائد قوات االأمن اخلا�سة 

اخلا�سة  االأميين  القوات  حر�س  فيها  اأكد  كلمة 

على التدريب امل�ستمر والتطوير جلميع وحدات 

الييقييوات والييتييي حتييظييى بييدعييم ال حميييدود من 

احلرمني  خادم  بقيادة  الر�سيدة  قيادتنا  لدن 

�سمو  من  مبا�سرة  ورعاية  ومبتابعة  ال�سريفني 

وزير  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

الداخلية- حفظهم اهلل-.

عبدالرحمن  النقيب  اليييدورة  قائد  واألييقييى 

تلقاها  التي  املراحل  فيها  اأو�سح  كلمة  العتيبي 

امل�ساركون بالدورة والعلوم التي اكت�سبوها حيث 

التحق بدورة مكافحة االإرهاب االأ�سا�سية الرابعة 

180 طالبا ودورة القيادة وال�سيطرة 23 �سابطا 

اجلوائز  توزيع  مت  احلفل  نهاية  ويف  فردا   36 و 

على املتفوقني وال�سهادات على اخلريجني.

اللواء الركن العتيبي يرعى حفل تخريج دورتي 
أساسيات مكافحة اإلرهاب َو قيادة القيادة والسيطرة 

متابعات

الريا�ص - 
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اخلا�سة  االأمييين  قيييوات  قييائييد  ا�ستقبل 

العتيبي  �سليم  بيين  مفلح  الييركيين/  الييلييواء 

ال�سرطة  رئي�س  معايل  م�ساعديه   وكبار 

رومان  ديرت   / الدكتور  االأملانية  االإحتادية 

والييوفييد املييرافييق لييه وذلييك مبدينة االأميير 

ال�سرطة  وفييد  اطلع  حيث  االأميينييييية،  نايف 

التطور  على  زيارته،  االأملانية يف  االحتادية 

املميز الذي �سهدته قوات االمن اخلا�سة، 

املختلفة،  جتهيزاتها  يف  املتقدم  وامل�ستوى 

و�ييسيياهييدوا عيييددا ميين الييعييرو�ييس االأميينييييية 

العايل  امل�ستوى  اأظييهييرت  الييتييي  امليدانية 

رجال  بها  يتمتع  التي  املهارات  و  للقدرات 

مهامهم  تنفيذ  يف  اخلا�سة   االميين  قييوات 

ال�سخ�سيات  وحماية  االإرهيييياب  ملكافحة 

واإبطال واإزالة املتفجرات ، كما قام الوفد 

بييجييوليية ميييييدانييييية يف جمييمييع االأميييير نايف 

خاللها  اطلعوا  للرماية  عبدالعزيز  بيين 

والتقنيات  املختلفة  التدريب  ميادين  على 

عربرّ  الزيارة  نهاية  ويف   . فيها  امل�ستخدمة 

االأملانية  االحتادية  ال�سرطة  رئي�س  معايل 

والوفد املرافق له عن اإعجابهم  مبا مل�سوه 

من تطور يف م�ستوى قوات االمن اخلا�سة 

ما  على  القوات  لقيادة  �سكرهم  وقدموا   ،

ا�ستقبلوا به من حفاوة وتكرمي.

قائد قوات األمن الخاصة يستقبل معالي رئيس الشرطة 
االتحادية األلمانية

الريا�ص - 

متابعات
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قوات األمن الخاصة تقيم حلقة تطبيقية لـ»إدارة االجتماعات«

اختتمت احللقة التطبيقية والتي جاءت بعنوان )ادارة االجتماعات( 

حيث  1436/3/9هيييي  املوافق  االربعاء  يوم  احلمام  باأم  ال�سباط  بنادي 

طالب  بن  فهد  بن  حممد  العقيد/  العامة  العالقات  ادارة  مدير  القى 

نوق�ست  التي  واملييحيياور  احللقات  هييذه  مثل  اهمية  فيها  او�ييسييح  كلمة 

حلقة  ان  بالذكر  اجلدير  احللقة،  بهذه  امل�ساركني  تكرمي  ثم  ومن  فيها 

للفرتة  العامة  االدارة  معهد  مع  بالتعاون  اقيمت  االجتماعات  ادارة 

فيها  و�ييسييارك  احلييمييام  بييياأم  ال�سباط  بيينييادي  7-1436/3/9هيييييييي   ميين 

)22 ( �سابطا من من�سوبي القوات ونوق�ست فيها املحاور التالية :

• مدخل الدارة االجتماعات .	

• االعداد لالجتماع .	

• التخطيط والتح�سر لالجتماع .	

• ادارة جل�سات االجتماع .	

• كيفية التعامل مع امناط امل�ساركني .	

• اعداد حم�سر االجتماع .	

• متابعة تنفيذ نتائج االجتماع .	

• اختتام احللقة .	

• تقومي احللقة .   	

الريا�ص - 

بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة

متابعات
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اللوا ء الركن العتيبي يرعى حفل
 اختتام دورة الصاعقة )9( بجدة

قام �سعادة قائد قوات االأمن اخلا�سة اللواء 

عدد  يرافقه  العتيبي  �سليم  بن  مفلح  الركن/ 

من كبار ال�سباط بالقوات برعاية حفل اختتام 

رقم  ال�ساعقة  لدورة  البحري  التدريب  اأ�سبوع 

)9( وانخرط يف الدورة 213 متدربا.

بالقوات  التدريب  معهد  قائد  اأو�سح  وقد   

هذه  بيياأن  كلمته  يف  النفي�سة  حممد   / العقيد 

املرحلة تعترب املرحلة الثامنة لدورة ال�ساعقة  

املييهييارات  ميين  عييييددًا  امليييتيييدرب  يتلقى  وفيييييهييا 

القارب  مكونات  على  التعرف  وهييي:  البحرية 

والتخفي  التجديف  مييهييارة  جتهيزه.  وكيفية 

والتعاي�س  القارب  متويه  مهارة  القارب.  حتت 

القوارب  من  ال�سريع  النزول  مهارة   . البحري 

ال�سريعة . مهارة التخل�س من العقد والربطات 

الطائرة عن  النزول من  . مهارة  البحر  داخل 

طريق حبل ال�سفن . مهارة النزول ال�سريع من 

الريا�ص - 

كرم المتميزين وشاهد تطبيقات الصاعقة

متابعات
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الطائرة داخل البحر . مهارة ال�سباحة مل�سافات 

طويلة نهارية ليلية .

التطبيقات  بع�س  �سعادته  �ساهد  بعدها 

التي قام بها من�سوبو الدورة.

 من جهته قام �سعادته بزيارة �سابقة اإىل 

ميدان  ال�سابع يف  اأ�سبوعها  ال�ساعقة يف  دورة 

وعمليات  لل�ساعقة  نايف  بيين  حممد  االأمييير 

اأ�سبوعها  مكافحة االرهاب باحلي�سية يف ختام 

الذي خ�س�س للتدريب اجلبلي مبختلف اأنواعه 

حيث ا�ستمع اإىل �سرح من قائد الدورة الرائد/ 

اجلبلي  الييتييدريييب  ملحطات  امليينييديييل  عييبييداهلل 

وتقييمه من قبل املدربني امل�سرفني على الدورة 

 80 مب�سافة  الييدورة  ملن�سوبي  الطويل  وامل�سر 

كيلو مرتا.

القائد  �ييسييعييادة  األييقييى  احلييفييل  خييتييام  ويف 

كلمة توجيهية الأبنائه املتدربني بداأها بال�سكر 

رئي�س جمل�س  نائب  العهد  ويل  ل�سمو  اجلزيل 

الداخلية - حفظه اهلل - على  وزييير  الييوزراء 

ما يقدمه للقوات من دعم م�ستمر ثم حتدث 

بذل  على  فيها  حثهم  الدورة  من�سوبي  الأبنائه 

اجلهد واحلر�س على التدريب امل�ستمر ليكونوا 

منهم  تطلب  التي  املهام  تنفيذ  على  قادرين 

خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم .

متابعات



العدد الثالث ع�شر - رجب - 1436هـ16

الع�سكريني  املييلييحييقييني  ميين  عيييدد  زار 

املعتمدين  وال�سديقة  ال�سقيقة  الييدول  من 

االأمييين اخلييا�ييسيية، وكييان يف  قييوات  باململكة 

االأمنية  نايف  االأمييير  مبدينة  ا�ستقبالهم 

الركن/  اللواء  اخلا�سة  االأميين  قييوات  قائد 

مفلح بن �سليم العتيبي وكبار م�ساعديه. 

قوات  قائد  رحييب  الييزيييارة،  بداية  ويف 

االأمن اخلا�سة با�سم �ساحب ال�سمو امللكي 

اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  نييائييب  العهد  ويل 

بامللحقني  اهلل-  -حفظه  الداخلية   وزييير 

قييوات  يف  باململكة  املعتمدين  الع�سكريني 

االأمنية  القطاعات  اأحييد  اخلا�سة  االأمييين 

الييقييوات  اأن  الييداخييلييييية، واأو�يييسيييح  بيييييوزارة 

خالل  التطويرية  املراحل  من  بعدد  مييرت 

عاما،  خم�سني  من  الأكرث  املمتدة  م�سرتها 

على  �سواء  نوعية  قفزات  خاللها  وحققت 

وتدريبًا،  تاأهياًل  الب�سري  العن�سر  م�ستوى 

اأو على م�ستوى البنية التحتية والتجهيزات 

واملعدات والت�سليح. 

واأ�سار اللواء/ العتيبي اإىل اأن ذلك نتيجة 

حمدود  ال  دعييم  من  القوات  هييذه  تلقته  ما 

احلرمني  خيييادم  �سيدي  حكومة  قبل  ميين 

ال�سريفني، وتوجيه وا�سراف مبا�سر من قبل 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد بن نايف 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

وفد من الملحقين العسكريين بالمملكة 
يزور قوات األمن الخاصة 

الريا�ص - 

التقوا بقائد القوات مبدين إعجابهم بمستوى االحترافية بشريا وتقنيا

متابعات



17العدد الثالث ع�شر - رجب - 1436هـ

الداخلية -حفظه اهلل- حتى اأ�سبحت اليوم 

التعامل  على  اهلل  باإذن  قادرة  القوات  هذه 

االأمنية  وامل�ستجدات  االأحييداث  خمتلف  مع 

بكل كفاءة واقتدار. 

وثائقيًا  فيلمًا  اجلميع  �ساهد  ذلك  بعد 

عن القوات، ثم انتقل اجلميع مليدان العر�س 

التطبيقات  ميين  عييدد  مل�ساهدة  الرئي�سي 

وحماية  االإرهييييياب  ملكافحة  والتكتيكات 

كما  االأميين،  طران  مب�ساركة  ال�سخ�سيات 

فريق  به  قام  الييذي  املظلي  القفز  �ساهدوا 

للدفاع  وعرو�سًا  بالقوات،  املظلي  القفز 

ومعدات  جتهيزات  وم�ساهدة  النف�س،  عن 

من  وعييدد  واإزالتها  املتفجرات  اإبطال  قوة 

التطبيقات لهذه الوحدة. 

جممع  اإىل  اجلميع  انتقل  ذلييك  وبعد 

االأمر نايف مليادين الرماية، واطلعوا على 

التجهيزات ومعدات قوة العمليات اخلا�سة 

التقنيات  ذات  الرماية  ميادين  من  وعييدد 

تكتيكية  عييرو�ييسييًا  �ييسيياهييدوا  كما  الييعييالييييية، 

والطائرة  املباين  اقتحام  �سملت  خمتلفة 

التي  الفر�سيات  وتنفيذ عدد من  الهيكيلية 

ا�ستخدمت فيها الذخرة احلية، ثم �ساهد 

القتالية  الوحدات  وت�سليح  جتهيز  اجلميع 

نهاية  ويف  االأوىل،  اخلييا�ييسيية  االأمييين  لييقييوة 

الهدايا  وتبادل  ال�سور  التقاط  مت  الزيارة 

التذكارية. 

وقد اأبدى عدد من امللحقني الع�سكريني 

�ييسييرورهييم واإعييجييابييهييم مبييا �ييسيياهييدوا من 

تطبيقات حية تعك�س ما و�سلت اإليه اململكة 

عالية يف  احرتافية  االأمنية من  واأجهزتها 

التعامل مع الظروف وامل�ستجدات االأمنية، 

ما  على  القوات  لقيادة  �سكرهم  وقدموا 

ا�ستقبلوا به من حفاوة وتكرمي.

متابعات
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تحت رعاية قائد قوة األمن الخاصة الثانية  اللواء  العمري

المشروع التكتيكي المشترك لقوة األمن 
الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة

ودورة   )6( ال�صخ�صيات  حماية  )28(ودورة  امل�اقع  وحماية  اأمن  دورة  الثانية  اخلا�صة  المن  ق�ة  وحدات  عر�صت 

الرماية )16( مبنطقة مكة املكرمة بـ)مدينة جدة( جاهزيتها العالية اأمام قائد ق�ة الأمن اخلا�صة الثانية الل�اء/ 

�صليمان بن عبدالرحمن العمري ، وما و�صلت اإليه من ا�صتعداد عال للقيام مبهامها وواجباتها املن�طة بها يف حفظ الأمن 

وحماية ال�صتقرار، يف تاأكيد على ا�صتمرار العمل على تاأهيل العاملني يف هذا امليدان لي�صجل�ا الإجناز تل� الآخر

: الريا�ص -

ويف بداييييية التمرين ا�ستعر�س قائد قوة االأمن 

اخلا�سيييية الثانييييية اللييييواء/ �سليمييييان العمري 

امل�ساركييييني  واالأفييييراد  الوحييييدات  جاهزييييية 

بامل�سييييروع وا�ستمع اإىل ايجيييياز عن الفر�سيات 

والييييدورات و�سيييير اأعمييييال التدريب ميييين قائد 

امل�سروع مدير اإدارة العمليات اخلا�سة الثانية 

العميد / فهد بن نا�سر الع�سيمي.

ويهيييدف امل�سيييروع اإىل قيا�يييس جاهزيييية جمييييع 

الوحيييدات واالدارات بالقوة حييييث قامت اإدارة 

باإن�سييياء  التمويييين  وادارة  والت�سغييييل  ال�سيانييية 

مع�سكييير يف مياديييين الرمايييية بذهبيييان. و�سمل 

املع�سكييير جميع املقيييرات و التجهييييزات والبنية 

التحتيييية و�سبيييكات املياه والكهربييياء وجتهيزات 

الدعم اللوج�ستي.

الوحدات امل�ساركة بالتمرين

1- كتيبة االأمن االأوىل

2- �سرية االأمن املدرعة

3- كتيبة ال�سرطة الع�سكرية

4- ادارة العمليات والتدريب واالت�ساالت

5- ادارة ال�سيانة والت�سغيل

6- التموين

وقد �سارك اكرث من 600 فرد و�سابط

برنامج التمرين 

االنتقيييال ملييييدان الرمايييية رقيييم )1( لالطالع 

عليييى فر�سيييية اأمييين املواقيييع وقيييد �سيييارك فيها 

وحيييدة اإبطيييال واإزالييية املتفجيييرات با�ستخيييدام 

جتهيزات التفتي�س التقلييييدي والو�سائل الوقائة 

ثيييم مت االطالع على فر�سيييية دورة اأمن وحماية  

ال�سخ�سيات التي ا�ستملت على موكب ل�سخ�سية 

يتعر�س ملحاولة اغتييييال ومت التعامل مع املوقف 

متابعات
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والراكبييية  الراجلييية  احلرا�سيييات  با�ستخيييدام 

والرمايييية بالذخرة احلية من و�سع امل�سر، كما 

�سمل التمرين تطبيقات دورة الرماية التاأ�سي�سية 

والتيييي ت�سمنت الرمايييية بعدة اأو�سييياع  تكتيكية 

وبت�سكيالت �سامتة. وبعد ذلك مت تطبيق مترين 

الرماية التكتيكية لكتيبة االمن االوىل و من�سوبي 

كتيبة االأمييين املدرعة وذلك بالرماية من اأو�ساع 

متعددة و�سواتر خمتلفة.

 ويف نهايييية الفقرة ت�سرف االأوائيييل من الدورات 

بت�سلم ال�سهادات وجوائز تقديرية لتفوقهم٫ ثم 

انتقل قائد قوة االأمن اخلا�سة الثانية اإىل ميدان 

الرماية اخلا�سييية ب�سرية االأمييين املدرعة و�سمل 

التمريييين عليييى الت�سكيالت اخلا�سييية باملدرعات 

والرماية على اأهداف عدة بوا�سطة ر�سا�س عيار 

50ملم ور�سا�س اأم جي 3.

و ت�سمييين التمريييين اأعميييال االقتحيييام على عدة 

مبان هيكلية عن طريق اأفراد من من�سوبي كتيبة 

االأمييين االأوىل بالعربات املدرعييية. وا�ستمع جميع 

امل�ساركيييني بعد ذليييك لكلمة �سكر وثنييياء وتوجيه 

من �سعادة اللواء �سليمان العمري.

ويف نهايييية اجلولة زار �سعيييادة القائد وال�سباط 

احل�سيييور  املعر�س الدائم لقيييوة االأمن اخلا�سة 

الثانية مبقر قيادة القوات بذهبان.

متابعات
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متابعات

اليييي�ييييسييييوؤون  اإدارة  نيييظيييميييت 

الييدييينييييية ييييوم اخلييمييييي�ييس املييوافييق 

بعنوان  حما�سرة  1436/5/14هييي 

)ميييقيييوميييات االأميييييين اليييفيييكيييري (  

الدكتور/  االأ�ستاذ  ال�سيخ  لف�سيلة 

ال�سرثي  عبدالرحمن  بن  عبداهلل 

وذليييك بييقيياعيية االأميييير حمييمييد بن 

االأمر  مبدينة  للمحا�سرات  نايف 

ح�سرها   ، ب�سلبوخ  االأمنية  نايف 

ما يقارب 240 �سابطا .

اأهمية  عيين  ف�سيلته  حتيييدث 

االأمن الذي هو مطلب لكل خملوق 

ب�سالمة  الييتييذكيير  يييجييب  واأنيييييه   ،

الفكر الأن اأ�سحاب ال�سر وال�سالل 

ن�سبوا  قد  وال�سبهات  واالنحراف 

و�سخروا  االإ�ييسييالم  الأهييل  الييعييداوة 

اأهييل  ملحاربة  واأمييوالييهييم  عقولهم 

هذه  االأخ�س  وجه  وعلى  التوحيد 

�سهامهم  ووجهوا  املباركة  البالد 

الذين  ال�سن  ل�سغار  امل�سمومة 

العاطفة واحلما�س و�سرقوا  لديهم 

 ، ووطيينييهييم  اأهليهم  بييني  عقولهم 

الفتنة  دعييياة  ميين  احليييذر  فيجب 

واأنهم ل�سو�س العقول

مقومات  اأن  ف�سيلته  ذكيير  ثم 

االأمور  يف  تتلخ�س  الفكري  االأميين 

النفو�س  يف  الدين  اإقامة  التالية: 

اليي�ييسييحيييييح. حتقيق  الييوجييه  عييلييى 

ميييبيييداأ الييو�ييسييطييييية واالعييييتييييدال يف 

ال�سمع  والتعليم.  العلم  التدين. 

والطاعة لويل االأمر ولزوم جماعة 

امل�سلمني. الرجوع اإىل كبار العلماء 

من  احلييذر  العلم.  يف  الرا�سخني 

الفتنة واالأهواء. حتقيق  اأهل  دعاة 

االأخالق االإ�سالمية يف النف�س

االإعيييييالم  عييلييى   : اأن  مييبييييينييًا 

احلديث اأن يقوم بدوره اجلديد يف 

توعية ال�سباب.

وبيييعيييد امليييحيييا�يييسيييرة اأجييييياب 

احليي�ييسييور  اأ�ييسييئييليية  عييلييى  ف�سيلته 

وا�ستف�ساراتهم.

قيادة  قدمت  اللقاء  ختام  ويف 

قوات االأمن اخلا�سة درعًا تذكاريا 

لف�سيلة الدكتور/ عبداهلل ال�سرثي 

تييقييديييرًا وعييرفييانييًا بييهييذه الييزيييارة 

املباركة قدمه م�ساعد قائد القوات 

اللواء  �سعادة  والتدريب  للعمليات 

الركن/ عاي�س بن مثيب املطري.

محاضرة »مقومات األمن الفكري« للشيخ د. عبداهلل الشثري
نظمتها إدارة الشؤون الدينية.. بحضور 240 ضابطًا

الريا�ص - 

متابعات
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االجتماعية  اليي�ييسييراكيية  اإطيييار  يف 

يف  الطبية  املييدييينيية  مييع  وبالتن�سيق 

كل  يف  انطلقت  �سعود  امللك  جامعة 

يوم  االأمنية  نايف  االأميير  مدينة  من 

يييوم  اإىل  هيييي   1436/5/10 االأحيييييد 

وكذلك  هييي   1436/5/14 اخلمي�س 

مع�سكر القوات باأم احلمام يوم االأحد 

اخلمي�س  يييوم  اإىل  هييي   1436/5/17

بالدم  التربع  حملة  هي   1436/5/21

وقيييد �ييسييهييدت احلييمييليية اإقيييبييياال كبرا 

يف  للم�ساهمة  الييقييوات  من�سوبي  ميين 

هذا  اأن  موؤكدين  احلملة  هذه  اإجنيياح 

يقع �سمن  العمل واجب ديني ووطني 

ميي�ييسييوؤولييييية ميينيي�ييسييوبييي اليييقيييوات جتيياه 

جمتمعهم .

حملة للتبرع بالدم لمنسوبي قوات األمن الخاصة
بالتعاون مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود

الريا�ص - 

متابعات
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القوات  قائد  �سعادة  توجيهات  ظل  يف 

مت  امليييخيييدرات  واآثيييييار  بيياأ�ييسييرار  للتوعية 

واحلماية  االميين  ادارة  قبل  من  التن�سيق 

اللجنة  املخدرات( مع  الوقاية من  )�سعبة 

الوطنية ملكافحة املخدرات الإقامة معر�س 

وخماطر  بيياأ�ييسييرار  للتوعية  وحمييا�ييسييرات 

االمر  قاعة  يف  واملحظورة  املخدرة  املواد 

ا�سبوع  مليييدة  ب�سلبوخ  نييايييف  بيين  حمييمييد 

وتكون املحا�سرات واملعر�س امل�ساحب لها 

ت�ستهدف جميع من�سوبي القوات من طالب 

ادارة  )بيينييني-بيينييات(بيياإ�ييسييراف  املييدار�ييس 

للعالقات  العامة  بيياالدارة  املدار�س  �سوؤون 

واالعالم وطالب املعهد ومن�سوبي القوات.

وقيييد �يييسيييارك مييين الييلييجيينيية الييوطيينييييية 

حممد  نايف  اال�ستاذ  املييخييدرات  ملكافحة 

العتيبي، واال�ستاذ عبداهلل �سلمان العبيلي، 

واال�ستاذ �سلطان ركيان املطري، واال�ستاذ 

عارف خلف العنزي، واال�ستاذ يحيى علي 

حيدري.

بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات  

قوات األمن الخاصة تقيم معرضا ألضرار وآثار 
المخدرات

الريا�ص - 

متابعات
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تقيمها  التي  ال�سنوية  الفعاليات  �سمن 

ال�سوؤون  باإدارة  االأمن اخلا�سة ممثلة  قوات 

الدينية بالتعاون مع االإدارة العامة للعالقات 

االأمر  بقاعة  حما�سرة  اأقيمت   ، واالإعييالم 

لييلييمييحييا�ييسييرات مبدينة  نييايييف  بييين  حمييمييد 

االإثنني  يوم  ب�سلبوخ  االأمنية  نايف  االأميير 

1436/4/18 هي ، بعنوان : اأ�سرار املخدرات 

قام باإلقائها العقيد الدكتور �سامي بن خالد 

احلمود.

حيث ا�ستهل ال�سيف حما�سرته بالتنويه 

اأن عيييامل امليييخيييدرات عيييامل غييريييب مييليييء 

باالأحداث واملاآ�سي ، وقد وقف على كثر من 

اأحوال هذا العامل الغريب خالل �سنني عمله 

يف مكافحة املخدرات قبل انتقاله اإىل العمل 

بالتوعية.

خماطر  اإىل  املحا�سر  تطرق  ثم  وميين 

واالإحيي�ييسييائيييييات  االأرقيييييام  بلغة  امليييخيييدرات 

معززا اإياها مبجموعة من الر�سوم البيانية 

وال�سور الفوتوغرافية مبينَا اأن التدخني يعد 

اأبرز مفتاح للوقوع يف اإدمان املخدرات.

قبل اأن ينتقل �سرحه املف�سل عن اأ�سرار 

املحيط  على  واآثيييارهيييا  املييخييدرات  تعاطي 

االجتماعي �سحيا وماديا ودينيا ، كما قدم 

التي  جمموعة من املرئيات لبع�س احلاالت 

وقعت فري�سة للمخدرات .

وبني ال�سيف االأ�سباب املوؤدية اإىل الوقوع 

يف املخدرات حيث اأجملها يف نقاط، اأبرزها 

املخدرات  باأ�سرار  واجلهل  ال�سوء  رفقاء 

وحماولة  الوالدين  اهتمام  لعدم  باالإ�سافة 

املتعاطي اإثبات ذاته واإظهار رجولته .

ال�سرعي  احلكم  عن  املحا�سر  وحتدث 

م�ستدال   ، حرمتها  مبينًا  املخدرات  لتعاطي 

واالأحاديث  القراآنية  االآيييات  من  مبجموعة 

النبوية ، معتربًا اأنها من اخلبائث التي توؤثر 

 : اخلم�س  وكلياتها  ال�سريعة  مقا�سد  على 

حفظ الدين والنف�س والعقل والعر�س واملال.

جمموعة  اإىل  �سامي  الييدكييتييور  وتيييدرج 

تنجم  التي  باجل�سم  االأ�ييسييرار  مراكز  من 

بعر�س  وثقها  حيث  املييخييدرات  تعاطي  عن 

جمييمييوعيية ميين اليي�ييسييور الييوثييائييقييييية املييوؤثييرة 

واملوؤملة لعدد من املدمنني الذين لقوا حتفهم 

تبني االنحدار ال�سريع يف اأو�ساعهم املعي�سية 

وال�سحية قبل وبعد االإدمان .

خمتتمًا حما�سرته بطرح بع�س احللول 

املدمن وعالجه  مع  التعامل  والتو�سيات يف 

والتعاون يف ذلك مع اجلهات  واالإبالغ عنه 

جمييددًا   .. املييخييدرات  مبكافحة  املخت�سة 

القاعة  بهم  اكتظت  الذين  للح�سور  �سكره 

على ح�سن االإن�سات واال�ستماع .

قييوات  قيييييادة  قدمت  اللقاء  ختام  ويف 

ل�سعادة  تييذكيياريييًا  درعييييًا  اخلييا�ييسيية  االأميييين 

تقديرًا  احلمود  خالد  بن  �سامي  الدكتور/ 

باأ�سرار  التوعية  يف  املتعددة  مل�ساهماته 

بقوة  العمليات  ركن  قائد  قدمه  املخدرات 

االأمن اخلا�سة االأوىل  �سعادة العميد ركن/ 

بندر بن نايف بن دروي�س.

محاضرة أضرار المخدرات للعقيد د.سامي الحمود
الريا�ص - 

متابعات
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متابعات

اإدارة اخلدمات الطبية يف  التي تقدمها  �سمن اخلدمات الطبية 

ال�سكري  ملر�سى  ال�سنوية   التثقيفية  احلملة  فعاليات  اقيمت  القوات 

وطرق الوقاية منه لعام 1436هي يف املركز الطبي بقوات االأمن اخلا�سة 

املوافق  واالأثيينييني  االأحييد  يييوم  وذلييك  الن�سائي  الق�سم  احلمام يف  بيياأم 

ال�سكري  ملر�س  العاملي  اليوم  مع  تزامنًا  وذلك  16-1436/1/17هيييي 

باإ�سراف الدكتورة اريج العي�سى وقد �سمت الفعالية م�ساركة جماعية 

من كافة االأق�سام بالق�سم الن�سائي باال�سافة اإىل م�ساركة من اجلمعية 

�ساهمت هذه  ، وقد  ليلي  اإي يل  �سركة  و  لل�سكري  ال�سعودية اخلرية 

امل�ساركات يف اإجناح العمل وحتقيق االأهداف املرجوة لالرتقاء ملجتمع 

مثقف واع ومدرك مل�ساعفات املر�س وطرق الوقاية منه حيث انق�سمت 

الفعالية على مدى اليومني اإىل حما�سرات ومقاطع فيديو تثقيفية عن 

املر�س واملعر�س العلمي الذي �سم 7 اأركان وهي الركن الطبي ، ركن 

م�ستوى  لفح�س  ركن  ال�سيدلة،  ركن   ، اال�سنان  طب  ركن  التغذية، 

ال�سكر يف الدم للمر�سى ، الركن اخلا�س للجمعية ال�سعودية لل�سكري، 

ركن ل�سرح االإن�سولني عن طريق خارطة االإن�سولني .

مر�سى  وخا�سة  الزائرين  من  كبر  عييدد  الفعالية  ح�سر  وقييد 

طرح  يف  وم�ساركتهم  املر�سى  ا�ستح�سان  الفعالية  والقييت  ال�سكري 

االأ�سئلة على املخت�سني واالإجابة على االأ�سئلة يف فقرة امل�سابقة العلمية 

وقد اختتمت الفعالية بتكرمي امل�ساركني وتوزيع اأجهزة فح�س ال�سكر 

على املر�سى املحتاجني .

الخدمات الطبية بالقوات تقيم حملة تثقيفية لمرضى السكري 
الريا�ص - 

تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض السكري
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متابعات

قوات األمن الخاصة تنظم ندوة »التدخين وأضراره«

الييعيياميية  االدارة  نييظييمييت 

بالتن�سيق  واالعييالم  للعالقات 

ال�سحية  اليي�ييسييوؤون  ادارة  مييع 

عن  نيييدوة  الييريييا�ييس  مبنطقة 

االمر  بقاعة  التدخني  ا�سرار 

حميييميييد بيييين نييياييييف مبييدييينيية 

ب�سلبوخ  االمنية  نايف  االمر 

الدكتور  من  كال  القى  حيث   ،

القعود  حممد  بيين  احل�سن   /

ا�يييسيييتييي�يييسييياري طييييب اال�يييسيييرة 

نا�سر  بيين  �سعود   / والييدكييتييور 

ال�سهلي ا�ست�ساري طب اال�سرة 

حما�سرة عن ا�سرار التدخني 

على الفرد واملجتمع وماي�سببه 

ب�سرية  خ�سائر  ميين  التدخني 

واقت�سادية للمجتمع واثر ذلك 

وطرق  واالطفال  اال�سرة  على 

للمدخنني  بالن�سبة  االقييييالع 

ان�ساء  ومت  الييعييالج  وو�ييسييائييل 

عيادة طبية م�سغرة م�ساحبة 

الكتيبات  فيها  وزعييت  للندوة 

واملطويات عن هذه االآفة . 

 

الريا�ص - 

بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الرياض
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متابعات

تقيمها  التي  الدورية  الفعاليات  �سمن 

االميين  بييقييوات  الييطييبييييية  اخليييدميييات  ادارة 

الطبية  اخلدمات  ادارة  اقامت   ، اخلا�سة 

فعاليات  احلمام  بيياأم  الييقييوات  مب�ستو�سف 

بالتعاون  الثدي  �سرطان  املبكر عن  الك�سف 

ملكافحة  اخلييرييية  ال�سعودية  اجلمعية  مييع 

الثدي  ل�سرطان  زهييرة  وجمعية  ال�سرطان 

ليييييومييي 1-2-1436/3هييييييييي حتييت ا�ييسييراف 

الييدكييتييورة / هيييييفيياء بيينييت �ييسييالييح اليينييافييع 

مب�ستو�سف  والييييوالدة  الن�ساء  ا�ست�سارية 

القوات حيث اقيمت حما�سرات توعوية عن 

املر�س وعر�س  لهذا  املبكر  الفح�س  اهمية 

طريقة  مع  بالفح�س  اخلا�سة  املج�سمات 

املج�سمات  خييالل  من  املر�س  عن  الك�سف 

وتوزيع الكتيبات التوعوية لكيفية الوقاية من 

 )70 ، وقييد مت فح�س عييدد )  هييذا املر�س 

خالل  ميين  بالك�سف  الييراغييبييات  ميين  �سيدة 

ام  ا�سكان  من�سوبي  من  غرام  املامو  جهاز 

احلملة  هييذه  ان  بالذكر  اجلدير   ، احلمام 

تقام �سنويا �سمن االن�سطة الطبية ملن�سوبي 

القوات .   

حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالوحدة الطبية 
النسائية بأم الحمام

الريا�ص - 

بالتعاون مع الجمعية السعودية وجمعية زهرة لمكافحة السرطان
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متابعات
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محمد بن نايف .. قيادة وإنسانية 
نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  باختيار  الكرمي  امللكي  الأمر  ج�صد 

�صائبا  قرارا  ال�زراء  جمل�ص  لرئي�ص  نائبا  وتعيينه  للعهد  وليا   – اهلل  حفظه   –
وحكيما من قائد هذه البالد خادم احلرمني ال�صريفني امللك  �صلمان بن عبدالعزيز 

– حفظه اهلل – ذلك اأن �صم�ه ميتلك اخلربة القيادية واحلنكة والروؤية ، وم�صريته 
وليا ل�يل العهد وزير للداخلية وقبل ذلك م�صاعدا ل�زير الداخلية زخرت بالعديد 

م�اجهة  يف  وخربته  بقيادته  �صاهم  فقد  امل�صب�قة،  غري  والنجاحات  املنجزات  من 

التحديات وامل�صتجدات الأمنية للحفاظ على مكت�صبات ال�طن واأمن امل�اطن ، وقد 

للتنظيمات  الت�صدي  املتميزة يف  ظهر ذلك جليا من خالل منهجيته الإ�صرتاتيجية 

الإرهابية يف اإطار روؤية اأو�صع لالأمن مبفه�مه ال�صامل الذي يق�م على م�صارين الأول 

يتم من خالل تعزيز اجلهد الأمني وتنفيذ ال�صربات ال�صتباقية واإف�صال الأعمال 

الإرهابية قبل تنفيذها مبا يحفظ لهذا ال�طن اأمنه وا�صتقراره واإحالة املت�رطني 

ال�صال  الفكر  م�اجهة  على  يق�م  والثاين  ال�صرعي  جزاءهم  لينال�ا  للق�صاء  فيها 

خالل  من  وذلك  فيه  وقع�ا  الذين  ال�صباب  ه�ؤلء  لدى  اخلاطئة  املفاهيم  بت�صحيح 

ا�صتحداث م�صروع املنا�صحة )مركز الأمري حممد بن نايف للمنا�صحة( .

اإن من يدرك حجم امل�ص�ؤولية واملهام التي ت�صطلع بها وزارة الداخلية على كافة 

مقدمتها  يف  تاأتي  والتي  املدنية  وقطاعاتها  الأمنية  منظ�متها  خالل  من  الأ�صعدة 

حدوده  وتاأمني  ال�طن  اأرجاء  يف  الطماأنينة  وبث  وال�صتقرار  الأمن  على  احلفاظ 

واملحافظة على اأمن و�صالمة احلجاج واملعتمرين يعلم يقينا عظم امل�ص�ؤولية املُلقاة على 

�صم�ه الذي ا�صتطاع بت�فيق من اهلل وع�نه النه��ص باأعباء هذه ال�زارة بكل براعة 

الإ�صرتاتيجية  والروؤية  احلديث  الإداري  الفكر  بني  �صم�ه  يجمع  حيث   ، واقتدار 

خالل  من  الداخلية  لــ�زارة  الأمنية  املنظ�مة  تط�ير  يف  جتلت   والتي   ، ال�صاملة 

قراءة م��ص�عية ل�صت�صراف امل�صتقبل وبناء منهجية متكاملة للعمل الأمني وتعزيز 

القدرات والرتكيز على العن�صر الب�صري الذي يعترب حم�ر العملية الأمنية تاأهيال 

التكامل  م�صت�يات  اأكرب  وحتقيق  والتجهيزات  التقنيات  باأحدث  ودعمها  وتدريبا 

والتن�صيق فيما بينها  لتك�ن هذه الأجهزة قادرة باإذن اهلل على التعامل مع خمتلف 

الأحداث الأمنية ، كما ا�صتطاع �صم�ه بناء ج�ص�ر من الت�ا�صل بني امل�ؤ�ص�صة الأمنية 

وبني امل�اطنني لي�ص فقط من اأجل تعزيز ع�امل الطماأنينة والثقة بني الطرفني ، 

واإمنا من اأجل اأن ي�صبح امل�اطن عني ال�طن واملعني الأول لرجل الأمن يف حما�صرة 

كلمة القائد

اللواء الركن/

 مفلح بن �سليم العتيبي
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اإن�صانية  من  �صم�ه  به  يتمتع  ا  نغفل عمَّ اأن  املعقدة ول ميكن  وت�صعباتها  املختلفة  باأ�صكالها  اجلرمية 

مقدمة  يف  دائما  جنده  كما  دائم  ب�صكل  عليهم  والطمئنان  الأمن  رجال  من  قربه  خالل  من  تت�صح 

املعزين لأبناء �صهداء ال�طن خمففا عنهم م�صابهم والقيام بزيارة امل�صابني يف احل�ادث الأمنية يف 

ب�ص�ؤون  تخت�ص  اإدارة  اإن�صاء  وما  اأبنائها  بكافة  القيادة  واهتمام  امل�صاعر  نبل  جت�صد  �صادقة  �ص�رة 

ال�صهداء وامل�صابني اإل دليل على ما حتمله هذه الدولة جتاه رجال الأمن الذين ا�صت�صهدوا اأو اأ�صيب�ا 

دفاعا عن الدين وال�طن لتت�ىل رعاية اأ�صر ال�صهداء وتلبي احتياجاتهم وتقدم لهم كافة الت�صهيالت 

والدعم وحتظى باإ�صراف ومتابعة من �صم�ه تقديرا للت�صحيات التي قدمها ه�ؤلء الأبطال من اأبناء 

ال�طن . 

الدور  خالل  من  احلــزم  عا�صفة  عملية  – يف  اهلل  – حفظه  ل�صم�ه  البارز  الــدور  جند  واأخــريا 

ال�صيا�صي والأمني والإ�صراف ب�صكل مبا�صر على الت�صدي لكل ما يهدد الأمن وال�صتقرار يف هذا ال�طن 

واحلفاظ على اجلبهة الداخلية وبال �صك فاإن املكا�صب التي حتققت من هذه العملية متعددة ولعل 

اأبرز ما كان لفتا ه� التفاف هذا ال�صعب ال�يف ح�ل قيادته واإي�صال الر�صالة لكل من يحاول امل�صا�ص 

باأمن وا�صتقرار هذا ال�طن باأن اململكة العربية ال�صع�دية قادرة باإذن اهلل على ردع كل ما يهدد اأمنها 

وا�صتقرارها.

ختامًا ندع� اهلل العلي العظيم اأن يعني وي�فق �صم�ه يف اأداء مهامه اجل�صيمة وم�ص�ؤولياته العظيمة 

خلدمة الدين وامللك وال�طن ونعاهد �صم�ه على بذل كافة الطاقات للحفاظ على اأمن ال�طن و�صالمة 

اأبنائه �صائلني اهلل اأن يحفظ خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز و�صم� ويل العهد 

ال�زراء  جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب  عهده  ويل  وويل  الداخلية  وزير  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

وزير الدفاع حفظهم اهلل واأن يدمي على بلدنا نعمة الأمن والأمان وال�صتقرار . 

كلمة القائد



خادم الحرمين الشريفين
    الملك سلمان بن عبدالعزيز

 ت��م��ت م��ب��اي��ع��ة خ�����ادم ال��ح��رم��ي��ن 

ال�������ص���ري���ف���ي���ن ال���م���ل���ك ����ص���ل���م���ان ب��ن 

اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ���ص��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ال�صعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة  م��ل��ك��اً 

الموافق  ه�   1436 الثاني  ربيع   3 في 

�صلمان  الملك  وكان  2015م  يناير   23

اأك��ث��ر م��ن ع��ام��ي��ن ون�صف  ق��د ق�صى 

مجل�س  لرئي�س  ون��ائ��ب��اً  للعهد  ول��ي��اً 

يونيو   18 ف���ي  تعيينه  اإث����ر  ال������وزراء 

2012م باأمر ملكي كما بقي حينها في 

المن�صب  وهو  للدفاع  وزي��راً  من�صبه 

الذي ُعّين فيه منذ 5 نوفمبر 2011م 

اأم��ي��راً  �صلمان  الملك  ك��ان  ذل��ك  قبل 

خم�صين  من  اأكثر  الريا�س  لمنطقة 

عاماً.

  الن�صاأة

ال�صريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ���ادم  ول���د 

ال��م��ل��ك  ���ص��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 

���ص��ع��ود ف��ي ال��خ��ام�����س م��ن ���ص��وال �صنة 

1935م  دي�صمبر   31 ال��م��واف��ق  1354ه���� 

ف���ي ال���ري���ا����س وه����و الب�����ن ال��خ��ام�����س 

العربية  المملكة  لموؤ�ص�س  والع�صرون 

اآل �صعود  ال�صعودية الملك عبدالعزيز 

- طيب اهلل ثراه -.
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ال�صريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ����ادم  ن�����ص��اأ 

�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  الملك 

م���ع اإخ����وان����ه ف���ي ال��ق�����ص��ر ال��م��ل��ك��ي في 

ال��ري��ا���س ح��ي��ث ك���ان ي��راف��ق وال����ده في 

وح��ك��ام  م��ل��وك  م��ع  الر�صمية  ال��ل��ق��اءات 

العالم.

التعليم

ال�صريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ���ادم  تلقى 

�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  الملك 

الأم����راء  م��در���ص��ة  ف��ي  ال��م��ب��ك��ر  تعليمه 

ب���ال���ري���ا����س ح��ي��ث در������س ف��ي��ه��ا ال��ع��ل��وم 

الدينية والعلوم الحديثة وختم القراآن 

ال��ك��ري��م ك��ام��اًل وه���و ف��ي ���ص��ن العا�صرة 

على يد اإمام وخطيب الم�صجد الحرام 

ال�صيخ عبداهلل خياط � رحمه اهلل �.

عبد  ب��ن  �صلمان  الملك  اأب���دى  وق��د 

ال��ع��زي��ز م��ن��ذ ال�����ص��غ��ر اه��ت��م��ام��اً بالعلم 

وح�صل لحقاً على العديد من ال�صهادات 

الفخرية والجوائز الأكاديمية منها:

- الدكتوراه الفخرية، من الجامعة 

الإ�صالمية في المدينة المنورة.

ال��ف��خ��ري��ة ف��ي الآداب  ال��دك��ت��وراه   -

ال���ق���رى بمكة  اأم  م���ن ج��ام��ع��ة  ت��ق��دي��راً 

المكرمة.

- الدكتوراه الفخرية من الجامعة 

ت��ق��دي��راً  دل��ه��ي  ف��ي  الإ���ص��الم��ي��ة  الملية 

والتزامه  الخيرية  الإن�صانية  لجهوده 

بدعم التعليم وتميزه حفظه اهلل كرجل 

دولة م�صهود له عالمياً.

الحقوق  في  الفخرية  الدكتوراه   -

تقديراً  اليابانية  وا���ص��ي��دا  جامعة  م��ن 

لإ�صهاماته البارزة في المملكة والعالم.

- و�صام »كنت« من اأكاديمية برلين-

الإن�صانية  وال��ع��ل��وم  للعلوم  ب��ران��دن��ب��رغ 

تقديراً لم�صاهماته العلمية.

اإمارة   الريا�ص

ال�صريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ���ادم  ت��ول��ى 

من�صب  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  الملك 

اأم���ي���ر م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���س اإح�����دى اأك��ب��ر 

في  ال�صعودية  العربية  المملكة  مناطق 

ال��دول��ة  وع��ا���ص��م��ة  وال�����ص��ك��ان  الم�صاحة 

وذلك في مرحلة مهمة من تاريخ هذه 

اأميراً  بداية  تعيينه  تم  حيث  المدينة 

في  وه���و  ب��ال��ن��ي��اب��ة  ال��ري��ا���س  لمنطقة 

 11 ب��ت��اري��خ  العمر  م��ن  ع�صرة  التا�صعة 

رجب 1373ه� الموافق 16 مار�س 1954م 

وبعد عام واحد ُعّين حفظه اهلل حاكماً 

برتبة  عليها  واأم��ي��راً  الريا�س  لمنطقة 

1374ه���  �صعبان   25 بتاريخ  وذل��ك  وزي��ر 

1955م وم��ن ق�صر  اأب��ري��ل   18 ال��م��واف��ق 

الحكم بالريا�س حيث ولد وترعرع كان 

يمار�س عمله اأميراً لمنطقة الريا�س.

ال��ري��ا���س  لمنطقة  اأم���ي���راً  وا���ص��ت��م��ر 

اأ�صرف خاللها  لأكثر من خم�صة عقود 

بلدة  م��ن  المنطقة  تحول  عملية  على 

 200 حوالي  ي�صكنها  الحجم  متو�صطة 

العوا�صم  اأ�صرع  اإح��دى  اإل��ى  ن�صمة  األ��ف 

ن��م��واً ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ال��ي��وم، حيث 

تحت�صن اأكثر من 5 ماليين ن�صمة.

ول����م ت��خ��ل ف���ت���رة ال��ن��م��و ه����ذه من 

م�صيرة  ترافق  التي  ال�صعبة  التحديات 

التنمية والنمو، ولكنه اأثبت قدرة عالية 

على المبادرة وتحقيق الإنجازات، وباتت 

اأغنى  اإحدى  اليوم  ال�صعودية  العا�صمة 

اإقليمياً  وم��رك��زاً  المنطقة  ف��ي  ال��م��دن 

الريا�س  �صهدت  وقد  والتجارة.  لل�صفر 

خالل توليه الإم��ارة اإنجاز العديد من 

مثل  الكبرى،  التحتية  البنية  م�صاريع 

الطرق ال�صريعة والحديثة، والمدار�س، 

جانب  اإلى  والجامعات،  والم�صت�صفيات، 

المتاحف وال�صتادات الريا�صية واإعداد 

م�صروع مترو الريا�س.

وت�صم العا�صمة ال�صعودية الريا�س 

ال��ب��ارزة،  المعمارية  المعالم  م��ن  ع���دداً 

وهي تمتد على م�صاحة عمرانية تجعلها 
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ختم القرآن الكريم 
كامال في سن 
العاشرة على 

يد إمام وخطيب 
المسجد الحرام 

الشيخ عبداهلل خياط



اإحدى اأكبر مدن العالم م�صاحة.

وزارة ا  لدفاع

�صاحب  ُع��ّي��ن  م   2011 نوفمبر  ف��ي 

ال�����ص��م��و ال��م��ل��ك��ي الأم����ي����ر ���ص��ل��م��ان بن 

المملكة  في  للدفاع  وزي��راً  عبدالعزيز 

العربية ال�صعودية والتي ت�صمل القوات 

ال��ب��ري��ة وال��ج��وي��ة وال��ب��ح��ري��ة وال��دف��اع 

الجوي.

عهده  ف��ي  ال���دف���اع  وزارة  و���ص��ه��دت 

تطويًرا �صاماًل لقطاعات الوزارة كاملة 

ف���ي ال��ت��دري��ب وال��ت�����ص��ل��ي��ح ك��م��ا اأ���ص��رف 

في  ع�صكرية  م��ن��اورة  اأكبر  على  بنجاح 

ت���اري���خ ال���ق���وات ال��م�����ص��ل��ح��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 

)�صيف عبداهلل(.

منا�صب واإ�صهامات    اأخرى

اإمارة الريا�س تولى  اإلى  بالإ�صافة 

خالل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �صلمان  الملك 

م�صيرته العديد من المنا�صب المهمة 

المملكة  ف��ي  ال��رف��ي��ع��ة  وال��م�����ص��وؤول��ي��ات 

العربية ال�صعودية اأبرزها:

لتطوير  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س   -

مدينة الريا�س.

العليا  التنفيذية  اللجنة  رئي�س   -

لتطوير الدرعية.

لمكتبة  الأم���ن���اء  مجل�س  رئ��ا���ص��ة   -

الملك فهد الوطنية.

الملك  دارة  اإدارة  مجل�س  رئي�س   -

عبد العزيز.

الملك  لموؤ�ص�صة  ال��ع��ام  الأم��ي��ن   -

عبد العزيز الإ�صالمية.

الملك  لمركز  الفخري  الرئي�س   -

�صلمان الجتماعي.

م��وؤ���ص�����ص��ة  اإدارة  م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س   -

كل  ويتبعها  للعلوم،  الخيرية  الريا�س 

م��ن ج��ام��ع��ة الأم���ي���ر ���ص��ل��ط��ان الأه��ل��ي��ة 

وواحة الملك �صلمان للعلوم.

اإدارة  لمجل�س  الفخري  الرئي�س   -

بمنطقة  ال��م��ر���ص��ى  اأ����ص���دق���اء  ل��ج��ن��ة 

الريا�س.

- رئي�س مجل�س اأمناء موؤ�ص�صة عبد 

العزيز بن باز الخيرية.

اإدارة  لمجل�س  الفخري  الرئي�س   -

موؤ�ص�صة عبد العزيز بن باز الخيرية.
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- رئي�س مجل�س اإدارة جمعية الملك 

�صلمان لالإ�صكان الخيري.

الجمعية  اإدارة  م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س   -

بمنطقة  الأي����ت����ام  ل���رع���اي���ة  ال��خ��ي��ري��ة 

الريا�س.

راأ���ص��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ه��ي��ئ��ات  الجمعيات 

وكان لها ن�صاط في الخارج:

لمنكوبي  ال��ت��ب��رع  ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س   -

ال�صوي�س عام 1956م.

لجمع  الرئي�صية  اللجنة  رئي�س   -

التبرعات للجزائر عام 1956م.

لم�صاعدة  ال�صعبية  اللجنة  رئي�س   -

اأ�صر �صهداء الأردن عام 1976م.

لم�صاعدة  ال�صعبية  اللجنة  رئي�س   -

ال�صعب الفل�صطيني .

لإغ��اث��ة  ال�صعبية  اللجنة  رئي�س   -

منكوبي الباك�صتان عام 1973م.

- رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة ل��دع��م 

المجهود الحربي في م�صر عام 1973م.

- رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة ل��دع��م 

ال���م���ج���ه���ود ال���ح���رب���ي ف����ي ����ص���وري���ا ع���ام 

1973م.

لإغ��اث��ة  المحلية  اللجنة  رئي�س   -

م��ت�����ص��رري ال�����ص��ي��ول ف��ي ال�����ص��ودان ع��ام 

1988م.

لتقديم  المحلية  اللجنة  رئي�س   -

الكويتيين  للمواطنين  والإي��واء  العون 

عام  الكويت  لدولة  العراقي  الغزو  اإث��ر 

1990م.

لتلقي  المحلية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س   -

الفي�صانات  التبرعات للمت�صررين من 

في بنجالدي�س عام 1991م.

- رئ���ي�������س ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ل���ي���ا ل��ج��م��ع 

ال��ت��ب��رع��ات ل��ل��ب��و���ص��ن��ة وال��ه��ر���ص��ك ع��ام 

1992م.

- الرئي�س الأعلى لمعر�س المملكة 

بين الأم�س واليوم والذي اأقيم في عدد 

م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة والأوروب����ي����ة وف��ي 

الفترة  المتحدة وكندا خالل  الوليات 

1985م / 1992م.

- رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ج��م��ع 

بمنطقة  القد�س  لنتفا�صة  التبرعات 

الريا�س 2000م / 1421ه� .

الأعمال  الخيرية

ي���ع���رف ال���م���ل���ك ���ص��ل��م��ان ب��اأع��م��ال��ه 

وجهوده الخيرية الوا�صعة، حيث يتولى 

ال��م��ل��ك �صلمان لأب��ح��اث  رئ��ا���ص��ة م��رك��ز 

لجمعية  الفخرية  والرئا�صة  الإع��اق��ة، 

المير فهد بن �صلمان الخيرية لرعاية 

م��ر���ص��ى ال��ف�����ص��ل ال���ك���ل���وي، وال��رئ��ا���ص��ة 

ال��ف��خ��ري��ة ل��ل��م��رك��ز ال�����ص��ع��ودي ل��زراع��ة 

الأع�صاء، وغيرها العديد من الجهات.

�صلمان  الملك  ت��ول��ى   ،1956 وم��ن��ذ 

رئا�صة مجل�س اإدارة العديد من اللجان 

الإن�����ص��ان��ي��ة وال��خ��دم��ات��ي��ة ال��ت��ي ت��ول��ت 

في  والإغاثة  الدعم  اأعمال  م�صوؤوليات 

حول  المنكوبة  المناطق  م��ن  ال��ع��دي��د 

ال���ع���ال���م، ����ص���واء ال��م��ن��اط��ق ال��م��ت�����ص��ررة 

وقد  الطبيعية.  بالكوارث  اأو  بالحروب 

الملك  ال�صريفين،  الحرمين  نال خادم 

���ص��ل��م��ان ع���ن ج���ه���وده الإن�����ص��ان��ي��ة ه��ذه 

من  والميداليات  الأو�صمة  من  العديد 

والبو�صنة  ال��ب��ح��ري��ن  بينها  ع���دة  دول 

والهر�صك وفرن�صا والمغرب وفل�صطين 

المتحدة  والفيليبين وال�صنغال والأمم 

واليمن.

الأو�صمة والج�ائز

ال�صريفين  الحرمين  خ��ادم  يحمل 

ال��م��ل��ك ���ص��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز و���ص��اح 

الأول��ى  الطبقة  من  عبدالعزيز  الملك 

وال����ذي ي��ع��د اأع��ل��ى و���ص��ام ف��ي المملكة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ك��م��ا ح�����ص��ل على 

العديد من الأو�صمة والجوائز مثل :

عام  األ��ف��ي  م���رور  بمنا�صبة  و���ص��ام   -

على اإن�صاء مدينة باري�س وقلده الو�صام 

عام  باري�س  في  �صيراك  ج��اك  الرئي�س 

1985م .
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شهدت وزارة الدفاع 
في عهده تطويًرا 
شاماًل لقطاعات 

الوزارة كاملة في 
التدريب والتسليح 



ال��ف��ك��ري��ة حيث  ال���ك���ف���اءة  - و����ص���ام 

في  الثاني  الح�صن  المغرب  ملك  ق��ام 

الدار البي�صاء عام 1989م بتقليد خادم 

�صلمان  ال��م��ل��ك  ال�صريفين  ال��ح��رم��ي��ن 

الو�صام.

- جائزة جمعية الأطفال المعوقين 

بالمملكة للخدمة الإن�صانية .

- و�صام البو�صنة والهر�صك الذهبي 

ل��دع��م��ه وج���ه���وده ل��ت��ح��ري��ر ال��ب��و���ص��ن��ة 

والهر�صك.

ل��ل��ع��ط��اء  ال���ب���و����ص���ن���ي  ال����و�����ص����ام   -

الأول��ى تقديراً  الدرجة  الإ�صالمي من 

ل��ج��ه��ود خ����ادم ال��ح��رم��ي��ن ال�����ص��ري��ف��ي��ن 

الملك �صلمان بن عبد العزيز في ن�صرة 

الإ�����ص����الم وال��م�����ص��ل��م��ي��ن ف���ي ال��ب��و���ص��ن��ة 

والهر�صك.

اآث��ار  لتقليل  المتحدة  الأم��م  درع   -

الفقر في العالم.

لما  تقديرا  القد�س  نجمة  و�صام   -

قام به حفظه اهلل من اأعمال ا�صتثنائية 

في  وال�����ص��ج��اع��ة  الت�صحية  ع��ل��ى  ت���دل 

خدمة ال�صعب الفل�صطيني .

- و�صام ) �صكتونا ( الذي يعد اأعلى 

تقديراً  الفلبين  جمهورية  ف��ي  و���ص��ام 

ل��م�����ص��اه��م��ت��ه ال��ف��ع��ال��ة ف���ي ال��ن�����ص��اط��ات 

الخيرية  للموؤ�ص�صات  ودعمه  الإن�صانية 

ول����ج����ه����وده ف����ي الرت�����ق�����اء وت��ح�����ص��ي��ن 

اأجل  وم��ن  الإ�صالمية  الثقافة  مفهوم 

ع�����دد ال����م����رات ال���ك���ث���ي���رة ال���ت���ي ���ص��اع��د 

المملكة  ف��ي  الفلبينية  العمالة  فيها 

ول�صداقته للفلبين .

اأعلى  ال���ذي يعد  الأك��ب��ر  ال��و���ص��ام   -

و�صام في جمهورية ال�صنغال .

- زمالة بادن باول الك�صفية من قبل 

جو�صتاف  ك���ارل  ال�صويد  ملك  ج��الل��ة 

ال�صاد�س ع�صر.

- جائزة البحرين للعمل الإن�صاني 

لدول مجل�س التعاون الخليجي.

- جائزة الأولمبياد الخا�س الدولي 

ل��م��ن��ط��ق��ة ال�������ص���رق الأو�����ص����ط و���ص��م��ال 

اأفريقيا التي تعد اأرفع جوائزها وذلك 

ع��ل��ى ج���ه���وده ح��ف��ظ��ه اهلل ف���ي خ��دم��ة 

البحث  وت�صجيع  بالمملكة  المعوقين 

العلمي في مجال الإعاقة. 
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يعرف الملك 
سلمان بأعماله 

وجهوده 
الخيرية 

الواسعة
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الميالد والن�صاأة:

ن�صاأ �صاحب ال�صمو الملكي الأمير محمد 

اآل �صعود ولي العهد  بن نايف بن عبدالعزيز 

الداخلية   وزي��ر  ال���وزراء  مجل�س  رئي�س  نائب 

عريق،  �صيا�صي  حكم  بيئة  في   - اهلل  -حفظه 

العربية  المملكة  م��وؤ���ص�����س  اأح��ف��اد  اأح���د  ف��ه��و 

ال�����ص��ع��ودي��ة وب���ان���ي ك��ي��ان��ه��ا ال��ع��ظ��ي��م ج��الل��ة 

– اأحد  ث��راه  – طيب اهلل  الملك عبدالعزيز 

الأمير نايف بن  الملكي  ال�صمو  اأبناء �صاحب 

رئي�س  نائب  العهد  ولي  �صعود  اآل  عبدالعزيز 

م��ج��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة – رح��م��ه 

اهلل – وال��ذي يعد اأح��د اأب��رز رج��الت الدولة 

واأمنية  �صيا�صية  تجربة  له  وكانت  ال�صعودية 

واإدارية عميقة كما يعد �صخ�صية عالمية بارزة 

في ميادين العمل الإن�صاني.

ول����د الأم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن ن��اي��ف بمدينة 

 1379 لعام  �صهر �صفر  ال���25 من  بتاريخ  جدة 

البن  وه��و  م   1959 اأغ�صط�س   30 الموافق  ه� 

نايف  الأمير  الملكي  ال�صمو  ل�صاحب  الثاني 

ال��ج��وه��رة بنت  ب��ن عبدالعزيز م��ن الأم��ي��رة: 

�صعود ومتزوج من  اآل  عبدالعزيز بن م�صاعد 

الأميرة: ريما بنت �صلطان بن عبدالعزيز اآل 

�صعود.. وله من الأبناء الأميرة �صارة والأميرة 

لولوه.

تعليمه وخبراته:

التعليم  م���راح���ل  م��ح��م��د  الأم���ي���ر  در�����س 

الب��ت��دائ��ي��ة وال��م��ت��و���ص��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة بمعهد 

تميز بالحنكة.. والحكمة.. 
ومواجهة التحديات
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محمد بن نايف.. مسؤول األمن وقاهر اإلرهاب
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العا�صمة بالريا�س.

وا����ص���ل ت��ع��ل��ي��م��ه ال��ج��ام��ع��ي ب���ال���ولي���ات 

ال����م����ت����ح����دة الأم�����ري�����ك�����ي�����ة وح���������ص����ل ع��ل��ى 

البكالوريو�س في العلوم ال�صيا�صية عام 1401 

ه� الموافق 1981 م.

ال��دورات الع�صكرية  ح�صل على عدد من 

ال��م��ت��ق��دم��ة داخ����ل ال��م��م��ل��ك��ة وخ���ارج���ه���ا ذات 

ال�صلة بال�صوؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب.

اك��ت�����ص��ب م���ن وال�����ده وم����ن ب��ي��ئ��ة ال��ح��ك��م 

ال�صيا�صية  الخبرات  م��ن  المزيد  وال�صيا�صة 

والإداري��������ة والت�����ص��ال��ي��ة، ك��م��ا اأك�����ص��ب��ه ذل��ك 

وال��ت��وا���ص��ل  ال��ع��ام  ب��ال�����ص��اأن  م��ع��رف��ة متعمقة 

م���ع ال��م��واط��ن��ي��ن ورج�����ال ال��ف��ك��ر وال�����ص��ي��ا���ص��ة 

الأمير  بوالده  يلتقون  الذين  والدبلوما�صية 

العامة  مجال�صه  ف��ي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ن��اي��ف 

وال���خ���ا����ص���ة، وخ������الل زي�����ارات�����ه ال��خ��ارج��ي��ة 

لمختلف دول العالم.

اأ���ص��اف عمله ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���س قبل 

التحاقه بالعمل الر�صمي والذي انتهت �صلته 

م   1998 الموافق  ه���   1419 ع��ام  القطاع  بهذا 

تجربة ثرية في المجال القت�صادي والمالي 

والتجاري على ال�صعيد الداخلي والخارجي، 

خالل  م��ن  الت�صالية  م��ه��ارات��ه  تنوعت  كما 

ت��ع��ام��الت��ه م��ع مختلف ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ه��ذه 

ال��م��ج��الت ال��ح��ي��وي��ة وال���م���وؤث���رة ف��ي ���ص��وؤون 

الدولة والأفراد.

منا�صبه ومهماته:

م�صاعدا  ���ص��م��وه  بتعيين  م��ل��ك��ي  اأم����ر  ���ص��در 

لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة وذلك بتاريخ 

27 محرم 1420 ه� الموافق 13 مايو 1999 م.

�صدر اأمر ملكي بتعيين �صموه م�صاعدا لوزير 

جمادى   4 بتاريخ  وذل��ك  وزي��ر  بمرتبة  الداخلية 

الآخرة 1425 ه� الموافق 22 يوليو 2004 م.

���ص��م��وه وزي���را  اأم����ر م��ل��ك��ي بتعيين  ���ص��در 

 1433 الحجة  20 ذي  بتاريخ  وذل��ك  للداخلية 

ه�، الموافق 5 نوفمبر 2012 م.

�صدر اأمر ملكي بتعيين �صموه ولياً لولي 

العهد نائباً ثانياً لرئي�س مجل�س الوزراء وزير 

الداخلية بتاريخ 1436/4/3ه�.

رئي�صاً  ���ص��م��وه  بتعيين  ملكي  اأم���ر  ���ص��در 

ل��م��ج��ل�����س ال���������ص����وؤون ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والأم���ن���ي���ة 

1436/4/9ه�.

�صدر اأمر ملكي بتعيين �صموه ولياً للعهد 

الداخلية  وزير  ال��وزراء  لرئي�س مجل�س  نائباً 

بتاريخ 1436/7/10ه�.

الملك  ال�صريفين  الحرمين  خ��ادم  قلده 

ف��ه��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ص��ع��ود - رح��م��ه اهلل 

- و���ص��اح ال��م��ل��ك  في�صل ت��ق��دي��را ل��م��ا ق���ام به 

ناجحة  واإدارة  م��ت��ق��ن  ت��خ��ط��ي��ط  م���ن  ���ص��م��وه 

لعملية اقتحام  الطائرة الرو�صية المختطفة 

ف���ي م���ط���ار الأم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

بالمدينة  المنورة واإنقاذ ركابها وذلك بتاريخ 

1422/4/8ه� الموافق   2001/3/6 م .
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الملك  ال�صريفين  الحرمين  خ��ادم  قلده 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود - رحمه اهلل 

- و�صاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى 

تقديرا لما اأظهره �صموه من تميز في مجال 

الموافق  1430/9/16ه������  بتاريخ  وذل��ك  عمله 

2009/9/6م.

الوطنية  الهيئة  ف��ي  ع�صوا  �صموه  عين 

ل��م��ك��اف��ح��ة ال���م���خ���درات ال��م�����ص��ك��ل��ة ب��ال��ق��رار 

160 في 1427/7/6ه���� الموافق  ال��وزاري رقم 

2006/8/1م.

بتعيين  ال��ك��ري��م  ال��م��ل��ك��ي  الأم������ر  ����ص���در 

للمجل�س  الدائمة  اللجنة  ف��ي  ع�صوا  �صموه 

الموافق  1430/11/28ه����  بتاريخ  القت�صادي 

2009/11/16م.

نايف  لجائزة  العليا  الهيئة  رئي�س  نائب 

لل�صنة  ال��ع��ال��م��ي��ة  ���ص��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 

النبوية والدرا�صات الإ�صالمية المعا�صرة.

الرئي�س الفخري لمجل�س وزراء الداخلية 

العرب.

اإدارة  مجل�س  ورئي�س  الفخري  الرئي�س 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

رئي�س لجنة الحج العليا.

رئي�س الهيئة العليا لالأمن ال�صناعي.

رئي�س المجل�س الأعلى للدفاع المدني.

ال��وط��ن��ي��ة  للجمعية  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي�����س 

للمتقاعدين.

رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��م��ك��اف��ح��ة 

المخدرات..

ال���رئ���ي�������س ال���ف���خ���ري ل��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 

عنهم  والمفرج  ال�صجناء  لرعاية  ال�صعودية 

واأ�صرهم »تراحم«.

رئي�س المجل�س الأعلى لكلية الملك فهد 

الأمنية.

الراعي لكر�صي محمد بن نايف لل�صالمة 

المرورية.

اأن�������ص���اأ م���رك���ز الأم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن ن��اي��ف 

للمنا�صحة.

اللجان  م��ن  ال��ع��دي��د  على  �صموه  اأ���ص��رف 

لم�صاعدة  ال�����ص��ع��ودي��ة  الإغ��اث��ي��ة  وال��ح��م��الت 

ال�صعوب المت�صررة في فل�صطين، وال�صومال، 

اآ�صيا، واأفغان�صتان، وباك�صتان،  و�صوريا، و�صرق 

ولبنان.

اأ�������ص������رف �����ص����م����وه ع����ل����ى ت���ن���ف���ي���ذ خ��ط��ط 

ومواجهة  الإره���اب  مكافحة  وا�صتراتيجيات 

اأع��م��ال��ه ب��ك��ل ع��زي��م��ة واق���ت���دار وح��ق��ق بذلك 

ن���ج���اح���ا ح���ظ���ي ب���ت���ق���دي���ر ال���ج���م���ي���ع م��ح��ل��ي��ا، 

واإق��ل��ي��م��ي��ا، وع��ال��م��ي��ا، وق�����دم ���ص��م��وه ت��ج��رب��ة 

الإره��اب  �صعودية متميزة في مجال مكافحة 

اأفادت منها دول عالمية عديدة.

ت��ع��ر���س ���ص��م��وه ف��ي م��واج��ه��ات��ه ال��ح��ازم��ة 

اإل���ى م��ح��اولت اغتيال  ل��الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة 

ونجا  الإرهابية،  التنظيمات  قبل  من  عديدة 

منها �صموه بف�صل اهلل وتوفيقه.

����ص���ارك ���ص��م��وه ف���ي م���وؤت���م���رات ول���ق���اءات 

اأمنية عديدة خارج المملكة، كما قام بالعديد 

ال���دول في  ال��زي��ارات الر�صمية لعدد م��ن  م��ن 

مهمات ذات �صلة بال�صوؤون الأمنية ومكافحة 

الإرهاب.

قاد �صموه عملية تطوير وتحديث �صاملة 

متطلبات  وف���ق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ل��ق��ط��اع��ات 

العمل الأمني وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية 

ورفع كفاءة عملها.

اهتماماته الإن�صانية:

من  العديد  اأعمال  ويتابع  �صموه  ي�صرف 

اللجان والحمالت الإغاثية بهدف التخفيف 

عن المنكوبين والمت�صررين في العديد من 

دول العالم وتلبية احتياجاتهم ال�صرورية.

ال�صجناء  ����ص���وؤون  ب��اه��ت��م��ام  ���ص��م��وه  ي��ت��اب��ع 

اأعمال  في  المتورطين  اأ�صر  وكذلك  واأ�صرهم 

اإرهابية والذين يتوا�صلون مع �صموه مبا�صرة 

م�����ص��ت��ن��ك��ري��ن م���ا اأق������دم ع��ل��ي��ه اأب����ن����اوؤه����م من 

ت�صرفات خاطئة بحق وطنهم واأ�صرهم.

يتابع �صموه ما ين�صر في و�صائل الإعالم 

عن ذوي الظروف الخا�صة ويبادر �صموه اإلى 

اإنهاء م�صكالتهم وتحقيق مطالبهم.

تقرير خاص
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اأح���وال  متابعة  على  الحر�س  �صديد 

اأفراد رجال الأمن الذين يوؤدون مهماتهم 

ف���ي ظ����روف م��ن��اخ��ي��ة ���ص��ع��ب��ة وت��ذل��ي��ل ما 

ويوجه  وظ��روف  �صعوبات  من  يواجهونه 

بعالج وم�صاعدة من تعر�س منهم للمر�س 

اأو الإ�صابة اأثناء اأداء الواجب الأمني.

ي��ع��ن��ى ���ص��م��وه ب��ال��م��راج��ع��ي��ن ل�����وزارة 

والمقيمين  ال��م��واط��ن��ي��ن  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة 

�صكواهم  اإنهاء  ويتابع  اأو�صاعهم  ويتفهم 

اإحاطتهم  النظام ويحر�س على  اإط��ار  في 

تكليفهم  دون  ق�����ص��اي��اه��م  ح��ي��ال  ي��ت��م  ب��م��ا 

ال��وزارة وذل��ك من خالل و�صائل  مراجعة 

الت�صال الحديثة.

بال�صباب  خا�صاً  اهتماما  �صموه  يولي 

والإره���������اب  الن�����ح�����راف  م���خ���اط���ر  ودرء 

على  اأ�صرهم  وم�صاعدة  عنهم  والمخدرات 

مواجهة جنوح اأبنائهم.

ي��دع��م ���ص��م��وه ال���م���ب���ادرات الإن�����ص��ان��ي��ة 

والأعمال الخيرية المخل�صة .

ب�صهداء  كبيرا  اهتماما  �صموه  يهتم 

الواجب والم�صابين في مواجهة الأعمال 

الإره��اب��ي��ة والأح�����داث الأم��ن��ي��ة واأ���ص��ره��م 

وتقديم الرعاية والعناية لهم وتحمل ما 

عليهم من التزامات مالية وتوفير ال�صكن 

المنا�صب لهم ولأ�صرهم وت�صهيل موا�صلة 

ليتولوا  وت��وظ��ي��ف��ه��م  لتعليمهم  اأب��ن��ائ��ه��م 

م�صتقبال اإعالة اأ�صرهم.

اهتماماته الفكرية والثقافية:

يعد �صموه من المتابعين لمختلف فنون 

العلم والمعرفة على وجه العموم وما له �صلة 

ب�صوؤون الأمن ب�صفة خا�صة.

وما  الإع����الم  و���ص��ائ��ل  ك��اف��ة  �صموه  يتابع 

ي�����ص��در ع��ن��ه��ا م��ن م�����ص��ام��ي��ن ق��د ت��وؤث��ر على 

ال���ن���واح���ي الأم���ن���ي���ة ب�����ص��ك��ل اأو ب���اآخ���ر وي��ع��ن��ى 

بالطرح المو�صوعي والنقد الهادف البناء.

���ص��دي��د ال��ح��ر���س ع��ل��ى دق���ة ال��م��ع��ل��وم��ات 

ال�صخ�صية  والأه����واء  الميول  م��ن  وت��ج��رده��ا 

ليعتد بها في اتخاذ القرار ال�صائب.

الإع��الم��ي  ال��ظ��ه��ور  اإل���ى  �صموه  يميل  ل 

اأن  ال��ن��اج��ز وي����رى  ال��ف��ع��ل  اإل����ى  ال����ذي يفتقر 

اأن ت�صبق الأق���وال واأن��ه��ا هي  الأع��م��ال ينبغي 

خير من يتحدث عن فاعلها.

ي�����ص��ع��ى اإل�����ى ت��وظ��ي��ف ك���ل م��ن��ج��ز علمي 

وتوفير  الأم��ن��ي  الأداء  تطوير  �صبيل  وتقني 

ال�صتقرار الجتماعي.

ه�اياته:

وال��ده  يعد  التي  القن�س  ه��واي��ة  يمار�س 

الأمير نايف بن عبدالعزيز اآل �صعود – رحمه 

اهلل – من اأبرز رواد الهواية العربية الأ�صيلة 

ويرافقه على الدوام خالل رحالت القن�س.

يمار�س ريا�صة ال�صباحة.

يجيد فنون الرماية.

ه��ذه  وم��ت��اب��ع��ة  بالفرو�صية  ���ص��م��وه  يهتم 

الريا�صة الأ�صيلة.

المختلفة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  الأل���ع���اب  ت��ح��ظ��ى 

باهتمام ومتابعة �صموه خا�صة عندما يتاح له 

ذلك.
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 حا�صل على درجة البكالوريو�س في القانون 

م��ن ج��ام��ع��ة ال��م��ل��ك ���ص��ع��ود وح���از ع��ل��ى الترتيب 

ال��ث��ان��ي ع��ل��ى دف��ع��ت��ه م��ن كلية ال��ق��ان��ون وال��ع��ل��وم 

مدار�س  ف��ي  ال��ع��ام  تعليمه  تلقى  كما  ال�صيا�صية 

على  الأوائ���ل  الع�صرة  �صمن  م��ن  وك��ان  الريا�س 

وخ��الل  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  ف��ي  المملكة  م�صتوى 

فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج.

الخبرات العملية والمهنية :

تقلد الأمير محمد بن �صلمان عدة منا�صب 

خ���الل م�����ص��واره ال��م��ه��ن��ي ال���ذي ام��ت��د اإل���ى ع�صر 

�صنوات وابتداأه بممار�صة العمل الحر وله العديد 

من  ح�صل  الخيرية  والن�صاطات  المبادرات  من 

خاللها على العديد من الجوائز .

الخدمة  البدء في ممار�صة مهامه في  قبل 

وبعد  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة  ف��ي  ال��ع��ام��ة 

�صلمان  ب��ن  محمد  اأ�ص�س  الجامعة  م��ن  تخرجه 

عدداً من ال�صركات التجارية وذلك قبل البدء في 

العمل الحكومي من خالل عمله كم�صت�صار متفرغ 

المملكة  في  ال��وزراء  مجل�س  في  الخبراء  بهيئة 

1428/3/22ه����  بتاريخ  وذل��ك  ال�صعودية  العربية 

ت��اري��خ  ح��ت��ى  وا���ص��ت��م��ر  2007/4/10م  ال���م���واف���ق 

انتقل  2009/12/16م  الموافق  1430/12/28ه������ 

ب��ع��ده��ا م��ن ه��ي��ئ��ة ال��خ��ب��راء ب��ال��م��رت��ب��ة ال��ح��ادي��ة 

منطقة  لأم��ي��ر  خ��ا���ص��اً  م�صت�صاراً  ل��ي��ك��ون  ع�����ص��رة 

الموافق  1430/12/28ه����  بتاريخ  وذل��ك  الريا�س 

ع��م��ل��ه  ا���ص��ت��م��ر  ذل�����ك  واأث�����ن�����اء  2009/12/16م 

حتى  ال��خ��ب��راء  هيئة  ف��ي  متفرغ  غير  كم�صت�صار 

كما  2013/3/3م  الموافق  1434/4/20ه�����  تاريخ 

للتناف�صية  ال��ري��ا���س  ل��م��رك��ز  ع��ام��اً  اأم��ي��ن��اً  ع��م��ل 

اإدارة دارة  وم�صت�صاراً خا�صاً ل�صمو رئي�س مجل�س 

الملك عبدالعزيز كما عمل الأمير محمد ع�صواً 

في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية .

الأمير  ل�صمو  خا�صاً  م�صت�صاراً  �صموه  عين 

الأم��ي��ر محمد  وان��ت��ق��ل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �صلمان 

في  وه��و  الريا�س  منطقة  اإم���ارة  من  �صلمان  بن 

وم�صرفاً  م�صت�صاراً  وعين  ع�صرة  الثالثة  المرتبة 

ل�صمو  الخا�صة  وال�صوؤون  الخا�س  المكتب  على 

ول���ي ال��ع��ه��د وذل����ك ب��ع��ي��د ت��ول��ي الأم���ي���ر �صلمان 

ولية العهد حتى �صدر اأمر ملكي بتعيين الأمير 

م��ح��م��د ب���ن ���ص��ل��م��ان رئ��ي�����ص��اً ل���دي���وان ���ص��م��و ول��ي 

بتاريخ  وزير  بمرتبة  له  خا�صاً  وم�صت�صاراً  العهد 

1434/4/20ه�

اأمر ملكي بتعيينه م�صرفاً عاماً على  و�صدر 

وذل��ك  اإل��ى عمله  بالإ�صافة  ال��دف��اع  وزي��ر  مكتب 

2013/7/13م وفي  1434/9/5ه��� الموافق  بتاريخ 

2014/4/25م  ال��م��واف��ق  1435/6/25ه���������  ت��اري��خ 

ع�صواً  للدولة  وزي���راً  بتعيينه  ملكي  اأم���ر  ���ص��در 

اإلى عمله وفي تاريخ  ال��وزراء بالإ�صافة  بمجل�س 

1435/11/23ه� الموافق 2014/9/18م �صدر قرار 

الملك  دارة  في  التنفيذية  للجنة  رئي�صاً  تعيينه 

عبدالعزيز .

للدفاع  وزي�����راً  بتعيينه  ملكي  اأم���ر  و���ص��در 

الموافق  1436/4/3ه����  بتاريخ  عمله  اإل��ى  اإ�صافة 

رئي�صاً  بتعيينه  ملكي  اأم��ر  و�صدر  2015/1/23م 

األمير محمد بن سلمان  بن عبدالعزيز آل سعود وليًا لولي العهد نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس 
الوزراء وزيراً  للدفاع

تقرير خاص

تقرير - 
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ال�صريفين  الحرمين  ل��خ��ادم  خ��ا���ص��اً  وم�صت�صاراً  الملكي  ل��ل��دي��وان 

الموافق  1436/4/3ه������  بتاريخ  عمله  اإل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة  وزي���ر  بمرتبة 

2015/1/23م.

ال�صوؤون  لمجل�س  رئي�صاً  �صموه  بتعيين  ملكي  اأم��ر  �صدر 

القت�صادية والتنمية 1436/4/9ه�.

�صدر اأمر ملكي بتعيين �صموه ولياً لولي العهد نائباً ثانياً 

لرئي�س مجل�س الوزراء 1436/7/10ه�.

المبادرات الخيرية :

ل�صموه ن�صاطات خيرية ومبادرات اجتماعية متعددة حيث تاأثر 

بعمل والده الملك �صلمان بن عبدالعزيز في المجال غير الربحي 

واأ�ص�س �صموه موؤ�ص�صة خيرية تحمل ا�صمه وهي موؤ�ص�صة محمد بن 

�صلمان بن عبدالعزيز الخيرية » م�صك الخيرية « التي يراأ�س مجل�س 

اإدارتها والهادفة اإلى دعم تطوير الم�صاريع النا�صئة والت�صجيع على 

الإبداع في المجتمع ال�صعودي من خالل تمكين ال�صباب ال�صعودي 

والأدب  والثقافة  العمل  ميادين  في  تقدمهم  وتعزيز  وتطويرهم 

والقطاعات الجتماعية والتقنية.

اأخ��رى من خالل  �صلمان م�صاهمات خيرية  لالأمير محمد بن 

المنا�صب التي ي�صغلها حالياً :

اأ�ص�س  والذي  لل�صباب  �صلمان  الملك  اإدارة مركز  رئي�س مجل�س 

جهود  تعزيز  اأج��ل  م��ن  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  الملك  م��ن  ب��م��ب��ادرة 

المملكة في دعم ال�صباب وتحقيق طموحاتهم.

ال��م��ل��ك ���ص��ل��م��ان ل��الإ���ص��ك��ان ال��خ��ي��ري  ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س لجمعية 

من  ت�صكلت  وال��ت��ي  للجمعية  التنفيذية  اللجنة  ع��ل��ى  وال��م�����ص��رف 

المجتمع  واأعيان  الأكاديميين وخبراء علم الجتماع  مجموعة من 

لتغطية احتياجات اأ�صحاب الدخل المحدود.

رئي�س مجل�س اإدارة مدار�س الريا�س ) مدار�س غير ربحية(.

رئي�س اللجنة التنفيذية في دارة الملك عبدالعزيز .

كما كان ل�صموه منا�صب خيرية اأخرى �صابقة منها :

ع�صو مجل�س اأمناء موؤ�ص�صة ابن باز الخيرية .

ع�صو المجل�س التن�صيقي الأعلى للجمعيات الخيرية بمنطقة 

الريا�س.

ع�صو مجل�س اإدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القراآن الكريم 

بالريا�س.

ع�صو مجل�س اإدارة جمعية البر بمنطقة الريا�س.

الرئي�س الفخري للجمعية ال�صعودية لالإدارة .

ع�����ص��و ف���خ���ري ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��خ��ي��ري��ة ل��ل��وق��اي��ة من 

المخدرات.

رئي�س مجل�س الأع�صاء الفخريين لجمعية الأيادي الحرفية.

ورعاية  ال��زواج  لتي�صير  الخيرية  باز  ابن  موؤ�ص�صي جمعية  اأحد 

الأ�صرة.

ح�صل على العديد من الجوائز وكرم في العديد من المحافل 

لعام  الأع��م��ال  رواد  ل��دع��م  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ع��ام  �صخ�صية  ج��ائ��زة  ومنها 

ال�صرق الأو�صط لالأمير محمد  2013م الممنوحة من مجلة فوربز 

بن �صلمان ب�صفته رئي�صاً لمجل�س اإدارة مركز الملك �صلمان لل�صباب 

تثميناً لجهوده في دعم رواد الأعمال ال�صباب واإبراز نجاحات ال�صباب 

ال�صعودي للعالم .

تقرير خاص
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ميثل الثاليييث من �سهر ربيع االآخر من عيييام 1436هي ، منا�سبة وطنية 

غاليييية على قلوب اجلمييييع يتج�سد فيها االنتماء واليييوالء واحلب لهذا 

الوطييين الغيييايل مببايعة خادم احلرميييني ال�سريفني املليييك �سلمان بن 

عبدالعزييييز مليييكا للبالد ومييين اختارهم حفظيييه اهلل مييين اأبناء هذه 

اال�سرة الكرمية لوالية عهده وعونًا له ملوا�سلة م�سرة بناء الدولة التي 

بداأهيييا املليييك املوؤ�س�س طيب اهلل ثراه لرفعة بالدنيييا املباركة نحو اآفاق 

اأكرث رحابة لتتبواأ املكانة التي تليق بها على امل�ستوى االإقليمي والعربي 

واالإ�سالميييي والدويل متم�سكًا يف ذلك بالثوابيييت االإ�سالمية الرا�سخة 

والقيم االأ�سيلة التي قامت عليها الدولة منذ توحيدها. 

وبهذه البيعة ت�ستقبل اململكة قادم اأيامها مع خادم احلرمني ال�سريفني 

كونه ميثل امتدادًا للمدر�سة ال�سعودية يف احلكم واالإدارة والتي قامت 

وارتكزت على العدل وامل�ساواة بني اأبناء ال�سعب وبذل الغايل والنفي�س 

مييين اأجل رفعييية الوطن واملواطنيييني ، فاملليييك �سلمان بييين عبدالعزيز 

اإدارية وا�سعة  – �ساحيييب حنكة �سيا�سية وخيييربات  – يحفظيييه اهلل 
ومرتاكمة مييين خالل ممار�ساتيييه للم�سئوليات القياديييية التي ت�سلمها 

عليييى مدى �سنني عدة اأم�ساها يف خدمييية الوطن واملواطنني منذ كان 

اأميييرا للعا�سمييية الريا�س ، والتي عك�ست ما يتمتيييع به – يحفظه اهلل 

– من مكانة عالية واحرتام كبر يف قلوب اأبناء �سعبه والذين طاملا 
عربوا عن تقديرهم وامتنانهم لهذا القائد واالإداري الفذ الذي انتهج 

بيعة عطاء وفخر

معايل املهند�س 

   عبداللطيف بن عبدامللك اآل ال�سيخ 

وزير ال�سئون البلدية والقروية 

مقال
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�سيا�سييية الباب املفتوح من خالل لقاءاتيييه املبا�سرة مع املواطنني ، واال�ستماع 

اإىل مطالبهم وتلم�س احتياجاتهم . 

لقد ا�ستقبل املواطنون بالكثر من الب�سر والرتحاب ما اأعلنه خادم احلرمني 

ال�سريفيييني – يف اأول كلمة له موؤكدًا من خاللها ثبات منهج و�سيا�سة اململكة، 

وميييا تالها من اأوامييير ، وتوجيهات كرمية ، بعد هذه البيعييية املباركة ، والتي 

تف�سيييح بجالء عن طبيعة قييييادة امتلكت الروؤية الثاقبييية والب�سرة النافذة 

امل�ستوعبة ملكامن القوة لدى االإن�سان ال�سعودي و�سعت ال�ستثمارها وتوظيفها 

لينعم املواطنون باالأمن واال�ستقرار و�سبل العي�س الكرمي. 

ان هيييذه البيعة املباركة تبعث يف النف�س واالرتياح وال�سعور بالفخر واالعتزاز 

واالطمئنيييان بييياأن والة اأمر هيييذه البيييالد يوا�سلون م�سيييرة البنييياء والعطاء 

والنه�سييية التنموية ال�ساملة لتقود البالد اإىل مراحل اأكرث تقدمًا وحتقيق كل 

ما من �ساأنه خدمة ورفاهية اأبناء هذا الوطن الغايل . 

وختاميييا ، �ستظيييل منا�سبييية البيعة بييياإذن اهلل رمزا اأ�سيال للتالحيييم وعنوانا 

للت�سحيييية والوحيييدة والبناء وتاريخا جميدا يعطييير كل اأرجاء الوطن ، حفظ 

اهلل خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني و�سمو ويل ويل العهد، 

واأدام على بالدنا نعمة االأمن واال�ستقرار ، اإنه ويل ذلك والقادر عليه . 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

مقال



عملية  ال�سعودية  العربية  اململكة  قادت 

دويل  حتالف  مب�ساركة   ، ناجحة  ع�سكرية 

لتطهر  العربية  الييدول  من  عدد  من  قائم 

احلوثيني  ميلي�سيات  من  اليمنية  االأرا�سي 

عبداهلل  )علي  املخلوع  الرئي�س  واأنيي�ييسييار 

الع�سكرية  العملية  هذه  و�سميت   ، �سالح( 

امللك  ملييقييوليية  ن�سبة  احلييييزم(  بييي)عييا�ييسييفيية 

: )احلزم   - ثراه  – طيب اهلل  عبدالعزيز 

اأبو العزم اأبو الظفرات...(.

وقد حققت العملية الع�سكرية »عا�سفة 

اأهييدافييهييا  االأوىل  �ييسيياعييتييهييا  يف  احليييييزم« 

القوات  ا�ستطاعت  حيث   ، بدقة  املر�سومة 

املييواقييع  تييدميير  ال�سعودية  امللكية  اجلييوييية 

 ، واأنيي�ييسيياره  احلييوثييي  مليلي�سيات  الييتييابييعيية 

ودمرت الدفاعات اجلوية ونظم االت�ساالت 

الع�سكرية ومقر قيادة القيادة اجلوية والتي 

الديلمي  وقيياعييدة  احلوثيون  عليها  �سيطر 

واأربييع   ، �سام  �سواريخ  وبطاريات  اجلوية 

طائرات حربية .

تاأييد حملي ودويل للحملة  

القييت  الع�سكرية  العملية  بيييدء  وميينييذ 

)عا�سفة احلزم( تاأييدها املحلي والدويل ، 

حيث قالت االأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 

يف اململكة : اإن قرار اململكة واأ�سقاءها دول 

ببدء  لهم  امل�ساركة  والييدول  العربي  اخلليج 

الريا�ص - 
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عاصفة الحزم ..
 قرار تأريخي بتأييد دولي لتحقيق مصلحة 

المواطن اليمني

منعت المشروعات التخريبية للحوثيين وأعادت للشعب اليمني الشقيق أمنه..

تقرير



يف  احليييزم«  »عا�سفة  الع�سكرية  العملية 

ال�سرعية  حكومته  حلماية  ال�سقيق  اليمن 

الييذي  الييعييزيييز  اليمن  �سعب  عيين  والييدفيياع 

يتعر�س ال�ستباحة اأر�سه وتخريب ممتلكاته 

امللي�سيات  ا�ستقراره من قبل قوى  وزعزعة 

ذات  اإقليمية  قييوى  من  املدعومة  احلوثية 

بالبالد  تخريبية  وميي�ييسييروعييات  مييطييامييع 

امل�سالح  توؤيده  وحكيم  موفق  قرار  العربية 

ودول  ال�سريفني  احلييرمييني  لييبييالد  العليا 

اخلليج واملنطقة العربية والعامل االإ�سالمي 

اليمن ووحدته ويهمه  ا�ستقرار  الذي يعنيه 

اأمن بالد احلرمني ال�سريفني الذي هو اأمن 

لكل العامل االإ�سالمي ويعي�س يف وجدان كل 

م�سلم، وامل�سلمون يف كل العامل �سد كل من 

يحاول امل�سا�س باأمنه والتعر�س ملقدراته.

تاأييدا  اليمن  يف  حا�سدة  تييظيياهييرات 

للحملة 

اليمنية  تييعييز  مييدييينيية  �ييسييهييدت  كييمييا      

اجلوية  لل�سربات  موؤيدة  حا�سدة  م�سرة 

ي�سيطر  ع�سكرية  مييواقييع  ا�ستهدف  الييتييي 

يف  االآالف  انطلق  حيث  احلوثيون،  عليها 

مبنى  بيياجتيياه  املييدييينيية  و�ييسييط  ميين  م�سرة 

تاأييدهم  املتظاهرون  واأعييليين  املحافظة، 

الذين  امل�ساركون  وعييرب  ال�سربات،  لهذه 

رفعوا �سور خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز، عن �سكرهم للدول 

اأبدت  اأو  العملية  يف  �ساركت  التي  العربية 

رغبتها يف امل�ساركة.

يف  املقيمون  اليمنيون  املواطنون  وقدم 

اململكة عن �سكرهم ملواقف اململكة الدائمة 

مع اليمن ، مبينني اأن عا�سفة احلزم نقطة 

ال�سعيد من  اليمن  اإعمار  لبداية  االنطالق 

جديد ، واأن غالبية اليمنيني اأ�سابتهم حالة 

من الياأ�س بعد م�ساهدة ميلي�سيات احلوثي 

وت�سريدًا  فيي�ييسييادًا  اليمن  اأر�يييس  يف  تعيث 

ا�ستيقظ  اجلميع  ولييكيين  وتنكياًل،  وقييتيياًل 

كربة  واإزاحيية  هم  تفريج  على  واحلمد هلل 

احلرمني  خيييادم  ف�سل  ثييم  اهلل  بف�سل   ،

�سلمان حفظه اهلل  امللك  ال�سريفني 

، واأن ما زاد اليمنيون بهجة 

غيييارات  اأن  وفيييرح 

عا�سفة احلزم ال ت�ستهدف ال�سعب اليمني 

احلوثي  ميلي�سيات  ت�ستهدف  نهائيًا،واإمنا 

وعلي عبداهلل �سالح، الذين يقتلون النا�س 

وييي�ييسييردونييهييم ، ومييار�ييسييوا االإرهييييياب بكل 

�سنوفه الفكري والديني.

�سقوط اأطماع قوى خارجية يف املنطقة:

عييا�ييسييفيية احليييزم  بيييه  قييياميييت  ميييا  اإن 

بييالييتيي�ييسييدي لييليينييفييوذ 

االإييييييييراين يف 
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تقرير



اليمن، و�سرب جماعة احلوثي التي ا�ستولت 

ال�سرعية  على  بانقالبها  فيه  ال�سلطة  على 

املمثلة بالرئي�س عبدربه من�سور هادي ، هو 

ال�سعودية  العربية  فاململكة   ، ال�سواب  عني 

بقيادتها للتحالف العربي املدعوم اإ�سالميًا 

ودوليًا ، اإمنا حتمي م�سالح ال�سعب اليمني 

عن  ناهيك   ، واأمنه  ا�ستقراره  له  وحتفظ 

العربية،  وامل�سالح  مل�ساحلها  حمايتها 

انتهاء عا�سفة احلزم .. وبدء اإعادة االأمل  

بييداأت عملية » اإعيييادة االأمييل » الإعييادة 

اأن  على  والييتيياأكيييييد  اليمني  لل�سعب  االأميييل 

دعم  على  تعمل  �سوف  اليمنية  احلكومة 

واال�ستمرار  اليمنية  االأر�ييس  على  تواجدها 

نحو بناء مين اآمن وم�ستقر ، وفيما يخ�س 

الع�سكري  اليي�ييسييق  يف  الييقييادميية  العمليات 
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تقرير



 « عملية  خالل  من  التحالف  قيادة  �ستقوم 

امللي�سيات احلوثية من  » مبنع  االأمل  اإعادة 

التحرك والقيام باأي عمليات داخل اليمن.

التحالف  قييوات  با�سم  املتحدث  ونييوه 

النائب  العهد  ويل  ويل  مبكتب  امل�ست�سار 

الدفاع  وزير  الوزراء  لرئي�س جمل�س  الثاين 

ع�سري  ح�سن  بيين  اأحييمييد  ركييين/  العميد 

بالنجاح  تكللت  احلييزم  عا�سفة  عملية  اأن 

ثم  اأواًل  وتييعيياىل  �سبحانه  اهلل  ميين  بتوفيق 

التحالف  امل�ساركة يف  الدول  بتكاتف جميع 

و�سجاعة  التن�سيق  وبراعة  التخطيط  ودقة 

والبحري  اجلوي  املجال  يف  �سواء  املقاتلني 

والقوات الربية وحر�س احلدود.

انييتييهيياء  اأن  الييعييميييييد/ عيي�ييسييري  واأكييييد 

»اإعادة  عمليات  يف  والبدء  احلزم  عا�سفة 

االأمييييل« هييى عييبييارة عيين مييزيييج ميين العمل 

 ، الع�سكري  والعمل  الدبلوما�سي  ال�سيا�سي 

معنية  التحالف  قيادة  اأن  اإىل  النظر  الفًتا 

منع  يف  يتلخ�س  الييذي  الع�سكري  بالعمل 

باأي عمليات  القيام  امللي�سيات احلوثية من 

ع�سكرية.
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العسيري: إعادة األمل 
هى عبارة عن مزيج 

من العمل السياسي 
الدبلوماسي والعمل 

العسكري

تقرير
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�سهيييد العامل االنتقال ال�سل�س للحكيييم يف اململكة العربية ال�سعودية بعد وفاة املغفور له 

باإذن اهلل خيييادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود اإىل خر 

خلف خلييير �سلف خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود – 

حفظه اهلل – وما رافق تلك البيعة امل�سهودة من هدوء و�سكينة واتفاق . 

وال�سيييك اأن هيييذا التداول ال�سل�يييس للحكم من النعم التيييي اأنعم اهلل بهيييا على اململكة 

العربيييية ال�سعوديييية ، حيث ال يخفى على اجلميع ما حققتيييه اململكة من تقدم ونه�سة 

تنمويييية �ساملييية ، وتبواأت مكانة مرموقييية على امل�ستوى الدويل بف�سيييل اهلل ثم بف�سل 

ا�ستقيييرار احلكيييم فيها القائم على كتاب اهلل و�سنة الر�سول الكرمي – �سلى اهلل عليه 

و�سلم - . 

ومييين نعيييم اهلل علينا باأن خليييف امللك عبداهلل ، املليييك �سلمان بييين عبدالعزيز ، وهو 

الرجيييل امل�سهود له بالقيادة والتجربة الرثيييية ، حيث اأن م�سرته – حفظه اهلل – يف 

احلكيييم لي�سيييت ولييييدة اليوم ، بيييل كان على مر العقيييود املا�سية حا�سيييرًا ، من خالل 

معا�سرته للملوك �سعود وفي�سل وخالد وفهد وعبداهلل – رحمهم اهلل - .

 وخادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز – اأيده اهلل – ميار�س احلكم 

منيييذ نعومة اأظافره مييين خالل ن�ساأته يف بيت والده املليييك املوؤ�س�س ومرافقته الإخوانه 

املليييوك رحمهم اهلل جميعا ثم توليه اأمارة منطقييية الريا�س وحتمله م�سوؤوليات اإدارة 

احلكم يف عا�سمة اململكة العربية ال�سعودية . 

واملتتبيييع ل�سخ�سيييية امللك �سلمان بييين عبدالعزيز ال بد واأن ي�سجيييل اإعجابه مبا يتميز 

بيييه – اأييييده اهلل – من احلكمة وبعد النظر ، والروؤيييية ال�سديدة التي ميلكها مبا وهبه 

اهلل مييين رجاحة العقل ، وبعد النظر ، وثقافته الوا�سعة ، واإطالعه على تاريخ اململكة 

واالأمم وال�سعوب . 

وعلى ال�سعيد الداخلي فاإن قرارات امللك املفدى منذ ت�سلمه – حفظه اهلل – مقاليد 

احلكيييم تعك�س نظرتيييه ال�سمولية حفظه اهلل ، اإذ بداأ باإلغييياء املجال�س والهيئات العليا 

واقت�سارهيييا على جمل�سني هما جمل�س ال�سوؤون ال�سيا�سيييية واالأمنية وجمل�س ال�سوؤون 

الملك سلمان قائد محنك ال نخشى 
على مستقبل األمة في ظل قيادته 

  د/ عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ

رئي�س جمل�س ال�سورى

مقال
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االقت�ساديييية والتنموية اإميانا منه – حفظه اهلل – ب�سيييرورة اخت�سار االإجراءات البروقراطية 

لدعم �سرعة اجناز معامالت املواطنني والنظر يف م�ساحلهم ، وهو القرار الذي يعك�س ال�سيا�سة 

الداخلية التي ينهجها امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف حكمه لبالد احلرمني ال�سريفني . 

وعليييى ال�سعيد اخلارجي فقد �سهدنا مبادرته – رعاه اهلل – ال�سجاعة يف ن�سرة ال�سعب اليمني 

ال�سقييييق وا�ستجابته لنداء اال�ستغاثة الذي وجهه الرئي�يييس ال�سرعي لليمن عبدربه من�سور هادي 

�سد اغت�ساب ع�سابة احلوثي االنقالبية للحكم واحتاللها �سنعاء والعديد من موؤ�س�سات الدولة 

اليمنيييية ، حييييث هب – حفظه اهلل – بقيادة حتاليييف دويل ا�ستثنائي ما كان له اأن يلتئم لوال اهلل 

ثيييم القيادة احلكيمة والروؤية ال�سديدة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز – 

رعاه اهلل- . 

وعلى �سعيد ترتيب البيت الداخلي واالنتقال ال�سل�س للحكم فقد اختار امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

�ساحيييب ال�سميييو امللكي االأمر حممد بن ناييييف بن عبدالعزيز ويل للعهد خلفيييا لالأمر مقرن بن 

عبدالعزيز الذي اآثر التنحي رغبة منه رعاه اهلل بذلك . 

و�سمو االأمر حممد بن نايف لي�س بعيدًا عن دوائر القرار ال�سيا�سي واالأمني ، فهو وزير الداخلية 

، ورجيييل اأمييين تخرج من مدر�سة والده االأمر نايف بن عبدالعزيز – رحمه اهلل – واأ�سرف �سموه 

عليييى تنفيذ خطيييط وا�سرتاتيجيات مكافحييية االإرهاب ، ومواجهييية اأربابه بكل عزميييية واقتدار ، 

وحقق بذلك جناحًا حظي بتقدير اجلميع حمليا ، واإقليميا ، وعامليا ، وقدم �سموه جتربة �سعودية 

متميزة يف جمال مكافحة االإرهاب اأفادت منها دول عاملية عديدة .

كميييا اختار املليييك �سلمان بن عبدالعزيز – رعييياه اهلل – �ساحب ال�سمو امللكيييي االأمر حممد بن 

�سلمان وليا لويل العهد. 

ويف اخلتام ال ي�سعني اإال اأن اأدعو املوىل القدير اأن ميد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود بعونه وتوفيقه على حمل االأمانة وامل�سوؤولية، واأن ي�سدد خطاه لكل خر ، واأن 

ي�سيييد اأزره ب�سميييو ويل عهده االأمني ، و�سمو ويل ويل العهيييد – حفظهم اهلل – واأن يدمي على هذه 

البالد و�سعبها االأمن واال�ستقرار والرخاء االزدهار . 

مقال
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ييييوم اجلييمييعيية الييثييالييث ميين ربيع  يف 

ال�سعب  فقد   ، 1436هييي  عام  من  الثاين 

واالإ�سالمية  العربية  واالأمتان  ال�سعودي 

– خادم احلرمني  باإذن اهلل  له  املغفور 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

، بعد حياة حافلة باخلر والعطاء لدينه 

ثم الأمته ووطنه و�سعبه . ومما خفف هذا 

امل�ساب اجللل هو اأننا واإن فقدنا ملكًا، 

عهده  ويل  وويل  عهده  ويل  يف  لنا  فيياإن 

حتكمها  دولة  فنحن  وال�سلوان،  ال�سرب 

نهجها  على  ملوكها  �سار  وثوابت  اأ�س�س 

موؤ�س�سها  عهد  منذ  عنها،  يحيدوا  ومل 

اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك 

�سعود –رحمه اهلل . 

بكل  ال�سعودي  ال�سعب  وتقاطر     

والييطيياعيية  الييييوالء  بيعة  لييتييقييدمي  فييئيياتييه 

خلييادم  ر�ييسييولييه  و�سنة  اهلل  كييتيياب  على 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلييرمييني 

ابناء  من  اختارهم  وميين  عبدالعزيز، 

العهد  لييوالييية  الييكييرمييية  هيييذه اال�يييسيييرة 

اهلل  حفظهم  النماء  م�سرة  لييواء  ورفييع 

ليحملوا  وطماأنينة،  ي�سر  بكل  جميعًا. 

عجلة  وت�ستمر  امل�سرة  ويوا�سلوا  الراية 

احلاقدين  اأده�ست  وب�سال�سة  التنمية، 

واملييرتبيي�ييسييني بيييهيييذا الييبييلييد املييعييطيياء، 

به  اهلل  حبانا  ما  على  لنا  واحلا�سدين 

تلف  بينما  واال�ستقرار،  االأمن  نعمة  من 

الفنت من حولنا باملنطقة باأ�سرها . 

هو  فييهييا  قيييطيييرة،  الييغيييييث  واأول      

امللك  ال�سريفني  احلييرمييني  خييادم  اأميير 

اهلل  حفظه   - عبدالعزيز  بيين  �سلمان 

بتاريخ  �ييسييدر  اليييذي  )اأ/69(  رقييم    -

1436/4/9هييي وق�سى بدمج مهام اثني 

ع�سر جهازًا يف جمل�سني بدال منها هما: 

 ،« واالأمنية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  » جمل�س 

و » جمل�س ال�سوؤون االقت�سادية والتنمية 

التي  االأ�س�س  وا�ييسييح  ب�سكل  لنا  يبني   «

عهده  يف   – اهلل  حفظه   - �سينتهجها 

وحيثيات  م�سوغات  اأن  حيث  امليمون، 

وردت يف ن�س  القرار احلكيم كما  هذا 

خييادم  �سعي  ت�سمنت:  ال�سامي  االأمييير 

 – اهلل  حفظه   - ال�سريفني  احلييرمييني 

ترتكز على  التي  التوجيهات  توحيد  اإىل 

النظامية  واالأ�ييسييول  ال�سرعية  الثوابت 

ال�سيا�سات  تنفيذ  اإىل  الرامية  امل�ستقرة 

املعتمدة،  اخلطط  من  املنبثقة  والييروؤى 

امل�ستويات،  كل  على  نوعية  نقلة  واإيجاد 

مبا  امل�ستمر،  التح�سني  مبييبييداأ  اأخييييذًا 

منه  وحر�سا  فيها،  �ساملًة  جودًة  يحقق 

االأداء  – على رفع كفاءة  - حفظه اهلل 

ليييالزدواج  تييفيياديييًا  التن�سيق،  وم�ستوى 

وحتييقيييييقييًا ليييالأهيييداف امليير�ييسييوميية، مبا 

وامل�سوؤوليات  االأدوار  تكامل  اإىل  يييوؤدي 

التطورات  يواكب  واالخت�سا�سات، ومبا 

يف  طيييراأت  التي  املت�سارعة  واملييتييغييرات 

خمتلف املجاالت .

وتمضي قافلة الخير والنماء...

معايل الدكتور/

 حممد بن �سليمان اجلا�سر 

مقال
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   لقد حققت اململكة معجزة عظيمة، 

العقود  تنمويًة غر م�سبوقة خالل  وقفزًة 

عجلة  ت�ستمر  و�ييسييوف  املا�سية،  االأربييعيية 

اهلل،  بييياإذن  الييوتييرة  نف�س  على  التنمية 

ب�سخاء  االإنفاق  يف  تبخل  ولن  مل  فالدولة 

خمتلف  يف  التنموية  امليي�ييسييروعييات  عييلييى 

الأن  االأوان  اآن  قييد  اأنيييه  اإال  الييقييطيياعييات، 

نواجه املزيد من االهتمام نحو رفع كفاءة 

ي�ساعد  �سوف  مما  واإنتاجيته،  االقت�ساد 

على اإيجاد فر�س عمل كرمية ملواطني هذا 

الوطن الكرمي تواكب طموحات القيادة يف 

رفع م�ستوى اأداء االقت�ساد و تناف�سيته . 

   ولييذلييك فييقييد اأر�يييسيييى اأميييير خييادم 

احلرمني ال�سريفني - حفظه اهلل - دعائم 

النهج الذي يجب اأن يقتدى، والذي يو�سح 

اململكة  بها  التي متر  التنموية  املرحلة  اأن 

على  اهتمامنا  تركيز  ت�ستوجب  حاليًا 

تطوير » اقت�ساديات الكفاءة »، وماأ�س�سة 

الوطني حتى  القت�سادنا  الهيكلي  التكيف 

ملواجهة  املنا�سب  امل�ستوى  اإىل  يرتقي 

التحديات امل�ستقبلية .  

   ونحن كاقت�ساديني جادون يف العمل 

على رفع كفاءة االقت�ساد واإنتاجيته، الأننا 

ندرك اأن ذلك اأ�سحى �سرورًة ال اختيارًا، 

جميع  يف  بييو�ييسييوح  ذليييك  ينعك�س  حيييييث 

خلطة  وع�سرين  االأربييع  العامة  االأهييداف 

الأول  ت�سنيفها  مت  التي  العا�سرة،  التنمية 

التنمية   : رئي�سية  جميياالت  ثالثة  يف  مرة 

االقييتيي�ييسييادييية، والييتيينييمييييية االجييتييميياعييييية، 

وميين  واالإداري،  التنظيمي  والييتييطييوييير 

نحو  )التحول  الثالث  الهدف   : اأبييرزهييا 

وجمتمع  املعرفة  على  القائم  االقت�ساد 

املعرفة(، والهدف الرابع ) زيادة الطاقة 

وتعزيز  الوطني  لالقت�ساد  اال�ستيعابية 

رفع   ( اخليياميي�ييس  والييهييدف  تناف�سيته(، 

 ،) الوطني  االقت�ساد  اإنتاجية  م�ستوى 

املييوارد  تنمية   ( ع�سر  احلييادي  والييهييدف 

والييهييدف   ،) اإنتاجيتها  ورفيييع  الب�سرية 

االإ�سالح  م�سرة  تعزيز   ( ع�سر  التا�سع 

اأجهزة  واإنتاجية  كفاءة  ورفييع  املوؤ�س�سي، 

الدولة وموظفيها (. 

التنمية  خييطيية  تيينييتييهييج  و�يييسيييوف      

اهلل  رعاها  الدولة  قررتها  التي  العا�سرة 

هذه  لتحقيق  الالزمة  ال�سيا�سات  جميع 

فاململكة  واقييع،  اإىل  وترجمتها  االأهيييداف 

التحول  اإ�سرتاتيجية  تنفيذ  ب�سدد  مثاًل 

اإىل جمتمع املعرفة واالقت�ساد القائم على 

املعرفة، الأن رفع املحتوى املعريف للوظائف 

وللقوى العاملة �سيوؤدي بال �سك اإىل زيادة 

معدالت النمو امل�ستدام، وحتقيق تناف�سية 

التنويع  وترة  وت�سريع  وتعزيز  االقت�ساد، 

واإيجاد  االإنتاجية،  وزيييادة  االقت�سادي، 

ال�سعودي  لل�سباب  العمل  مزيد من فر�س 

عايل التاأهيل .

    و�ستوا�سل الدولة العمل على تطوير 

ال�سخم  االإنييفيياق  خييالل  من  العمل  �سوق 

والتدريب  مراحله،  مبختلف  التعليم  على 

الييتييقيينييي وامليييهييينيييي، واليييعيييليييوم والييتييقيينييييية 

املييبييادرات  وتفعيل  واإطييييالق  واالبييتييكييار، 

لزيادة توطني الوظائف، وتعزيز م�ساهمة 

املراأة يف التنمية، وتطوير اأنظمة اخلدمة 

ذوي  ال�سعوديني  توظيف  ل�سمان  املدنية 

املهارات العالية . 

يف  اهلل  بييياإذن  م�ستمرة  والييدوليية      

وجذب  اال�ستثمار  حتفيز  برامج  تطبيق 

اليي�ييسييركييات اليي�ييسييغييرة واملييتييو�ييسييطيية من 

خمتلف دول العامل خا�سة الدول املتقدمة 

الطاقة  زيييادة  اأجييل  من  ومعرفيًا،  تقنيًا 

ورفييع  الوطني،  لالقت�ساد  اال�ستيعابية 

انييتيياجيييييتييه، وتيينييويييع قيياعييدتييه. كييمييا اأنييهييا 

م�ساريع  يف  ال�سخم  االإنييفيياق  �ستوا�سل 

البنية التحتية جلذب اال�ستثمارات طويلة 

املدى يف القطاعات غر النفطية، وخا�سة 

التعدين  كقطاعات  الواعدة  القطاعات 

وال�سناعات التحويلية واخلدمات . 

اإذ  اإال غي�س من في�س،      ومييا هييذا 

ال�سريفني  احلرمني  خلادم  البيعة  جندد 

عهده -  ويل  ويل  و�سمو  عهده  ويل  و�سمو 

اجلهد  مبوا�سلة  ونعدهم   - اهلل  حفظهم 

روؤيته - رعاه  الييدوؤوب على تنفيذ  والعمل 

اهلل - وال�سر على نهجه يف �سبيل حتقيق 

كييل مييا ميين �ييسيياأنييه رفييعيية وطيينيينييا الييغييايل 

يحفظ  اأن  وجييل  عز  اهلل  داعيًا  وتقدمه، 

ويحمي  نعمه،  علينا  وييييدمي  اأمييرنييا  والة 

وطننا من كل مكروه، ويرد كيد احلاقدين 

يف نحورهم اإنه �سميع جميب .

مقال
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الرئي�س  لطلب  طبيعية  ا�ستجابة  كانت  احلالتني  ويف  انتهت،  وهكذا  العا�سفة،  انطلقت  هكذا 

معلنة  منها  لكل  واالأ�سباب  �سلمان،  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلييادم  ر�سالته  يف  لليمن  ال�سرعي 

ووا�سحة ومربرة، فهي بداأت ردًا على اعتداءات ملي�سيا احلوثي والقوات املوالية لعلي عبداهلل �سالح 

التهديد  واإزاليية  املنطقة،  دول  و�سالمة  الأمن  وتهديدها  و�سرعيته،  ومكت�سباته  اليمني  ال�سعب  على 

حتديدًا عن اأمن اململكة والدول املجاورة، والعمل على مكافحة االإرهاب، وغر ذلك مما ف�سله بيان 

دول التحالف، وهي انتهت الأنه مت اإجناز اأهدافها بال�سيطرة على االأجواء واملياه االإقليمية ملنع و�سول 

االأ�سلحة اإىل امللي�سيات احلوثية، واملحافظة على ال�سلطة ال�سرعية وتاأمينها، وتهيئة البيئة املنا�سبة 

ملمار�سة مهامها، وحتييد معظم القدرات الع�سكرية التي ا�ستولت عليها امللي�سيات احلوثية، وكل هذا 

بتفا�سيله ذكره بيان انتهاء عملية عا�سفة احلزم وبدء عملية اإعادة االأمل.

اإيقاف عا�سفة احلزم اإذًا ياأخذنا اإىل عملية اإعادة االأمل، واالأمل الذي ن�س عليه البيان يرتكز 

على �سرعة ا�ستئناف العملية ال�سيا�سية، وحماية املدنيني، ومكافحة االإرهاب، والت�سدي للتحركات 

االأ�سلحة  ا�ستخدام  وعدم متكينها من  معها،  ومن حتالف  للملي�سيات احلوثية  الع�سكرية  والعمليات 

احلوثيني  اإىل  وبحرًا  جييوًا  االأ�سلحة  و�سول  ومنع  اخلييارج،  من  املهربة  اأو  املع�سكرات  من  املنهوبة 

ملمار�سة  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  وكذلك  الدوليني،  والتفتي�س  املراقبة  �سالح من خالل  علي  وحليفهم 

ال�سلطة ال�سرعية ملهامها، وكل هذا وغره ف�سله اأي�سًا بيان دول التحالف بو�سوح ال لب�س فيه، ما يعني 

اأن اململكة واأ�سقاءها دول التحالف مل يكن لهم اأي اأطماع يف اليمن باإطالق عملية عا�سفة احلزم، 

فقد كان دافعهم يف احلرب وال�سلم انحيازًا من التحالف لليمن، وجتاوبًا مع ا�ستغاثة الرئي�س ال�سرعي 

وال�سعب اليمني الذي اآثر اأن يقبل بهذه العا�سفة على اأن ي�سلم اأمره للحوثيني وعلي �سالح واأتباعه.

وموقف اململكة ودول التحالف من اليمن ينبع من حر�سها على اأمنه وا�ستقراره، ومنع الهيمنة 

واأن  العربي،  حميطه  اإىل  كان  كما  يعود  اليمن  ترى  باأن  وتطلعها  �سوؤونه،  يف  االإيرانية  والتدخالت 

يتمتع ال�سعب اليمني بحياة حرة كرمية، بعيدًا عن دوافع القوى اخلارجية واأطماعها بالهيمنة على 

واالأمن  باأ�سرها،  املنطقة  بتهديد  وبالتايل قيامها  املنطقة،  لنفوذها على دول  اليمن، وجعله قاعدة 

وال�سلم الدوليني، كما ي�سر اإىل ذلك بيان دول التحالف، وبخا�سة ما ظهر للمملكة من تهديد الأمنها 

والتهديد  البال�ستية،  الثقيلة وال�سواريخ  االأ�سلحة  ا�ستيالء احلوثيني على  اإثر  الدول املجاورة،  واأمن 

با�ستخدامها �سد اأبناء ال�سعب اليمني واململكة ودول اجلوار، وبذلك يدخل اليمن - كما قال الرئي�س 

التي  االأليمة  االأحداث  اليمني  ال�سعب  ال�سرعي عبد ربه من�سور هادي- مرحلة جديدة يطوي فيها 

ع�سفت به، باجتاه انت�سار اإرادته احلرة يف ر�سم م�ستقبله، بعيدًا عن االإكراه واالإذعان وفر�س الواقع 

بقوة ال�سالح.

احلزم،  عا�سفة  عملية  باإطالق  قرارك  ولوال  معًا،  وال�سالم  احلرب  بطل  فاأنت  �سلمان،  �سكرًا 

اأمني  و�سع  اجلييوار يف  ودول  واململكة  اليمن  لكانت  االأمييل،  ببدء عملية  وقييرارك  باإنهائها،  وقييرارك 

اآخر، غر اأنك واإخوانك قادة التحالف قطعتم الطريق على هوؤالء العابثني مب�ستقبل بالدهم، ممن 

�سوف  بطويل  عمل  وهو  االإيرانية،  للهيمنة  املجال  وفتح  اخلالفات،  واإثييارة  الفنت،  اإيقاد  ا�ستمروؤوا 

هادي  من�سور  ربه  عبد  ال�سرعي  الرئي�س  ذلك  قال  -كما  العربية  واالأميية  اليمن  تاريخ  لكم  ي�سجله 

م�ستقبله، مبا حققته  االأمل يف  اليمني  لل�سعب  اأعاد  �سارم  تاريخي  موقف  فهو  - مبداد من ذهب، 

عملية عا�سفة احلزم من جناحات، ومبا �ستحققه عملية اإعادة االأمل من اإجنازات �سوف يودع فيها 

اليمنيون �سنوات ال�سياع والقهر والظلم و�سوء احلياة.

خالد املالك

رئي�س حترير �سحيفة 

اجلزيرة

بين إنهاء عملية عاصفة الحزم 
وبدء عملية إعادة األمل!

مقال
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: الريا�ص -

يف هذا العدد �سوف نتناول �سرة القائد 

الركن / حممد بن  الفريق  ال�ساد�س معايل 

حمد العماين لقوات االأمن اخلا�سة.

بن  حممد   / الركن  الفريق  معايل  ولد 

حمد العماين عام 1368هي يف بلدة الروي�سة 

مدينة  غيييرب  القويعية  ملحافظة  الييتييابييعيية 

اىل  الدرا�سية  مراحله  يف  وتييدرج  الريا�س 

)كلية  االمنية  فهد  امللك  بكلية  التحق  ان 

بتاريخ  منها  وتييخييرج  �سابقا(  االمييين  قييوى 

االمن  يف  تعيينه  مت  حيث  1391/3/15هييييي 

 ( اخلا�سة  االميين  قييوات  اىل  نقل  ثم  العام 

نف�س  الطوارئ اخلا�سة يف حينها ( يف  قوة 

ان عني  اىل  املنا�سب  وتدرج   ، تخرجه  عام 

الو�سطى  باملنطقة  االمن اخلا�سة  قوة  قائد 

عام   ) حاليا  االوىل  اخلا�سة  االميين  قييوة   (

تعيينه مديرا  اربع �سنوات مت  1405هي وبعد 

فقائدا  االدارييييية  لل�سوؤون  العامة  ليييالدارة 

لكتيبة ال�سرطة الع�سكرية ثم مديرا لالدارة 

�سدر  ان  اىل   ، والتموين  لييالمييداد  العامة 

لقائد  م�ساعدا  بتعيينه  الييييوزاري  الييقييرار 

1421/6/6هييي  بتاريخ  االمن اخلا�سة  قوات 

بالعمل  كلف  ان  اىل  من�سبه  يف  وا�ستمر 

قائدا لقوات االمن اخلا�سة بالنيابة بتاريخ 

1424/2/24هييي ثم مت تعيينه قائدا للقوات 

معالي الفريق الركن / 
محمد بن حمد العماني

1424 - 1436 هـ

سيــرة قائــد

لمسة وفـــاء
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بتاريخ 1426/9/13هييي برتبة لواء ، ومن ثم ترقيته اىل رتبة فريق 

يف 1432/9/19هي .

حاز معاليه على اقدمية �سنة نظرا مل�ساركته الفاعلة يف تطهر 

احلرم املكي ال�سريف عام 1401هي .

ويحمل معاليه �سهادتي ماج�ستر علوم ع�سكرية من كلية القيادة 

واالركان ح�سل عليها عام 1404هي وماج�ستر علوم امنية من املعهد 

اىل  ا�سافة   ، 1413هييي  عام  عليها  االمنية ح�سل  للدرا�سات  العايل 

الدورات االآتية :

دبلوم اللغة االمريكية  -1

2- حماية ال�سخ�سيات

3- �سباط ال�سرطة الع�سكرية املتقدمة

4- دورة متو�سطة يف اللغة االجنليزية 

5- تطبيق القانون

6- امن وحماية املن�ساآت الهامة

7- اللغة االجنليزية التاأ�سي�سية

8- االدارة املتقدمة

9- االمن واحلماية

10- التاأ�سي�سية يف اللغة االجنليزية 

11- اال�سالح وال�سجون

12- التحقيقات اجلنائية

13- الرماية على امل�سد�س 

14- املظالت .

ولكون م�سرة معاليه حافلة باالجنازات املميزة فقد تلقى معاليه 

عددا من االو�سمة واالنواط على النحو التايل :

و�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة  -1

2- و�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة

3- و�سام امللك في�سل من الدرجة الرابعة

4- ميدالية التقدير الع�سكري من الدرجة االوىل

5- ميدالية التقدير الع�سكري من الدرجة الثانية

6- نوط اخلدمة

7- نوط املعركة

8- نوط املئوية

9- نوط القيادة

10- نوط احلج

11- نوط االمن

12- و�سام حترير الكويت

13- ميدالية امل�سجد احلرام

14- نوط االدارة الع�سكرية     .

    ا�سافة اىل العديد من اخلطابات و�سهادات ال�سكر   .

   

لمسة وفـــاء
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من  املختارة  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  �سمن  يكونوا  باأن  دائمًا  والقادة  احلكام  يفتخر 

منذ  االإ�سدار  املجلة  بداأت  وعراقة، حيث  احرتام  املجلة من  تناله هذه  ملا  »التامي«..  جملة 

قارئ على  مليون  التقديرات - ع�سرين  بع�س  قراوؤها - ح�سب  ويبلغ  وت�سعني عامًا..  اثنني 

�سبط معايرها املهنية كاأي جملة عريقة مثل »دير �سبيغل« االأملانية، اأو جملة »االإيكونوم�ست« 

اأهم  كاأحد   - اهلل  حفظه   - عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  اختيار  كان  فلذلك  الربيطانية، 

نعرف  التنموية.. وهو كما  لفكره وجهوده  الغربيني  املراقبني  تقدير  دليل على  ال�سخ�سيات 

تاريخيًا ي�سابق الزمن باإجنازاته..

الربيطاين  الزعيم  كان  ال�سيا�سية..  واحلنكة  القيادة  مع  الثقافة  تلتقي  اأن  جدًا  نادر 

ون�ستون ت�سر�سل يقول: »اأف�سل من يجيد ال�سيا�سة هو االأعمق من قراء التاريخ«.. نعم امللك 

�سلمان هو ذلك القارئ الدقيق للتاريخ واالإملام العميق بحكمة والده امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز 

- رحمه اهلل -، تلك ال�سخ�سية العبقرية واال�ستثنائية بني حكام العرب يف القرن الع�سرين.. 

القوة مع  اأبرزها  التي  زوايا  الراحل من عدة  امللك  بوالده  �سلمان  امللك  تاأثر  بو�سوح  ويبني 

اخل�سم وال�سرعة يف التنفيذ واالن�سباط يف العمل..

ل  وقد جاء امللك �سلمان بفكر جديد، �سواء يف �سيا�سته الداخلية اأو اخلارجية، حيث �سكرّ

اإداري ناجح، ثم و�سعهم حتت جمهر املتابعة  اأغلبهم ذوو تاريخ  حكومة كفاءات من وزراء 

االإدارية..

ويف ال�سيا�سة اخلارجية راهن على التكامل العربي.. الذي كنا نعتقد باأنه �سعار ال اأكرث، 

وات�سح اأنه حقيقة، باالإ�سافة لطرح اململكة كرقم �سعب يف معادلة املنطقة..

االإعييالم  مراقبة  حمل  كانت  احلرمني  خييادم  بها  اأميير  التي  والييقييرارات  اخلطوات  هذه 

لها ثقاًل جيو�سيا�سيًا  �سلمان جعل  امللك  واإ�سالمي، ولكن  لها ثقل برتويل  واململكة  العاملي.. 

فه اأحد اأعظم ال�سخ�سيات عامليًا.. اأكرب.. مما جعل كربى جمالت الغرب ت�سنرّ

رئي�س حترير �سحيفة الريا�س

تركي عبداهلل ال�سديري

الملك سلمان.. في 
خصوصيات التمّيز

مقال
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اللق���اءات  يف  الع���ادة  ج���رت  الل���واء  �ص���عادة 

بالبطاق���ة  التعري���ف  عل���ى  واحل���وارات 

ال�صخ�صية لل�صيف ؛ فهل لنا بذلك ؟ 

مييين مواليد عام 1381هيييي بجازان ، حا�سل على 

درجييية بكالوريو�يييس علوم اأمنيييية ودبلوم املعهد 

العربي للدرا�سات االأمنية يف اإدارة املرور .

عم���ل �ص���عادتكم طوي���اًل يف جه���از الأم���ن العام 

وم���ن ث���م انتقلت���م مدي���راً عام���اً لل�ص���جون ؛ 

م���ا ه���ي مرئياتك���م عن ه���ذا اجله���از اجلديد 

بالن�صبة لكم؟ 

االأمييين منظومييية واحيييدة متكاملة ي�سيييد بع�سها 

بع�سيييًا واأنا جنيييدي لهذا الوطن الغيييايل اأخدم 

ديني ثم مليكي ووطني يف اأي موقع وظيفي ويف 

اأي بلٍد من بالدنا الغالية . 

وبالن�سبييية لقطييياع ال�سجون فقيييد وجدته ذا بيئة 

عمليييية تتطليييب مهيييارات خا�سييية فالعميييل يف 

ال�سجون ياأخذ م�سارا اأمنيا وم�سارا اإن�سانيا يف 

دعيييم هذه الفئة من اأبناء هيييذا الوطن املعطاء 

يييت بهيييم االأقيييدار اإىل خليييف اأ�سيييوار  ممييين زلرّ

ال�سجن . كميييا اأنني هنا اأجد املنا�سبة للحديث 

عن رجل االأمييين االأول الذي ال يتوانى دائما يف 

تقيييدمي كل ميييا �ساأنيييه تطوير االأجهيييزة االأمنية 

�سيدي ويل العهد نائيييب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزيييير الداخلية حممد بن نايف بن عبدالعزيز 

- حفظيييه اهلل - ، حييييث يقيييوم �سميييوه الكرمي 

مة الأبنائه النزالء  مبتابعة كافة اخلدمات املقدرّ

والنزييييالت ويوجهنا دائمًا عليييى �سرعة العمل 

الإجناز م�سروعيييات االإ�سالحييييات النموذجية 

اجلدييييدة ، وكافييية امل�ساريع االأخيييرى التي من 

�ساأنها رفع م�ستيييوى اأداء العمل ، وتوفر البيئة 

العمليييية املنا�سبييية الأداء ر�سالتنيييا االإ�سالحية 

دعم األمير محمد بن نايف أدى لتطوير أداء السجون
مدير عام السجون اللواء / إبراهيم بن محمد الحمزي في حديثه لـ»                   « 

حوار

ح�ار - النقيب/ �صاطي العتيبي
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والتاأهيليييية ، ويقيييوم �سميييوه الكيييرمي بتقيييدمي 

كافييية الدعم الفوري املعنيييوي واملادي ملن�سوبي 

املديرية العامة لل�سجون .

باالإ�سافييية اإىل اأنني وهلل احلمد قد وجدت نخبة 

مييين الزميييالء ال�سبييياط واالأفيييراد واملوظفيييني 

الذين اأخذوا على عاتقهم م�ساعدة هذه الفئة 

، وحماولييية تعدييييل �سلوكهم من خيييالل تفعيل 

تطبيق الربامج االإ�سالحية والتاأهيلية املختلفة 

التيييي من �ساأنها اإعادة النيييزالء والنزيالت اإىل 

جمتمعهم �ساحلني نافعني باإذن اهلل تعاىل . 

الإ�ص���الحيات  مو�ص���وع  ح���ول  اجلدي���د  م���ا 

اجلدي���دة التي بداأ تنفيذها بالفعل وت�ص���عون 

م���ن خالله���ا اإىل حتقي���ق طموح���ات واآم���ال 

كبرية ؟ 

يوجيييد )4( اإ�سالحييييات جديدة فئييية )اأ( وهلل 

احلمد منهيييا اإ�سالحيتي الريا�يييس وجدة على 

و�سيييك الت�سغييييل والبيييدء يف العميييل بهيييا باإذن 

اهلل تعييياىل وكذلك اإ�سالحيييية الدمام التي مت 

االنتهييياء الفعلي منها بن�سبييية 35% واإ�سالحية 

الطائيييف بن�سبييية 67% وهلل احلميييد، والهيييدف 

احلقيقي والفعلي لبنييياء هذه االإ�سالحيات هو 

حتقيق اأعليييى معدل ميكن حتقيقيييه يف مفهوم 

حفظ حقيييوق االإن�سان وكرامتيييه ، مع االهتمام 

بجميع اجلوانيييب االإ�سالحية والنف�سية للنزيل 

، كميييا روعيييي يف اختييييار مواقعهيييا بييياأن تكون 

مييين  ذوي النزالء يف جميع مناطق قريبييية 

اململكة .

املعايييير  وفيييق  االإ�سالحييييات  �سمميييت  وقيييد 

ت�سميمهيييا  ويهيييدف   ، الدوليييية  االإ�سالحيييية 

اجلدييييد اإىل ا�ستحيييداث �سمييية وطابيييع مميز 

ملبانيهيييا ييييوازن ميييا بيييني مقوميييات االأ�سالييية 

واملعا�سرة ويعك�س الطبيعة الوظيفية للم�سروع 

يييد ملرافق ومباين  ، وين�سجيييم ميييع الطابع املوحرّ

مراعييياة  اإىل  باالإ�سافييية   ، الداخليييية  وزارة 

النواحيييي االأمنيييية وتوفييير املراقبييية املبا�سرة 

احلركييية  م�سيييارات  بيييني  الف�سيييل  وكذليييك 

لل�سيارات وامل�ساة وما بني املوظفني واملراجعني 

والزوار والنيييزالء ، باالإ�سافييية اإىل توفر اأكرب 

قيييدر ممكن مييين املرونة ميييع مراعييياة التو�سع 

امل�ستقبليييي ، واالأخيييذ بعني االعتبيييار متطلبات 

االأمييين وال�سالمة ، كما يوجد )9( اإ�سالحيات 

جديدة فئة )ب( و )ج( جار طرحها للمناف�سة 

حاليًا باالإ�سافة اإىل )23( اإ�سالحية فئة )ج( 

و )د( موزعة على كافة مناطق اململكة  . 

م���ا ه���ي امل�ص���اريع القائم���ة حالي���اً اأو التي على 

و�صك ا�صتالمها يف �صجون مناطق اململكة ؟ 

 يف احلقيقييية امل�ساريع القائمة كثرة يف خمتلف 

�سجيييون املناطيييق ، وتاأتيييي دائميييًا لتوفييير بيئة 

تاأهيليييية واإ�سالحية مالئمة للمهيييام الوظيفية 

الأعميييال ال�سجون املتعيييددة ، فهنييياك م�ساريع 

االإ�سافات والتح�سينات بجميع �سجون مناطق 

اململكة والتي تقوم عليييى اإ�سافة عنابر ومباين 

خدمية لل�سجن ، حييييث تبلغ التكلفة االإجمالية 

لهذه امل�ساريع قرابة ) 500٫000٫000 ريال ( 

خم�سمائة مليون ريال.  

ويوجيييد ثالثة م�ساريع قائمييية لتوقيف الوافدين 

والعا�سمييية   ، وجيييازان   ، الريا�يييس  مبنطقييية 

املقد�سييية وتو�سعييية لتوقيف الوافديييين باملدينة 

املنيييورة ، وجار طرح م�سيييروع توقيف الوافدين 

مبنطقة ع�سر ومنطقة الق�سيم .

اأي�سيييًا هنييياك م�ساريع ال�سيانييية جلميع �سجون 

اململكييية ودور توقييييف الوافديييين والتيييي تبليييغ 

تكلفتها ميييا يقيييارب )110٫000٫000 ريال ( 

مائة وع�سرة ماليني ريال.

كذليييك هنييياك م�سيييروع ل�سيانة واإعيييادة تاأهيل 

مبحافظييية  ال�سجيييون  تدرييييب  مركيييز  ملبييياين 

جيييدة واليييذي ي�ستمل على : ) مييييدان للتدريب 

الع�سكيييري – مييييدان حواجز – مييييدان رماية 

مغلق – ف�سول درا�سية وتعليمية لتطوير الذات 

وتزوييييد العاملني باملهيييارات واالأنظمة االأمنية 

املطبقة يف ال�سجون – املباين االإدارية( . 

ه���ل اأع���دت املديري���ة بع�س ال���دورات للعاملني 

يف ال�ص���جون لتنمية مهاراتهم يف فن التعامل 

ومراعاة حقوق ال�صجناء ، توازياً مع م�صاريع 

الإ�صالحيات اجلديدة ؟

من واجب املديريييية العامة لل�سجون ال�سعي اإىل 

حتقييييق ال�سمولية واملهنيييية يف عملية التدريب 

والتعليم ، اإذ ال يخفى على اجلميع باأن العملية 

التدريبيييية والتعليميييية هميييا ذراعيييي التنميييية 

ال�ساملييية وامل�ستدميييية ، فكالهميييا يهيييدف اإىل 

تغيييير االإن�سان �سانيييع التغير وقائيييده وهدفه 

ي�سيييران يف  والتعلييييم  ، فالتدرييييب  وو�سيلتيييه 

خطيييني متوازييييني ويلتقييييان يف نقطييية اإحداث 

اللواء إبراهيم 
الحمزي: مشاريع 

االصالحيات 
ستنتهي قريبا.. 

وفق معايير 
دولية مميزة

حوار

                   ر�سم تو�سيحي مل�سروع االإ�سالحيات اجلديدة فئة )اأ( .
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التغييييرات يف �سليييوك املتدربيييني ، وذليييك من 

خيييالل اإك�سابهم املعلومات واملهارات التي تلبي 

احتياجاتهيييم العلميييية الأداء مهامهيييم بالطرق 

ال�سحيحييية ، وليعليييم اجلمييييع بييياأن املديريييية 

العامييية لل�سجيييون لهيييا ال�سبيييق وهلل احلميييد يف 

اال�سرتاتيجيييية  جنييياح  متطلبيييات   امتيييالك 

التدريبية ال�سمولية يف تنفيذ اخلطط والربامج 

التدريبيييية اإذ تناولت اخلطيييط التدريبية كافة 

تخ�س�سات الدورات والربامج التدريبية التي 

تتما�سيييى ميييع طبيعة مهيييام جهييياز االإ�سالحية 

عليييى اأ�سا�يييس املتطلبيييات اليوميييية ، ومييين بني 

هذه اليييدورات التدريبية دورات تنمية مهارات 

العامليييني ومراعييياة حقيييوق ال�سجنييياء ، وذلك 

لكونها تتناول اجلوانب االأ�سا�سية لطبيعة عمل 

املديريييية العامة لل�سجون فلليييه احلمد مت عقد 

الكثييير من هذه الربامج يف اجلهات التدريبية 

كميييا ال زال التن�سيق جاريًا ميييع بع�س اجلهات 

التدريبيييية االأخيييرى املتخ�س�سييية لعقد دورات 

ت�سمييين نف�س املحتيييوى وامل�سميييون وذلك بغية 

حتقييييق اأكيييرب عائد مييين احل�سيلييية التدريبية 

والتعليميييية ، اأي�سًا هناك تعاون كبر مع مركز 

التدرييييب اخلا�س بقوات االأمن اخلا�سة ي�سمل 

: ) دورة اأمييين وحماية املواقيييع – اأمن وحماية 

ال�ساميييل(،  امليييدرب  – اإعيييداد  ال�سخ�سييييات 

لكيييون خمرجات مراكز قيييوات االأمن اخلا�سة 

تخ�س�سيييًا  ت�سييييف  واحرتافيتهيييا  مبهنيتهيييا 

نوعيًا لقيييدرات من�سوبي ال�سجيييون فكل ال�سكر 

والتقديييير للقائميييني عليييى اإدارة هيييذا اجلهاز 

االأمني املتميز .

 م���ا م���دى اإمكاني���ة ال�ص���ماح لل�ص���جناء لإكمال 

درا�ص���تهم اأو العمل خارج حدود ال�ص���جن ومن 

ثم العودة اإليه ؟

ي�ستطييييع النزييييل والنزيلييية موا�سلييية درا�ستهم 

داخيييل ال�سجييين ، وذليييك يف ف�سيييول درا�سيييية 

مهيييياأة وجمهيييزة بجميع ميييا ي�سمييين للدار�س 

اإمتيييام درا�ستيييه كما لو كان خارجيييه ، حيث اأن 

هنييياك تعاونا بيييني املديريييية العامييية لل�سجون 

ووزارة التعليم ملتابعييية العملية التعليمية داخل 

ال�سجون . 

كميييا اأن هنييياك تعاونيييا مثميييرا ميييع الكثييير من 

اجلامعيييات ال�سعودية حيييول درا�سييية ال�سجناء 

عيييرب االنتظام وبرناميييج التعليم عن بعد والتي 

ج منهيييا العديد من النيييزالء ، حيث ت�سر  تخيييررّ

اآخييير اإح�سائيييية لدينيييا اإىل درا�سييية ) 844 ( 

نزيييياًل مبرحلة البكالوريو�يييس يف قاعات داخل 

مرافق ال�سجون . 

اأميييا بالن�سبة لعمل النزالء خيييارج ال�سجن ، فاإن 

املديريييية العامييية لل�سجيييون تقيييوم حالييييًا على 

تطبيقيييه فعليًا ، حيث يعمل خيييارج ال�سجن من 

تنطبيييق علييييه ال�سوابيييط وال�سيييروط املنظمييية 

لذليييك، ويعيييد هيييذا الربنامج من اأهيييم برامج 

ا باأن  االإ�سيييالح يف �سجيييون اململكة ، اإميانيييًا منرّ

ال�سجن يف اأحوال كثرة يوؤدي اإىل �سعف رابطة 

الفرد مبجتمعيييه ، ومن ال�سروري اإخراجه من 

هيييذه العزلة بكل الطرق املمكنييية . لذلك نقوم 

وفق �سوابط اأ�سا�سهيييا ح�سن ال�سرة وال�سلوك 

مبنح النزالء اإجازة �سهريييية ملدة )24( �ساعة 

، وتنفيييرد ال�سجون باململكييية العربية ال�سعودية 

وهلل احلميييد بهذه امليزة عن مثيالتها يف الدول 

العربية .

اأي�سيييًا هنييياك تعاون قائيييم بني املديريييية العامة 

لل�سجون واملوؤ�س�سة العامة للتعليم التقني واملهني 

تتيييوىل من خالله املوؤ�س�سييية الربامج التدريبية 

للنيييزالء والنزيالت الراغبيييني االنخراط فيها 

ز ثقييية النزييييل بنف�سه  ، والتيييي بيييال �سيييك تعيييزرّ

 ومتنحيييه القوة يف مواجهة ظيييروف احلياة بعد

خروجيييه مييين ال�سجييين عيييرب اإك�سابهيييم حرفة 

ومهيييارة مدعومة ب�سهادة مييين املوؤ�س�سة ت�سهل 

فر�س ح�سوله على الوظيفة املنا�سبة .

بالرعاي���ة  يحظ���ى  ال�ص���جني  ب���اأن  �ص���ك  ل 

والهتمام ، كيف ينظر �صعادتكم اىل م�صتوى 

الرعاي���ة الجتماعي���ة داخ���ل ال�ص���جون ، وهل 

هناك خططاً م�صتقبلية لتطوير الأداء؟

 مما ال�سك فيه اأن نيييزالء ونزيالت اإ�سالحيات 

و�سجيييون اململكييية العربيييية ال�سعوديييية يلقيييون 

الكثر من اأنواع الرعاية والتاأهيل املختلفة من 

قيادتنيييا الر�سيدة رعاهيييا اهلل ، والتي ال تدخر 

جهيييدًا لتحقيق رعايييية �ساملة لهيييم واالهتمام 

باإ�سالحهم وتاأهيلهيييم وحتقيق ر�سالة ال�سجن 

الوقائيييية والعالجيييية ب�سيييكل متكاميييل ، وذلك 

بتوفييير جميع اأنواع واأ�سالييييب الرعاية الدينية 

والتعليميييية وال�سحية والنف�سيييية واالجتماعية 

والتثقيفيييية ، و�سميييول من لديه اأ�سيييرة باملعونة 

والرعايييية ، ولعل مييين اأهم تليييك الربامج التي 

حتظيييى بالرعاية واالهتميييام والتطوير الدائم 

برنامج الرعايييية االجتماعيييية والنف�سية حيث 

نحر�س من خالل اجلهييياز امل�سرف لدينا على 

هيييذا الربنامج عليييى عملية التفعييييل والتطوير 

حوار
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امل�ستمييير ملفردات هذا الربناميييج، ومبا يتوافق 

مع الظواهييير وامل�ستجدات التيييي حتدث داخل 

بيئييية ال�سجييين وبيييني النيييزالء، والتن�سييييق ميييع 

اجلهيييات املعنية بوزارة املالية واخلدمة املدنية 

عليييى ا�ستحداث اأكرب عيييدد ممكن من وظائف 

الرعايييية االجتماعيييية والنف�سيييية مبيييا ميكننيييا 

مييين العمل عليييى تفعيل خمتليييف جوانب العمل 

االجتماعيييي والنف�سيييي وخدماتيييه داخيييل بيئة 

ال�سجييين ، كل هذه االإجيييراءات والربامج التي 

هيييا جييييدًا ونعمل عليييى تنفيذهيييا يف �سبيل  نعدرّ

ال�سعيييي الإنقاذ النيييزالء والنزييييالت من فكرة 

اعتنييياق طيييرق التفكييير والعيييادات واالأعراف 

والقييييم املكونة للثقافييية ال�سائيييدة يف املوؤ�س�سة 

العقابية. 

وكذليييك مما ينبغي االإ�سارة اإليه يف هذا ال�سدد 

والتاأكييييد عليه التعييياون والتن�سييييق الدائم مع 

اللجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم 

واأ�سرهيييم وخمتلف فروعهيييا يف مناطق اململكة 

لتفعييييل اأوجه الرعايييية للنزييييل واأ�سرته ودعم 

الفئات امل�ستفيدة يف كافة اجلوانب .

 �ص���عادة الل���واء ، �ص���معت م���ن خ���الل حديث���ك 

وج���ود م�ص���روع لغ���رف املراقب���ة بال�ص���جون ، 

كيف تعمل ومباذا ترتبط ؟ 

هناك م�سروع الإن�ساء )22( غرفة مراقبة وحتكم 

ترتبيييط بغرفييية املراقبييية املركزيييية باملديريييية 

العامييية لل�سجون ، وت�سمل موا�سفيييات اإن�سائية 

واأمنية خا�سة ، ومن �سمن هذه االأنظمة املعدة 

لهيييذه الغرف نظام ) املراقبييية التلفزيونية ( ، 

و نظيييام ) اإدارة االأزميييات ( لل�سيطيييرة عليييى 

االأزميييات الطارئييية داخيييل ال�سجن وفيييق دليل 

 اإجرائيييي معد لكل اأزمييية ، باالإ�سافة اإىل نظام

د والذي ي�سمح  ) ترتا ( ويعنيييي االت�سال املوحرّ

بالتوا�سل الفوري مع جميع القطاعات االأمنية 

تتبيييع  ، ونظيييام )  ليييوزارة الداخليييية  التابعييية 

املركبات اخلا�سة بنقل النزالء ( .

ما هي الطريقة املثلى لتوفري خدمات �ص���حية 

متطورة داخل ال�صجون ؟    

    تتيييم من خالل دعيييم امل�ستو�سفيييات ال�سحية 

والعيادات الطبية بال�سجون بالكوادر واالأجهزة 

الطبيييية وتطويرها حتيييى ت�سبيييح م�ست�سفيات 

ت�ستقبل جميع احلييياالت املر�سية دون احلاجة 

اإىل حتوييييل ال�سجناء املر�سى اإىل امل�ست�سفيات 

خارج ال�سجييين لوجود بع�س املخاطييير االأمنية 

، وهنييياك برناميييج »ت�سغييييل طبي ذاتيييي« وهو 

برناميييج تطويري يتيييم حاليًا درا�ستيييه لت�سغيل 

م�ستو�سفات ال�سجيييون الرئي�سية وعند اعتماد 

البيييدء بت�سغيله �سوف يحدث نقلييية كبرة على 

م�ستيييوى اخلدميييات الطبية املقدمييية لل�سجناء 

داخل ال�سجون .

بحك���م عم���ل �ص���عادتكم نائب���اً لرئي����س اللجن���ة 

عنه���م  واملف���رج  ال�ص���جناء  لرعاي���ة  الوطني���ة 

اإىل  تنظ���رون  كي���ف   ، )تراح���م(  واأ�ص���رهم 

مهامها وم���ا قدمته للن���زلء والنزيالت على 

حٍد �صواء؟ 

اللجنييية الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم 

واأ�سرهم »تراحم« برئا�سة معايل وزير ال�سوؤون 

االجتماعيييية اإحدى العالمات الوطنية املتميزة 

يف جمتمعنا التي جاءت لرت�سخ قواعد التكاتف 

�سها الأو�ساع  والتاآلف االجتماعيييي من حيث تلمرّ

اأ�سييير النزالء والنزيالت عليييى حٍد �سواء ، مما 

ليييه عظيم االأثييير يف نفو�سهيييم ، وكذلك دورها 

االجتماعي املهم واملتميز للفئة امل�ستهدفة .

» تراحيييم« اأ�سبحيييت مييين املوؤ�س�سيييات الوطنية 

الهامييية التيييي تخيييدم �سريحييية مييين املجتميييع، 

ميييا يجعل امل�ستقبيييل يتجيييه لتو�سييييع اأعمالها . 

واللجيييان الوطنيييية لرعايييية ال�سجنييياء واملفرج 

عنهيييم واأ�سرهيييم املنت�سرة يف مناطيييق اململكة 

رة ، وال  تقيييوم بجهود ملمو�سة وم�سكيييورة ومقدرّ

يرجون من ذلك اإال العمل اخلري والتطوعي . 

�ص���عادتكم  م���ع  املً���ري  اللق���اء  ه���ذا  خت���ام  يف 

 ن�ص���عد بتوجيه كلمتك���م الأخرية لقراء جملة 

) فر�صان الأمن ( ؟ 

تكليييل  اأن  ونتمنيييى   ، اال�ست�سافييية  لكيييم  اأ�سكييير   

 ، اجلمييييع  خييير  فييييه  مليييا  جميعيييًا   م�ساعينيييا 

واأن نحقيييق ميييا ي�سبيييوا اإليه والة اأمرنيييا حفظهم 

اهلل خيييادم احلرمني ال�سريفيييني امللك �سلمان بن 

عبدالعزييييز - حفظيييه اهلل - و�سميييو ويل العهيييد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حممد 

بييين نايف بن عبدالعزييييز  ويل ويل العهد النائب 

الثييياين لرئي�يييس جمل�س اليييوزراء وزيييير الدفاع - 

حفظهيييم اهلل  - اليييذي ميثل لنا القيييدوة االإدارية 

املُثليييى يف العميييل والتفييياين والت�سحيييية يف �سبيل 

منا  حفيييظ اأمن وا�ستقرار بلدنا الغيييايل ومهما قدرّ

من �سكييير وعرفان ل�سموه الكيييرمي فلن نفيه حقه 

. كما اأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يوفق اجلميع .  

لجنة تراحم عالمة 
وطنية متميزة في 

مجتمعنا.. 
واستطاع )844( 

نزيال الحصول على 
درجة البكالوريوس

حوار
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28 يوًما احتاجتها عا�سفة احلزم لتحقيق اأهدافها املعلنة يف 26 مار�س )اآذار( املا�سي عند 

انطالقها. قالتها دول التحالف يف اليوم االأول وكررتها طوال اأيام املعركة، واأكدتها اأم�س مع نهاية 

العا�سفة: احلرب يف اليمن لي�ست غاية، بل و�سيلة حلماية ال�سرعية، وردع ميلي�سيا احلوثيني، ومنع 

تهديدهم للدول املجاورة، بل اإن دول التحالف مل تنِه عملياتها الع�سكرية مبجرد حتقيق االأهداف 

التي ذكرتها فح�سب، فهي اأي�سا اأثبتت حر�سها على ال�سعب اليمني، مبوا�سلة دعمها عرب م�سروع 

اقت�سادي واإن�ساين مير من بوابة عملية اإعادة االأمل التي اأعلنتها قوات التحالف اأم�س. احلقيقة 

ال اأحد يحب احلروب اأو يرغب فيها اأو يوؤيدها، لكن دلرّوين على حتالف ي�سنرّ حرًبا، ثم يردع بيد 

ويبني باليد االأخرى؟!

كان وا�سًحا طوال فرتة عا�سفة احلزم اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي، تعمل وفق ا�سرتاتيجية 

دبلوما�سية تتزامن يف م�سار واحد مع ال�سربات الع�سكرية، حتى اإذا حققت االأهداف املر�سومة من 

ال�سربات اجلوية تكون الظروف مواتية الأن تعود القوى اليمنية للحوار، وهو ما مت خالل اجلهود 

ة التي  اجلبارة التي قامت بها ال�ست�سدار قرار جمل�س االأمن 2216 على الرغم من العقبات اجلمرّ

كادت تعرقل القرار اأكرث من مرة. بالطبع هذه املرة لن يكون احلوار على وقع انقالب احلوثيني 

الذي اأ�سبح من املا�سي، بل وفًقا للمبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية وخمرجات موؤمتر احلوار 

واأقر  اليمنيني،  الفرقاء  للحوار بني  املنا�سبة  االأر�سية  االأمن  ر�سخ قرار جمل�س  اأن  بعد  الوطني، 

اأنهما وحدهما من �سيتحاور بناء عليهما اليمنيون.

الكرة االآن ُرميت يف ملعب القوى اليمنية املختلفة التي تركت ال�ساحة باأكملها مليلي�سيا احلوثي 

ت�سيطر �سيا�سًيا وع�سكرًيا على اليمن، نف�س القوى اليمنية التي اأ�سقطت الرئي�س املخلوع بعد 33 

ج واحلوثيون يق�سمون اليمن قطعة تلو االأخرى،  عاًما ق�ساها مت�سبًثا بال�سلطة يف بالده، ظلرّت تتفررّ

لالأ�سف الغالبية منهم كانوا بانتظار اإىل من متيل الكفة فيميلون معها، غر عابئني بالنفق املظلم 

ن منه احلوثيون، وليت القوى واالأحزاب ال�سيا�سية اليمنية تكون  الذي �سيدخله اليمن، اإذا ما متكرّ

قد ا�ستوعبت الكارثة التي ت�سبب بها املتمردون احلوثيون، عندما مل يقف غر القلة من املخل�سني 

من اأبناء اليمن اأمام انقالبهم ومتردهم.

ميدانًيا ويف اأعقاب اإيقاف عمليات عا�سفة احلزم الع�سكرية، �ستوا�سل قوات التحالف فر�س 

العودة  من  اليمنية  ال�سرعية  متكن  ل�سمان  القادمة،  الفرتة  خالل  والبحرية  اجلوية  �سيطرتها 

التابعة للحوثيني وللرئي�س املخلوع علي عبد  اأن انقلبت عليها امليلي�سيات  ملمار�سة �سلطاتها، بعد 

اهلل �سالح، حتى هذه اللحظة وعلى الرغم من مترد احلوثيني وانقالبهم وت�سببهم بدخول بالدهم 

ن من املكونات اليمنية التي لها ح�سور  حلرب، فاإنه مل يتم ا�ستبعادهم من العملية ال�سيا�سية كمكورّ

باقي  القوة �سد  ا�ستخدام  واإ�سرارهم على  وا�سل احلوثيون متردهم  اإذا  اأنه  بيد  االأر�ييس،  على 

بردعهم  القيام  احلزم  لعا�سفة  يكفي  فال  اليمني،  ال�سعب  من  املدنيني  و�سد  ال�سيا�سية  القوى 

فقط،، واإمنا ال بد اأن يعوا اأن الفر�سة لي�ست قائمة اإىل ما ال نهاية، اإما عودتهم عن اال�ستقواء 

باخلارج وا�ستخدام القوة الع�سكرية، اأو يتم ا�ستبعادهم من العملية ال�سيا�سية، ويعاملون كجماعة 

يعد كما كان قبل  والع�سكري مل  ال�سيا�سي  اأن و�سعهم  القانون، خ�سو�سا  حمظورة خارجة على 

عا�سفة احلزم، التي جنحت يف تدمر تر�سانتهم الع�سكرية وقطع روابطهم اخلارجية مع اإيران.

اإيران لن تكف اأذاها عن اليمنيني ولو قامت 100 عا�سفة حزم اأخرى، النظام االإيراين لن 

يرتدع ويوقف تدخالته يف ال�ساأن اليمني، اإال بقطع اإمداداته واإيقاف تدخالته.

�سلمان الدو�سري

رئي�س حترير »ال�سرق 

االأو�سط«

عاصفة الحزم تعيد األمل 
لليمنيين

مقال
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: الريا�ص -

رجال عظام ياأبى التاريخ ال ان 

اأكتاف  على  تق�م  فالدول  ين�صفهم 

الرجال الذين يتمتع�ن مب�ا�صفات 

خا�صة جدا وعلى درجة عالية من 

يف  اخلا�صة  المن  وقــ�ات   ، التميز 

اخلالدة  ال�صخ�صيات  ل�صري  �صردها 

عرب جملة )) فر�صان المن (( متد 

يدها عرب رد بع�ص اجلميل ملن قدم 

خدمات جليلة لدينه ووطنه وامته 

العبقة  الذاكرة  يف  �صيبق�ن  وانهم 

العدد  لهذا  و�صخ�صيتنا   ، للتاريخ 

اعمالها  قدمت  قامة  عن  تتحدث 

املميزة خالل اكرث من ثالثني عاما 

من اجلهد والت�صحيات .

 / املتقاعد  الركن  الــلــ�اء  ــه  اإن

خلف بن خلف اهلل احلارثي .

اللواء الركن 
خلف بن خلف اهلل الحارثي

من أعالم القوات

1391 - 1423هـ

تخرج من كلية امللك فهد االمنية ) كلية قوى االمن ( �سابقا بتاريخ 1391/3/15هييي وعني 

به كقائد ف�سيل  واول عمل كلف  الطوارئ اخلا�سة يف حينها (  قوة  يف قوات االمن اخلا�سة ) 

ثم �سابط افراد وهو ما يعادل مدير ادارة االفراد ثم قائد �سرية يف قوة منطقة الريا�س )قوة 

رتبة  تعادل حاليا  ما  وهي  اول قدمي  برتبة مالزم  التدريب  كقائد مركز  وبعدها  �سابقا(  الفوج 

نقيب ثم قائد �سرية بقوة الفوج )قوة منطقة الريا�س حاليا ( وقد راأت القيادة نبوغ �سخ�سيته 

يف جمال التخطيط والتدريب وعندها مت تعيينه مدير ادارة التدريب يف ادارة العمليات ومدير 

ادارة اخلطط الحقا ، ومنذ عام 1409هي مت تعيينه مديرا الدارة العمليات )االدارة العامة ل�سوؤون 

العمليات حاليا( حتى تقاعده يف 7/25/ 1423هي  ، حا�سل على ماج�ستر علوم ع�سكرية ..

ح�سل اأثناء خدمته على العديد من الدورات وهي :
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من أعالم القوات

1- م�ساة تاأ�سي�سية

2- لغة اجنليزية

3- ا�سلحة خا�سة

4- �سلوك دبلوما�سي

5- امن الدولة

6- برنامج االدارة اال�سا�سي

7- قيادة اركان

8-حماية �سخ�سيات

9- لغة اجنليزية متقدمة

10- مظالت

11- عالقات دولية

كما مت تكرميه بعدد من االأو�سمة واالنواط 

:

نوط اخلدمة

2- نوط املئوية

3- ميدالية التقدير الع�سكري من الدرجة 

االوىل

4- و�سام حترير الكويت

5- نوط املعركة

6- نوط احلج

7- ميدالية التقدير الع�سكري من الدرجة 

الثانية

8- نوط االتقان

الدرجة  من  عبدالعزيز  امللك  و�سام   -9

الرابعة

10- نوط االمن

الييدرجيية  ميين  في�سل  املييلييك  و�ييسييام   -11

الرابعة .

امل�ستوى  تطوير  يف  فاعلة  ا�سهامات  ا�سهم 

و�سع  خييالل  ميين  الييقييوات  ملن�سوبي  التدريبي 

وعقد  االفييييراد  تعليم  م�ستوى  لييرفييع  اخلييطييط 

الداخل  القوات يف  ملن�سوبي  تخ�س�سية  دورات 

واخلارج وا�ستقطاب املدربني من دول خارجية 

مثل بريطانيا واملانيا .

التخطيط  يف  االكييرب  الييدور  ل�سعادته  كييان 

الطائرة  ركييياب  ميين  الييرهييائيين  حتييرييير  لعملية 

الرو�سية يف مطار االمر حممد بن عبدالعزيز 

يييروي  حيث   ، 1421هيييي  عييام  امليينييورة  باملدينة 

ا�ستغرق  العملية  لهذه  التخطيط  بيياأن  �سعادته 

الييالزميية  املعلومات  جمع  بعد  �ساعات  ثييالث 

حييول عييدد الييركيياب واخليياطييفييني ، وقييد كانت 

تخو�سها  التي  االوىل  كونها  العملية يف  �سعوبة 

اخلا�سة  العمليات  قوة   ( واحلماية  االمن  قوة 

حاليا( اال ان الثقة كانت تعم جميع امل�ساركني 

ملعرفة  نييظييرا  العملية  بيينييجيياح  التخطيط  يف 

من�سوبو  يتلقاها  التي  التدريبات  بتميز  القيادة 

وا�ست�سعارهم  اليومية  اعمالهم  خييالل  القوة 

حقيقا  اختبارا  لكونها  اخلطوة  هييذه  باأهمية 

له  ت�سول  ي�سكل رادعا حقيقا ملن  لهم وجناحه 

حمطة  ال�سعودية  االرا�ييسييي  با�ستخدام  نف�سه 

اجناز  مت  وقد  االرهابية،  اعماله  فيها  ميار�س 

كبرة  مفاجاأة  احدث  قيا�سي  وقت  يف  العملية 

على امل�ستوى العاملي من خالل اجنازها دون ان 

تكون هناك خ�سائر او ا�سابات لركاب الطائرة 

، حيث توالت ردود الفعل االيجايبة واال�سادات 

من دول العامل حول التطور املميز الذي و�سلت 

له اململكة يف جمالها االمني .

ومت تكرمي جميع امل�ساركني من قبل خادم 

احلرمني ال�سريفني )امللك فهد بن عبدالعزيز( 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  وخييادم  اهلل  رحمه 

عبداهلل بن عبدالعزيز رحمه اهلل ) ويل العهد 

يف حينه ( و�ساحب ال�سمو امللكي االمر �سلطان 

ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رحمه  عبدالعزيز   بيين 

اهلل  رحمه  عبدالعزيز  بن  نايف  االميير  امللكي 

مبنح امل�ساركني االو�سمة واملكافاأت . 
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الشهيد عبدالعزيز العبداهلل 
تفانيه وأمانته في عمله.. مضرب مثل

استشهد في حادثة األجواء 
الهندية.. وهو صديق

عائلته األول

 ٌ اُر: َعنينْ ُهَما النَّ �سُّ َناِن اَل مَتَ قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : )َعينْ

ُر�ُس يِف �َسِبيِل اهلل( رواه الرتمذي ٌ َباَتتنْ حَتنْ َيِة اهلل، َوَعنينْ َبَكتنْ ِمننْ َخ�سنْ

ال�سهيد/ عبدالعزيز بن نا�سر العبداهلل

رحمتك يا ربي على اأبطال المن

                                        كٍل فدى بروحه جلل هذا الرتاب

ا�صت�صهدوا بالروح و�صاق�ها رهن

                                      لأجل المن يبقى على هام ال�صحاب

تهدى هذه البيات ملن ي�صــحي لأجل وطنه وحمايته 

لبــى النــداء واأوفــى العهــد وعاهــد اهلل علــى خدمة 

دينــه ووطنه ومليكه ال�صــهيد الرقيــب/ عبدالعزيز 

بــن نا�صــر بن عبداهلل العبــداهلل اأحد من�صــ�بي ق�ة 

اأمن الطائرات

من شهداء الوطن

ح�ار الرقيب / عامر املطريي

1389هي  عام  الريا�س  مدينة  يف  ال�سهيد  ولد 

الدرا�سية  املراحل  جميع  ودر�س  فيها  وترعرع 

خدمة  عن  بحث  الثانوية  املرحلة  وبعد 

بتاريخ  اخلا�سة  االمن  بقوات  والتحق  وطنه 

1412/4/1هي واجتاز دورة الفرد اال�سا�سي ثم 

التحق بقوة امن الطائرات وح�سل على جميع 

الدورات التخ�س�سية يف جمال امن الطائرات 

وتفوق يف جمال عمله .وعلى الرغم من معرفته 

باأن طبيعة عمله ال جتعله م�ستقرا مع ا�سرته اإال 

جعله  املتفاين  واإخال�سه  عمله  ملجال  حبه  ان 

ي�ستمر فيه عرف عنه رحمه اهلل دماثة اأخالقه 

وحب النا�س له ونبذه للخالفات �سواء اال�سرية 

او مع زمالئه يف العمل . وكان رحمه اهلل كرميا 

ودودًا لكل من يعرف بدون ا�ستثناء.
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الطائرة  حادثة  يف  اهلل  رحمه  ا�ست�سهد 

بتاريخ  الهندية  االجواء  يف  ال�سعودية 

اأبناء  اهلل  رحمه  يخلف  ومل  1417/7/1هي 

من بعده.

كان  عبدالعزيز  ان  يقول  )عبداهلل(  اخاه 

رحمه اهلل �سديق العائلة وحافظ ا�سرارها 

بارا باأمه واأبيه.

نعلم  كنا  قائاٌل  حتدث  للخرب  تلقيهم  وعن 

بكل رحلة يذهب اليها ويخربنا بها و�سمعنا 

خرب �سقوط الطائرة يف االخبار ثم ذهبنا 

املطار  من  باأنف�سنا  وتاأكدنا  املطار  اىل 

متمزقا  يكن  مل  ال�سهيد  ا�ستقبال  وعند 

�ساقه  يف  كدمات  بل  الطاهر  ج�سده 

رحمة  اهلل  رحمه  الراأ�س  يف  و�سربة 

وا�سعة.

معهم  الر�سيدة  حكومتنا  وقفة  ثمن  وقد 

يف امل�ساب بتقدمي التعازي وعلى راأ�سهم 

�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي االأمر نايف 

رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 

رحمه   - الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�س 

اأ�سحاب ال�سمو االأمراء  اهلل - وعدد من 

االأمن اخلا�سة  قوات  ومن�سوبي  وامل�سوؤولني 

وت�سهيلهم جلميع االإجراءات .

قال عنه زميله يف قوة اأمن الطائرات الذي 

�سعود  )عبداهلل  رقباء  الرئي�س  معه  عمل 

على  حمافظا  اهلل  رحمه  كان   ) ال�سهلي 

دوامه ومل ي�سجل اأي غياب عنه متميزا يف 

الركاب  اأو  زمالئه  مع  وتعامله  عمله  اأداء 

باأن  اأي�سا  وحتدث  اأمانته  يف  هم  الذين 

عمل قوة اأمن الطائرات موقع ح�سا�س جدا 

اأي  ملنع  الوطني  الناقل  حماية  ومهامهم 

تدخل غر م�سروع يهدد �سالمة الطائرات 

واملراقبة  التفتي�س  مبهام  وتقوم  والركاب 

واإجراءات ال�سحن.

من شهداء الوطن

ببع�سهما  طائرتان  ا�سطدمت   

املعاك�س،  االجتاه  يف  البع�س 

اإحداهما تنتمي للخطوط ال�سعودية، 

احلدث  لكازاخ�ستان،  واالأخرى 

ت�سبب يف وفاة 349 �سخ�سًا وال�سبب 

الطائرة  لطاقم  يعود  ذلك  يف 

ي�ستقبل  مل  الذي  الكازاخ�ستاين 

يعرف  وال  الراديو،  على  التنبيهات 

ب�سكل  االإنكليزية  باللغة  التحدث 

كامل.
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 يف بدايــة ح�ارنــا مع معاليــه رفع مدير 

�صــليمان  الفريــق  املــدين  الدفــاع  عــام 

بــن عبــداهلل العمــرو اأخل�ــص التهــاين 

والتربيكات ل�صاحب ال�صم� امللكي الأمري 

حممــد بن نايف بن عبدالعزيز ب�صــدور 

باختيــاره  ال�صــامية  امللكيــة  الأوامــر 

وليًا للعهد، وتعيني �صــم�ه نائبــًا لرئي�ص 

جمل�ص ال�زراء، وزيرًا للداخلية ورئي�صًا 

ملجل�ــص ال�صــ�ؤون ال�صيا�صــية والأمنيــة، 

�صــائاًل اهلل العلــي القديــر اأن ي�فقــه يف 

اأداء مهامــه اجل�صــيمة والتي ه� اأهل لها 

لتت�ا�صل م�صــرية العطاء والإجنازات ملا 

فيه خري بالدنا املباركة.

تهانيــه  اأ�صــدق  العمــرو  الفريــق  ورفــع 

ومن�صــ�بي الدفاع املدين من الع�صــكريني 

واملدنيني ل�صــاحب ال�صــم� امللكــي الأمري 

عبدالعزيــز  بــن  �صــلمان  بــن  حممــد 

مبنا�صــبة اختياره وليًا ل�صــم� ويل العهد 

لرئي�ــص  ثانيــًا  نائبــًا  وتعيينــه  الأمــني 

جمل�ص الــ�زراء، ووزيرًا للدفاع ورئي�صــًا 

ملجل�ص ال�صــ�ؤون القت�صــادية والتنمية، 

معلنــًا مبايعته وكل رجــال الدفاع املدين 

ويل  ل�صــم�  اململكــة  مناطــق  جميــع  يف 

العهــد و�صــم� ويل ويل العهــد، واللــذان 

اأثبتــا حكمــة كبــرية ومقــدرة فائقة يف 

كافة املنا�صب وامل�صــ�ؤوليات التي �صرفت 

بت�ليهما لها.

 )sasart( فريق البحث واالنقاذ السعودي
يمثل نموذج معبرا لما وصلت إليه قدرات 

الدفاع المدني من مستوى رفيع

مدير عام الدفاع المدني الفريق العمرو  لـ»                     « 

ح�ار - العقيد/ حممد بن عبداهلل بن ف�صليه

الفريق �صليمان بن عبداهلل العمرو

حوار
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ت�صــمنته  مبــا  العمــرو  الفريــق  ونــ�ه 

الأوامــر امللكية من اختيــارات وتعيينات 

جديــدة ت�صــتهدف احلفــاظ علــى نعمة 

الأمن وال�صــتقرار التي تنعــم بها بالدنا 

املباركــة يف هــذا العهــد الزاهــر بقيــادة 

خــادم احلرمــني ال�صــريفني امللك �صــلمان 

بن عبدالعزيز، ودفع م�صــرية ال�طن على 

طريق النه�صــة والتقدم والرخاء ملا فيه 

خري امل�اطنني وم�صتقبل م�صرف لالأجيال 

اجلديدة مب�صيئة اهلل تعاىل.

وعــرب الفريــق العمرو عن عظيم �صــكره 

وامتنانه ملا ت�صــمنته الأوامــر امللكية من 

مكرمــة منح راتب �صــهر جلميع من�صــ�بي 

الأجهــزة الأمنيــة والع�صــكرية تقديرًا 

جله�دهم يف حماية اأمن وا�صتقرار البالد 

والت�صدي لكل من ت�ص�ل له نف�صه امل�صا�ص 

بحدود ال�طن اأو �صالمة اأبنائه.

وكل  مبايعتــه  العمــرو  الفريــق  وجــدد 

رجال الدفاع املدين للقيادة الر�صيدة من 

اأجل ت�ا�صل م�صــرية العطاء والإجنازات 

علــى طريــق التنميــة والتقــدم، م�ؤكــدًا 

اأن الأوامــر ال�صــامية يف جمملهــا تبعــث 

علــى الثقــة والتفاوؤل بــاأن بالدنا تنطلق 

باجتاه نه�صة �صــاملة يف جميع املجالت، 

�صــائاًل اهلل العلــي القديــر اأن ي�فق ولة 

الأمر لكل ما فيه اخلري.

ويف �ص�ؤالنا الأول ملعاليه

تهنــئ  اأن  الأمــن  فر�صــان  ملجلــة  يطيــب 

معاليكــم بتعيينكــم مديــرًا عامــًا للدفاع 

املدين ، وبالثقة امللكية لرتقيتكم لرتبة 

فريــق ، واأي�صــًا بح�صــ�ل فريــق البحــث 

الت�صــنيف  علــى  ال�صــع�دي  والإنقــاذ 

الدويل ، واأ�صــاأل ما دللت احل�ص�ل هذا 

الت�صنيف؟

يف البدايييية اأتقيييدم لكيييم بجزييييل ال�سكييير عليييى 

اختيييياري �سيفيييًا ملجلييية »فر�سيييان االأمييين« كما 

اأ�سكركيييم عليييى التهنئييية بتعيينيييي مدييييرًا عامًا 

للدفييياع املدين وترقيتي لرتبييية فريق واأ�سال اهلل 

جليييت قدرته اأن اأكيييون عند ح�سن ظييين القيادة 

الر�سيدة خلدمة الوطييين، وفيما يخ�س ح�سول 

فرييييق البحيييث واالإنقاذ عليييى الت�سنيف الدويل 

ودالالت ذلك االإجناز .

نقيييول بيييكل فخييير اأن فرييييق البحيييث واالإنقييياذ 

ال�سعيييودي )sasart( ميثيييل منوذجيييًا معيييربًا 

ملا و�سليييت اإليه قدرات الدفييياع املدين ال�سعودي 

مييين م�ستوى رفيع من حيث االآليات والتجهيزات 

اأو القيييوى الب�سرية ومن ثم فييياإن احل�سول على 

الت�سنييييف اليييدويل الثقييييل من قبيييل املجموعة 

الدوليييية اال�ست�ساريييية للبحيييث واالإنقييياذ التابعة 

ملكتيييب تن�سييييق ال�سيييوؤون االإن�سانيييية بهيئة االأمم 

املتحدة، ميثل �سهادة دولية بتميز الدفاع املدين 

ال�سعيييودي وتكامل قدراتيييه واإمكاناته للم�ساركة 

يف كافييية عملييييات االإنقييياذ يف حييياالت الكوارث 

واحلوادث الكربى على امل�ستوى الدويل .

ونحييين ن�سيييرف باإهيييداء هيييذا االإجنييياز خلادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

– يحفظيييه اهلل – وويل عهيييده االأمني �ساحب 
ال�سميييو امللكيييي االأمييير حممد بييين ناييييف نائب 

رئي�يييس جمل�يييس اليييوزراء وزير الداخليييية، و�سمو  

ويل ويل العهيييد االأمييير حمميييد بن �سلميييان بن 

جمل�يييس  لرئي�يييس  الثييياين  النائيييب  عبدالعزييييز 

اليييوزراء وزير الدفاع،  و�سميييو االأمر حممد بن 

ناييييف - حفظه اهلل - اأحاط الفريق بكل الدعم 

وامل�ساندة واالهتمام ،والذي كان له اأطيب االأثر 

أخلص التهاني والتبريكات 
لصاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز بصدور األوامر 

الملكية السامية باختياره 
وليًا للعهد، وتعيين 

سموه نائبًا لرئيس مجلس 
الوزراء، وزيراً للداخلية 

ورئيسًا لمجلس الشؤون 
السياسية واألمنية

حوار
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يف احل�سيييول عليييى الت�سنيف اليييدويل الثقيل، 

ومن ثيييم اإتاحة الفر�سييية للفرييييق للم�ساركة يف 

اأعمال البحث واالإنقاذ ،وتقدمي امل�ساعدة للدول 

ال�سقيقييية وال�سديقة التي قيييد تتعر�س للكوارث 

اأو احليييوادث الكربى ف�ساًل عييين اال�ستفادة من 

قيييدرات الفرييييق يف التعامل مع كافييية احلوادث 

التيييي قد تقيييع داخل اململكة ال قيييدر اهلل وحتتاج 

اإىل خربات واإمكانات نوعية خا�سة.

وهــل ميثــل الت�صــنيف فر�صــة ملزيــد من 

التعــاون بــني الدفــاع املــدين ال�صــع�دي 

والأجهزة املماثلة على امل�صت�ى الإقليمي 

والدويل؟

ال �سيييك اأن ح�سيييول الفرييييق عليييى الت�سنييييف 

اليييدويل يعيييزز من فر�يييس التعييياون يف جماالت 

الكيييوارث  مواجهييية  خيييالل  املييييداين   العميييل 

واحلوادث التي قد تقع يف اأي من الدول وتتطلب 

م�ساركة فرق البحث واالإنقاذ امل�سنفة مل�ساعدة 

املت�سرريييين منها، اإال اأن ذلك اأي�سًا يفتح جمااًل 

وا�سعيييًا يف جمييياالت التدريب وتبيييادل اخلربات 

واالإفادة من التجارب املتميزة يف اأعمال البحث 

واالإنقاذ.

واحلقيقة اأن الدفاع املدين ال�سعودي له ح�سوره 

الفاعيييل واملوؤثر يف جمييييع الهيئيييات واملنظمات 

الدولية للحماية املدنية والدفاع املدين ومواجهة 

الكوارث وله اإ�سهامات جيدة يف تعزيز دور هذه 

املنظميييات يف جميع دول العامل ، ومن ذلك على 

�سبييييل املثيييال ، جتربة الدفاع امليييدين يف احلج، 

والتيييي �سعت املنظمييية الدولية للحمايييية املدنية 

لالإفادة منها يف تاأمني �سالمة احل�سود الب�سرية 

الكبرة ،وقاميييت باإيفاد عدد كبر من م�سوؤويل 

الدفييياع املدين يف كثر مييين دول العامل للمملكة 

لالإطالع عليها واال�ستفادة منها.   

العربيــة  اململكــة  ت�صــهده  مــا  ظــل  يف 

تنم�يــة  قفــزات  مــن  ال�صــع�دية 

ومنــاء  م�صــطرد  �صــكاين  منــ�  �صــاحبها 

ح�صــاري مت�صــارع على م�صــت�ى العمران 

واخلدمــات والنقل والت�صــالت فما هي 

ت�جهــات املديرية العامــة للدفاع املدين 

وا�صتعداداتها ملقابلة هذا النماء؟

ا�ستطاعيييت املديرية العامة للدفييياع املدين وهلل 

احلميييد اأن تواكيييب م�سيييرة النه�سييية ال�ساملييية 

التيييي تنعيييم بهيييا بالدنيييا يف جمييييع مراحلهيييا، 

ومب�سيئييية اهلل تعاىل �سوف ت�ستمر م�سرة االأداء 

املتميز لرجيييال الدفاع امليييدين للتعامل مع كافة 

التحديات وامل�ستجيييدات املرتبطة بت�سارع وترة 

التنميييية يف جمييييع املجييياالت وذليييك عيييرب عدد 

من املحييياور االأ�سا�سية اأولهيييا العمل امليداين يف 

جميييال االإطفاء واالإنقاذ وذليييك باإحداث مراكز 

جديدة للدفاع املدين يف خمتلف مناطق اململكة 

وقيييد بلغ عيييدد مراكز الدفييياع امليييدين امليدانية 

)753 ( مركيييزًا منهيييا ) 17( مركيييزًا جمهيييزًا 

بكل ميييا يلزم  ملبا�سرة حيييوادث املواد اخلطرة ، 

وتاأميييني االآليات واملعيييدات والتجهييييزات الفنية 

احلديثة واملتطورة من خالل التوا�سل مع اأف�سل 

ال�سيييركات العاملية وال�سيييركات الوطنية الرائدة 

ومبا يتنا�سيييب مع احتياجات الوحيييدات والفرق 

امليدانيييية. اإىل جانيييب تنفييييذ خطيييط م�ستمرة 

لالإرتقييياء مب�ستوى اأداء من�سوبيييي الدفاع املدين 

بعقيييد دورات تدريبيييية متخ�س�سييية يف عمليات 

االإطفييياء واالإنقييياذ وال�سالمة واحلمايييية املدنية 

داخيييل وخيييارج اململكييية وتطوير اإجيييراءات اأداء 

العمل ، وتوفر اأف�سل معدات الوقاية ال�سخ�سية 

لرجيييال الدفييياع امليييدين والبيئة املحفيييزة وذلك 

ل�سميييان حتقييييق اأعليييى م�ستيييوى مييين احلمايييية 

مبا�سرتهيييم  عنيييد  واالإنقييياذ  االإطفييياء  الأفيييراد 

الأعمالهيييم امليدانيييية، والعميييل عليييى ا�ستقطاب 

ال�سبييياط املوؤهلني علميًا واإدارييييًا وزيادة اأعداد 

ال�سبييياط واالأفراد العامليييني يف امليدان، وقد مت 

دعيييم العمل املييييداين باأكرث مييين )6000( �ستة 

اآالف رجل اإطفاء واإنقييياذ خالل الثالث �سنوات 

املا�سية. وفتيييح اآفاق للتعاون ميييع كافة اجلهات 

ذات العالقييية باأعمال الدفييياع املدين احلكومية 

واالأهليييية لال�ستفيييادة مييين اخليييربات املتوفيييرة 

لديهيييم ، كميييا تت�سمييين خططنا ملواجهييية كافة 

املخاطييير وامل�ستجدات وتكثييييف برامج التدريب 

العمليييي للو�سيييول الأف�سيييل درجيييات اجلاهزيييية 

واال�ستعيييداد للتعاميييل ميييع احليييوادث والكوارث 

والتاأكد مييين فاعلية وكفييياءة االآلييييات واملعدات 

استطاعت المديرية 
العامة للدفاع 

المدني وهلل الحمد 
أن تواكب مسيرة 
النهضة الشاملة 

التي تنعم بها بالدنا 
في جميع مراحلها

حوار
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،اإىل جانب تفعيل وتعزيز دور موؤ�س�سات القطاع 

احلكوميييي واخلا�س للقيام مبهاميييه فيما يتعلق 

بتوفر احلمايييية ملن�ساآته بال�سيييكل الذي يتوائم 

مع نوع املن�سييياأة وخ�سو�سيتها وطبيعة ن�ساطها 

وي�ساهم باحلفاظ على  �سالمة اقت�ساد الوطن 

ومقدراتيييه . وتكثييييف برامج التوعيييية الوقائية 

للحيييد من وقيييوع احليييوادث وتقلييييل خماطرها 

مييين خالل اإعيييداد الربامج وامليييواد واال�ستفادة 

من تقنييييات املعلوميييات واالت�سييياالت و�سبكات 

التوا�سل االجتماعي وو�سائل االإعالم التقليدي 

واجلديد لن�سر ثقافة ال�سالمة . 

اأميييا املحيييور الثاين يخت�يييس بجوانيييب ال�سالمة 

ويتلخ�يييس يف ت�سرييييع التحيييول اإىل التعاميييالت 

االإلكرتونيييية يف جميع اأعميييال واأن�سطة املديرية 

العامييية للدفاع املدين واخلا�سييية بال�سالمة ويف 

هيييذا ال�سيييدد ،فقيييد مت موؤخيييرًا توقييييع مذكرة 

تفاهيييم بيييني الدفاع امليييدين و�سركة عليييم الأمن 

االإلكرتونيييية  اخلدميييات  لتطويييير  املعلوميييات 

باملديريييية العامييية للدفاع امليييدين وفروعها ويف 

مقدمتهيييا اأعمال ال�سالمة واالإ�سيييراف الوقائي 

عليييى املن�سييياآت واالأن�سطييية املختلفييية واإ�سيييدار 

الرتاخي�يييس اإلكرتونييييًا واإن�ساء قاعيييدة بيانات 

�ساملة جلمييييع االأن�سطة ، كميييا مت توحيد اإنهاء 

اإجيييراءات كافييية الرتاخي�يييس التيييي ت�سدرهيييا 

املديريييية العامة للدفاع املدين لالأفراد والقطاع 

اخلا�س. مع االهتميييام بتاأهيل �سباط ال�سالمة 

ملواكبييية كل جدييييد يف اأعميييال ال�سالمييية عليييى 

امل�ستيييوى االإقليميييي واليييدويل ومييين اأمثلييية ذلك 

اإبتعييياث عيييدد 31 �سابط من مفت�سيييي ال�سالمة 

واالإ�سراف الوقائي امليدانيني اإىل كندا لدرا�سة 

ا�سرتاطيييات ال�سالمييية يف املن�ساآت وفيييق االأكواد 

العامليييية واأعميييال الك�سيييف والتفتي�يييس ، وجاري 

التن�سييييق الإبتعييياث عيييدد 100 �سابيييط اآخر اإىل 

الواليات املتحدة االأمريكية لذات الهدف .

اأما املحور الثالث والذي يتعلق باأعمال احلماية 

املدنية يف احلاالت الطارئييية ومواجهة الكوارث 

فهنييياك اإ�سرتاتيجيييية وطنية متكاملييية ملواجهة 

الكيييوارث واحلوادث الكربى التي قد تقع ال قدر 

اهلل يف اأي مييين مناطيييق اململكييية تت�سمن جميع 

اخلطط واالآليات واالإجراءات التنفيذية الإدارة 

الكارثييية والتخفيف من اآثارها وتعزيز اجلوانب 

االحرتازيييية للحيييد مييين خماطرها،وذلك حتت 

اإ�سراف جمل�يييس الدفاع امليييدين برئا�سة �سيدي 

�ساحيييب ال�سمو امللكيييي ويل ويل العهيييد النائب 

الثييياين لرئي�س جمل�يييس الوزراء وزيييير الداخلية 

 16 يف  والقييييادات  اليييوزراء  كافييية  وع�سويييية 

وزارة وجهييية حكومية،ميييع حتدييييد دقييييق ملهام 

واخت�سا�سيييات و�سالحييييات كل جهة يف حاالت 

الكوارث واالأزمات .

تط�يــرًا  املــدين  الدفــاع  جهــاز  ي�صــهد 

م�صــاهدًا وملم��صًا على م�صــت�ى التنظيم 

وتخطيــط  والتقنــي،  والفنــي  الإداري 

امل�ارد، والتدريب فهــل تطلع�نا معاليكم 

على الت�جه الإ�صرتاتيجي للجهاز خالل 

الفرتة املقبلة ؟

مت اإعيييداد اخلطييية اخلم�سيييية العا�سيييرة خيييالل 

الفرتة مييين ) 2015- 2019م ( مب�ساركة كافة 

اجلهات االإدارية وامليدانيييية يف املديرية العامة 

للدفاع املدين ومديريات الدفاع املدين باملناطق 

وحتتوي اخلطة على الروؤية والر�سالة واالأهداف 

العامة وامل�ساريع التطويرية لتعزيز قدرة الدفاع 

امليييدين ملواكبييية كافييية امل�ستجيييدات واملتغرات 

واال�ستفيييادة  واحليييوادث  املخاطييير  نوعيييية  يف 

مييين التقنييييات املتطيييورة لتحقيق مهيييام الدفاع 

املدين يف حمايييية االأرواح واملمتلكات، وتتلخ�س 

االأهداف العامة للخطة اخلم�سية العا�سرة:

املخاطييير  مييين  واملمتليييكات  االأرواح  	•حمايييية 
املحتملييية مبا يحقيييق االأمن الوطنيييي للمحافظة 

حوار
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على النظام العام.

	•رفيييع م�ستيييوى اأداء وكفييياءة خدميييات الدفاع 
املدين.

ثقافييية  ون�سييير  التوعويييية  اجلوانيييب  تعزييييز  •	
ال�سالمة من املخاطر لدى اجلمهور.

	•تطوير منظومة التقنية واالهتمام باملعلومات 
والدعم والت�سجيع نحو احلكومة االلكرتونية.

كفاءتها. ورفع  الب�سرية  القدرات  	•تنمية 
وبنييياء على ذلك يتيييم اأعداد خطيييط �سنوية لكل 

جهييية تنبثق مييين اخلطييية اخلم�سية ويتيييم تقييم 

االإداء بتقريييير �سنوي يرفع ملقام وزارة الداخلية، 

وقيييد مت اعتماد البنييياء التنظيمي وهيكلة جديدة 

للمديريييية العامة للدفاع امليييدين موؤخرَا، لتعزيز 

قيييدرات تنفيذ اخلطة وحتقييييق اأهدافها مب�سيئة 

اهلل تعاىل.

 يف ظــل الإعــالم اجلديــد، وتن�ع و�صــائل 

الت�ا�صل الجتماعي .اأين تقف املديرية 

العامــة للدفــاع املدين مــن هــذا النفتاح 

املعريف والتقني لت��صل ر�صالتها الت�ع�ية 

ل�صرائح املجتمع املختلفة ؟

نحييين حري�سيييون كل احلر�يييس عليييى االإفادة من 

وتطبيقاتهيييا  واملعلوميييات  االت�سييياالت  تقنييييات 

املختلفة،مبيييا يف ذلك و�سائيييط االإعالم اجلديد 

و�سبكات التوا�سل االجتماعي يف االإرتقاء بجودة 

خدميييات الدفييياع املدين وت�سرييييع التحول باجتاه 

احلكومييية االإلكرتونيييية يف كافييية اأعميييال الدفاع 

املدين.

وقد حققت املديرية العامة وهلل احلمد اإجنازات 

كبيييرة يف االإفادة مييين و�سائل االإعيييالم اجلديد 

و�سبكات التوا�سيييل االجتماعي يف جمال التوعية 

ون�سييير ثقافييية ال�سالمييية مييين خيييالل ح�سابيييات 

املديرية على في�سبوك وتويرت واإن�ستغرام واملوقع 

االإلكيييرتوين للمديرية وتطبيقيييات الدفاع املدين 

على الهواتف الذكية، وجتلى ذلك بو�سوح يف بث 

الر�سائيييل االإر�ساديييية يف حييياالت الطوارئ خالل 

االأمطار وال�سيول التي تعر�ست لها بع�س مناطق 

اململكييية يف ال�سنوات االأخيييرة، وكذلك يف توعية 

احلجييياج واملعتمرين يف موا�سيييم احلج والعمرة، 

ويعيييد الدفييياع املدين مييين اأول االأجهيييزة االأمنية 

والقطاعيييات احلكومية التي جنحيييت يف االإفادة 

من تقنييييات االت�ساالت واملعلوميييات وتطبيقاتها 

االإعالميييية يف االنفتييياح عليييى املجتميييع واإي�سال 

الر�سائيييل التوعوية ، والرد عليييى اأي ا�ستف�سارات 

اأو �سيييكاوى، وو�سيييل االأمر اإىل حد بيييث العمليات 

امليدانيييية من خالل قنيييوات الدفييياع املدين على 

�سبيييكات التوا�سيييل االجتماعيييي، وكذليييك اإدارة 

العمليات اأثناء مبا�سرة احلوادث املختلفة .

ومب�سيئييية اهلل تعييياىل �سوف ي�ستمر هيييذا التوجه 

للو�سول بالر�سائل التوعوية لكافة فئات املجتمع، 

وكذليييك االنفتاح على كافة التجارب والدرا�سات 

واخليييربات الدوليييية املتمييييزة يف جميييال الدفاع 

املدين من خيييالل ما تتيحه تقنييييات االت�ساالت 

واملعلوميييات وو�سائط االإعيييالم اجلديد من اآفاق 

رحبة لالنفتاح املعريف.  

نظــام  منطلقــات  ومــن  للمتابــع  يظهــر   

الدفــاع املــدين الأدوار الفاعلــة واجله�د 

املديريــة  بهــا  تقــ�م  التــي  التن�صــيقية 

القطاعــات  مــع  املــدين  للدفــاع  العامــة 

لكــن  املختلفــة،  والأهليــة  احلك�ميــة 

ماذا عــن ال�صــراكات والأدوار والر�صــائل 

املجتمعية الأخرى؟  

طبيعييية عميييل اأجهيييزة الدفييياع امليييدين واحلماية 

املدنية يف جميع دول العامل، تفر�س وجود اآليات 

التعييياون والتن�سييييق مع كافييية اجلهيييات االأخرى 

�سيييواء اأجهزة االإدارة املحليييية اأو اجلهات املعنية 

باخلدمات كالكهربييياء واملياه والرعاية ال�سحية 

وغرهيييا. بل اأنها تفر�س اأي�سيييًا التعاون مع كافة 

موؤ�س�سيييات املجتميييع امليييدين وموؤ�س�سيييات العميييل 

التطوعي.

ونظيييام الدفييياع امليييدين يف اململكة ميثيييل االإطار 

واملرجعيييية للتن�سييييق بيييني الدفاع امليييدين وكافة 

الوزارات والهيئات واالأجهزة احلكومية يف حاالت 

الطوارئ التي تدخيييل يف نطاق عمل و�سالحيات 

حكوميييية،  جهييية   18 وعددهيييا  امليييدين  الدفييياع 

واحلمدهلل ،فييياإن جمل�س الدفاع امليييدين برئا�سة 

ويل العهيييد نائيييب رئي�يييس جمل�يييس اليييوزراء وزير 

الداخليييية - حفظيييه اهلل -  يوفر كل اآليات و�سبل 

التعاون الناجح بني جمييييع اجلهات االأع�ساء يف 

دعم جهود الدفاع امليييدين يف متابعة ا�سرتاطات 

ال�سالمة وتنفيذ اللوائح اخلا�سة بالدفاع املدين 

والتدخيييل ال�سرييييع والفاعل يف حييياالت الطوارئ 

واحليييوادث الكربى، وكذلك يف جميييال التدريب 

وتنفيذ الفر�سييييات ملواجهة اأي خماطر حمتملة 

يف جمييييع اجلهيييات احلكومية واملن�سييياآت العامة 

وكذليييك املن�ساآت التيييي تخدم اأعيييداد كبرة من 

املواطنني واملقيمني كاملراكز التجارية واالأ�سواق 

واملن�سييياآت الرتفيهية وغرهيييا بالتن�سيق مع كافة 

اجلهات احلكومية ذات االخت�سا�س بكل ن�ساط.

ويف اإجتاه ميييواٍز ت�سعيييى املديرية العامييية للدفاع 

املدين لبناء �سراكات فاعلة مع املوؤ�س�سات االأهلية 

وموؤ�س�سيييات القطييياع اخلا�س وكذليييك موؤ�س�سات 

العمل التطوعيييي واالجتماعي ومراكز الدرا�سات 

والبحوث املعنية باأمور ال�سالمة وغرها.

وموؤخرًا على �سبيل املثييييال نظمت املديرية العامة 

للدفاع املدين ملتقييييى مديري العالقات العامة يف 

عدد كبر من اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات العمل 

االجتماعييييي وال�سييييركات الوطنية، بهييييدف تفعيل 

اأطر ال�سراكة يف ن�سر ثقافة ال�سالمة بني من�سوبي 

هييييذه اجلهات وامل�ستفيدين ميييين خدماتها .ف�ساًل 

عيييين جهود بناء ال�سراكة مييييع املوؤ�س�سات التعليمية 

واجلمعيييييات اخلرية، ونحن نرحييييب بالتعاون مع 

كافة اجلهييييات يف تنفيذ الربامج التوعوية لتجنب 

املخاطيييير ذات العالقيييية باأعمييييال الدفيييياع املييييدين 

وتنفيذ الربامييييج التدريبية لتنمية قدرات التعامل 

مع احلوادث مبا يف ذلك املوؤ�س�سات الن�سائية، من 

قناعة كاملة باأهمية هذه ال�سراكة لتحقيق مفهوم 

الدفاع املدين ال�سامل.

نحن حريصون 
كل الحرص على 

اإلفادة من 
تقنيات االتصاالت 

والمعلومات 
وتطبيقاتها 

المختلفة،بما في 
ذلك وسائط اإلعالم 

الجديد

حوار
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مقال

تاأ�س�سيييت اململكييية العربية ال�سعوديييية على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سليييى اهلل عليه و�سلم ، 

وجعليييت كلمة التوحيد �سعارًا لها ، ومنهج ال�سيييرع د�ستورها ، و خدمة االإ�سالم وامل�سلمني 

هيييو �سعارهيييا، وال�سيييك اأن عا�سفة احليييزم �سيييد املف�سدين بقييييادة امللك امل�سيييدد خادم 

احلرميييني ال�سريفيييني امللك �سلميييان عبد العزييييز اآل �سعود و االأمر حمميييد بن نايف ويل 

العهيييد و ويل ويل العهيييد االأمر حممد بن �سلمان لهو قرار موفيييق وحكيم وتاريخي ، وهو 

اي�سيييا  ا�ستجابييية  لنداء اإخواننيييا يف اليمن الذي يجمع بيننا الديييين االإ�سالمي واجلوار ، 

هم وتراُحمهم وتعاُطفهم : مثُل  يقيييول النبي �سليييى اهلل عليه و�سلم ) َمَثُل املوؤمنني يف َتَواِدرّ

ى ( ، ومن مقا�سد  َهِر واحُلِمرّ اجل�سد، اإِذا ا�ستكى منه ع�سو : َتَداَعى له �سائُر اجل�سد بال�َسرّ

ال�سرع ن�سرة احلق ، واإيقاف كل مٍد ظامل منحرف الذي ياأتي من اأعداء االإ�سالم .

اإن هيييذا القيييرار التاريخي احلا�سم ياأتي امتدادا ملا تقوم بيييه هذه البالد بالوقوف الدائم 

بيييكل ما يخدم االأمة االإ�سالمية يف �ستى البيييالد امل�سلمة وهو ما يجعل الفرد امل�سلم ي�سعر 

بالفخر والعزة..

ندعيييو اهلل اأن يوفيييق جنودنا بالن�سر واأن يكتب لهم االأجر والثواب  ، ويقول النبي –�سلى 

اهلل علييييه و�سليييم - : ))عينيييان ال مت�سهما النار: عني بكت من خ�سييييت اهلل ، وعني باتت 

حتر�يييس يف �سبييييل اهلل(( رواه الرتميييذي و�سححيييه، ، فجنودنا  – بحميييد اهلل - يقاتلون 

ب�سيييالح العقيدة االإ�سالمية التي مت غر�سها يف نفو�سهم فاأنارت لهم الطريق بنور االإميان 

وثبتيييت قلوبهم عليييى ال�سجاعة واالإ�سرار ثم خدمييية لوطنهم الغايل حتيييت راية قائدهم 

ال�سجييياع احلكييييم املليييك �سلمان عبد العزييييز الذي لطاملا نيييادى باملبيييادئ ال�سرعية بكل 

االأوطان .

حفيييظ اهلل خادم احلرميييني ال�سريفني وويل عهده وويل ويل عهيييده وجميع قادتنا ورجال 

اأمننا البوا�سل ال�سجعان .

فاللهيييم احفظ اليمن و�سعبه مييين كيد االأعداء واملف�سدين واأدم االأمان واال�ستقرار جلميع 

بالد امل�سلمني اإنه جواد كرمي و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم  

عاصفة الحزم والقرار التاريخي الهام

د. عبداهلل بن عبدالرحمن الرتيكي

عميد املعهد العايل للق�ساء 
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العقير .. 
ميناء نجد ولقمة عيش »البسطاء«!

من ربوع بالدي

ال�صاحلية  والرتاثية  ال�صياحية  امل��واق��ع  اأه��م  من  العقري«  »ميناء      ُيعد 

العيون، و40 كياًل من  85 كياًل عن حمافظة  ُبعد  �صاطئ اخلليج -على  على 

ميناًء  ك��ان  فقد  ال��ق��دمي-؛  التجاري  ال��ري  الطريق  الهفوف عر  حمافظة 

جتارياً رئي�صياً لالأح�صاء، واملناطق الو�صطى يف اجلزيرة العربية على �صاحل 

اأنه ي�صنف من اأجمل �صواحل اململكة املُطّلة على اخلليج  اخلليج، ف�صاًل عن 

العربي، من حيث الطبيعة البكر، والبيئة النظيفة، اإىل جانب احتوائه على 

اآبار املياه العذبة النابعة بجوار ال�صاحل واملباين القدمية. 

أصبح موقعًا تراثيًا على ساحل الخليج بعد أن كان مركزاً تجاريًا »قبل النفط«

تقرير 
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ملتقى الق�افل 

الفريدة«،  اأحمد  االأ�ستاذ »خالد بن  واأ�سار 

»العقر  بعنوان  كتابهما  يف  الناجم«  و«د.�سعد 

من  يعد  »العقر«  اأن  اإىل  التاريخية«  واأدواره 

منذ  ال�سرقية  واملنطقة  االأح�ساء  موانئ  اأهييم 

الع�سور القدمية، وكان له اهمية خا�سة كميناء 

جند  جنوب  خالله  ميين  متكنت  حيث  رئي�س، 

لعب  كما  التاريخ،  عرب  القوة  برموز  تت�سل  اأن 

»ميناء العقر« دورًا هامًا على م�سرح االأحداث 

ال�سيا�سية للدولة ال�سعودية االأوىل والثانية، ويف 

اإبان  ثييراه-  اهلل  -طيب  عبدالعزيز  امللك  عهد 

العراقية  احلكومة  مع  احلييدود  توطيد  اتفاقية 

ال�سعودية  الييدوليية  بييداييية  عييام )1342هييييي( يف 

عن  التنقيب  اتفاقية  عقد  بعد  اأمييا  الثالثة، 

النفط فقد كان »العقر« ال�سريان الرئي�س الذي 

َمدرّ ُفرق البحث والتنقيب بجميع املواد واملعدات 

للطرق  ملتقى  كييونييه  اإىل  اإ�ييسييافيية  اليييالزمييية، 

والهند  بفار�س  اجلزيرة  تربط  التي  التجارية 

»العقر«  اأن  مييوؤرخييون  وذكيير  اأفريقيا.  و�سرق 

كانت طريقًا النطالق اجليو�س االإ�سالمية لفتح 

اخلليفتني  عهد  يف  وذلك  والهند،  فار�س  بالد 

-ر�سي  اخلطاب  بن  وعمر  ال�سديق  بكر  اأبييي 

اهلل عنهما-. 

وجهة �صياحية 

فَقد »العقر« اأهميته اال�سرتاتيجية وقيمته 

اكت�ساف  مييع  واليينيي�ييسيياط؛  واحليييييوييية  التجارية 

الطفرة  بعد  وازدادت  املنطقة،  يف  النفط 

واإن�ساء  بديلة  ومرافئ  موانئ  وبناء  النفطية 

ملكانة  ونييظييرًا  حديثة،  وكورني�سات  �سواطئ 

ذكريات  من  و�ساطئه  يحويه  وما  امليناء  هذا 

جميلة ومناطق اأثرية وتراثية، فقد �سدر قرار 

»مليار  مبلغ  بتخ�سي�س  املوقر  الوزراء  جمل�س 

واأربعمائة مليون ريال«؛ الإي�سال خدمات البنية 

حيث  االأحيي�ييسيياء،  يف  العقر  مل�سروع  التحتية 

ال�ساحل  على  جديدًة  �سياحيًة  وجهًة  �سيكون 

من  حثيثة  مبتابعة  ويحظى  للمملكة،  ال�سرقي 

بن  �سلطان  االأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  قبل 

�سعيًا  لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  �سلمان 

الإجناز هذا امل�سروع ال�سياحي ال�سخم. 

�صيد الل�ؤل�ؤ 

»العقر«  كييان 

يييييعييييد مييييييينييياء 

االأول؛  جنييد 

ليييقيييربيييه ميين 

املييينيييطيييقييية، 

وا�ييسييتييطيياعييوا 

ميييييييين خيييياللييييه 

اليييييتيييييوا�يييييسيييييل 

مييييييع الييييعييييامل 

اخليييييارجيييييي 

عييييييييييييييييربه، 

وليييكييين فييئيية 

كان  قييدميييًا  جنييد  منطقة  �ساكني  ميين  كييبييرة 

االأوىل  االنطالقة  نقطة  امليناء  هذا  لهم  ميثل 

وهي  اأال  كرمية،  عي�س  لقمة  عن  البحث  نحو 

فبعد  العربي،  اخلليج  يف  الييلييوؤلييوؤ  �سيد  مهنة 

اإىل  اأنظارهم  اجتهت  الييرب؛  يف  الييرزق  قييلرّ  اأن 

البحر؛ من اأجل ك�سب لقمة العي�س، فعملوا يف 

البحر الذي مل ي�ساهدوه يف حياتهم ومل مت�سه 

وا�سرارهم  بعزميتهم  وا�ستطاعوا  اأج�سادهم، 

اأذهلت من عا�سوا طيلة  حتقيق مهارات هائلة 

فحققوا  يييفييارقييوه،  ومل  البحر  يف  اأعييمييارهييم 

مكا�سب عظيمة. 

خماطرة وجتارة 

مهنة الغو�س و�سيد اللوؤلوؤ من اأعرق املهن 

حيث  العربي،  اخلليج  اأبناء  بها  ا�ستهر  التي 

من  اللوؤلوؤ  ال�ستخراج  يغو�سون  الييرجييال  كييان 

ما  معظم  وكييان  بييه،  والتجارة  البحار  اأعماق 

ر اإىل  ي�ستخرج من هذه املناطق من لوؤلوؤ ُي�سدرّ

ال�سوق  باعتباره  »بومباي«  ميناء  حيث  الهند، 

التي َتِرد اإليها هذه الالآلئ لبيعها، وكانت هذه 

الن�ساط  مُتثرّل جانبًا هامًا من جوانب  التجارة 

االقت�سادي وم�سدر رزق اأ�سا�سيًا الأبناء 

احلقبة  تلك  يف  املنطقة  هييذه 

�سبقت  الييتييي  الييتيياريييخييييية 

اأما  الييبييرتول،  اكت�ساف 

اأهايل جند فقد �ساروا 

اإىل منطقة اخلليج 

من ربوع بالدي

اململكة العربية 

ال�صع�دية

ميناء 

العقري



العدد الثالث ع�شر - رجب - 1436هـ78

من ربوع بالدي

املهنة  تلك  يف  فانخرطوا  للرزق؛  طلبًا  العربي 

الرغم  على  واأتقنوها  اأِلفوها  ما  �سرعان  التي 

مما يحيط بها من اأهوال واأخطار. 

رحالت الغ��ص 

من  القادمني  اللوؤلوؤ  �سيادو  يغادر  اأن  بعد 

يتجه  العقر«  »ميناء  �سوب  حولها  وما  »جند« 

يف  ال�سهرة  الغو�س  اأماكن  اإىل  منهم  العديد 

عدد من الدول املجاورة، واأكرث هذه الدول التي 

البحرين«  »مملكة  اللوؤلوؤ  �سيد  يف  �سيتها  ذاع 

التي ا�ستقطبت العدد االأكرب منهم، تليها دولة 

اإىل جانب عدة  »الييكييويييت«،  ثييمرّ  »قييطيير«، وميين 

مواقع ل�سيد اللوؤلوؤ يف البحر وُتعرف املغا�سات 

ن�سف  املغا�سات  هذه  وَت�سغل  ب)الييهييرات(، 

عند  تييبييداأ  اإذ  تقريبًا،  العربي  اخلليج  �سفة 

جزيرة »اأبي مو�سى« يف مواجهة اإمارة ال�سارقة 

يف االإمارات، وتنعطف مبحاذاة ال�ساحل مرورًا 

»قطر«  �ساحل  اأميييام  ثييم  »حييياليييول«،  بييجييزيييرة 

و«ارخبيل« وجزيرة البحرين التي ت�ستهر باالآلئ 

حيث  وال�سرق،  ال�سمال  يف  وخا�سة  النفي�سة، 

وجود املياه العذبة املتفجرة يف تلك املغا�سات، 

ثم ِقبالة �ساحل اململكة يف »راأ�س تنورة«، وتنتهي 

اأخرًا ُقرب »الكويت«، ومن اأ�سهر املغا�سات يف 

»اأبا  »حالول«،  »دا�س«،  »الدبيل«،  املناطق  تلك 

وغرها  »ا�ستيه«،  »حييويل«،  »جنه«،  احلنني«، 

من املغا�سات. 

�صفن الغ��ص 

»املحمل«،  الغو�س  �سفينة  على  ويطلق 

اأ�سماء �سفن الغو�س »اجلالبوت«،  اأ�سهر  ومن 

»ال�سعي�س«،  »ال�سنبوك«،  »البتيل«،  »البوم«، 

»عييبييداهلل  اأورد  وقييد  »اليي�ييسييوعييي«،  الييبييقيياره«، 

كتاب  -مييوؤلييف  ال�سويحي«  عبدالعزيز  بيين 

اأ�سماء  بالبحر(-  وعالقتهم  )اليينييجييديييون 

وعددا  عليها،  العاملني  ومهمة  ال�سفن،  تلك 

اللوؤلوؤ،  و�سيد  بالغو�س  املتعلقة  املعلومات  من 

يتكون  الغو�س  �سفينة  طاقم  اأن  ذكيير  حيث 

امل�سوؤول  ال�سفينة  ييان  ُربرّ وهو  »النوخذه«،  من 

العمل فيها، وله �سطوة و�سدة على  اإدارة  عن 

النوخذة  نائب  وهو  »اجلعدي«  يليه  العاملني، 

ال�سفينة، ثم »املقدمي« رئي�س  ويُحل حملرّه يف 

ال�سخ�س  وهييو  »الغي�س«  ويليهم  الييبييحييارة، 

االأ�سا�سي يف عملية الغو�س، وعمله ُي�سنرّف من 

ال�سخ�س  هو  و«ال�سيب«  بينهم،  االأعمال  اأ�سق 

الذي ي�سحب »الغوا�س« من قاع البحر، وعمله 

-بعد  الييغييوا�ييس  حييييياة  تتعلق  حيييييث  ح�سا�س 

»الييغييزال«  بينما  وفطنته،  يقظته  على  اهلل- 

»�سيبه«  وله  اخلا�س،  حل�سابه  يغو�س  �سخ�س 

اأن  حني  يف  البحر-،  قاع  من  ي�سحبه  -الييذي 

»الر�سيف« �سبي يتوىل االأعمال اخلفيفة على 

يعمل على خدمة من  و«التبان«  ال�سفينة،  منت 

يف ال�سفينة، ولي�س له ن�سيٌب من االأرباح، بل 

له،  مكافاأًة  )ال�سحت(  اللوؤلوؤ  �سغار  ُيعطى 

لل�سفينة  مطربًا  »النهام«  وظيفة  جاءت  بينما 

ال�ساقة،  االأعمال  اأداء  اأثناء  بالغناء  وي�سدح 

»امليييوال«  طييرق  على  االأ�ييسييعييار  ببع�س  وييييرتنرّ 

و«الزهري«. 

طاقمها  يزيد  -التي  الكبرة  ال�سفن  ويف 

عييين ثييمييانييني رجييييياًل- وظيييائيييف اأخيييييرى مثل 

»ال�سكوين« وهو الذي يلي »املقدمي« يف الرتبة 

بحارة  وهييم  و«اجلييال�ييسيية«  الييعييمييل،  وت�سل�سل 

يجل�سون على ظهر ال�سفينة للحاالت الطارئة، 

اإ�سافة  احلييبييال،  يطوي  الييذي  هو  و«اجليينييان« 

ال�سفينة،  طباخ  وهو  ال�سريدان«  »راعييي  اإىل 

و«راعي ال�سرة« �سخ�س يغو�س ويفك مر�ساة 

ال�سفينة. 
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من ربوع بالدي

قبل املهمة 

من  »اليينييوخييذة«  يتاأكد  الغو�س  مهمة  قبل 

وذلك  ال�سعبة،  املهمة  لهذه  العمل  جاهزية 

قاع  ميين  املييحييار  جلمع  الغو�س؛  اأدوات  بتفقد 

ي�ستعني  طويل  حبل  وهو  »الزيبل«  وهي  البحر، 

به الغوا�س يف النزول اإىل قاع البحر، و»الديني« 

م�سنوعة  �سلرّة  وهييي  »الييدجييني«  اأي�سًا  وُي�سمى 

الغوا�س  ي�سعها  �سبكة  �سكل  على  احلبال  من 

فيها  ويجمع  البحر  اإىل  النزول  عند  عنقه  يف 

املحار، اإىل جانب »املغلقه« وهي اآلة حادة لفتح 

املحار ال�ستخراج ما بداخله من لوؤلوؤ، و«الغطام« 

ال�سالحف  عييظييام  ميين  �ييسييغييرة  قييطييعيية  وهيييي 

اأنييييف الييغييوا�ييس -تيي�ييسييبييه م�سبك  تييو�ييسييع عييلييى 

وهو  »االيييدا«  اإىل  اإ�سافة  )امللقط(-،  الغ�سيل 

الغوا�س،  �سحب  يف  »ال�سيب«  ي�ستخدمه  خيط 

فيه  تدخل  اجللد  من  �سغر  كي�س  و»اخليييييط« 

جراء  اجلييروح  من  عليها  للمحافظة  اال�سابع 

طويلة  قلن�سوة  و»الييطييرطييور«  املييحييار،  التقاط 

ي�سعه البدو على روؤو�سهم عند الغوا�س حفاظًا 

»لبا�س  اإغييفييال  دون  الطويلة،  �سعورهم  على 

الغو�س« وهو من القما�س اخلفيف االأ�سود ي�سبه 

ل�سعة  �سر  ليتقي  الغوا�س  ويلب�سه  البنطلون، 

»الدول« وهو حيوان هالمي ل�سعته �سديدة. 

اأماكن  على  ال�سيد  �سفن  تقف  اأن  وبعد 

ال�ساقة،  مهنتهم  الغوا�سون  يبداأ  املحار  تواجد 

حيث يبداأ الغوا�س العمل من اأول ال�سباح بعد 

طلوع ال�سم�س حتى نهاية النهار، وبعد اأن يلب�س 

اأنفه »الفطام«؛  ثياب الغو�س اخلا�سة ي�سع يف 

التنف�س، وي�سع يف اذنيه قطعًا من  فيمنعه من 

»الديني«  وي�سع  اللبان،  اأو  امليينييدوف  ال�سوف 

به،  ومي�سك  عليها  خيطًا  ويلف  رقبته،  على 

ثقل  بطرفه  الييذي  -احلبل  »الزيبل«  ي�سع  ثم 

ثم  قدمه-،  يف  البحر  قاع  اإىل  الغي�س  النييزال 

ال�سيب  به  مي�سك  الذي  -احلبل  »االيييدا«  ي�سع 

البحر  اإىل  ينزل  وحييني  الغي�س-،  بييه  وينقذ 

البحر  قيياع  اإىل  في�سل  وجهه  على  كفيه  ي�سع 

بوا�سطة »الثقل« بعد ذلك يفتح عينيه وي�سحب 

»ال�سيب« ثقل »الزيبل«، ثم يبداأ الغي�س يف جمع 

اأن  انتهى قبل  واإذا  املحار وي�سعه يف »الديني«، 

اإ�سارة بهز احلبل، وي�سارع  اأر�سل  َنف�سه  ينقطع 

وُمدة  البحر،  �سطح  اإىل  فورًا  ب�سحبه  »ال�سيب« 

دقيقة  اإىل  دقيقة  مييابييني  تيييرتاوح  غط�سة  كييل 

والن�سف، ي�سرتيح بعدها »الغوا�س« ملدة ع�سر 

كل  وهكذا يف  الغو�س،  ملزاولة  يعود  ثم  دقائق، 

واإذا  باملحار،  مملوءًا  »الديني«  يخرج  غط�سة 

انتهت نوبته ينزل »غي�س« اآخر، وحني يجمعون 

اإ�ييسييراف  حتييت  املييحييار  يفتحون  اليييييوم  ح�سيلة 

»النوخذه«؛ الأنه امل�سوؤول االأول عن حفظ اللوؤلوؤ، 

َدينه،  للُممول  في�سدد  بنف�سه؛  يبيعه  الذي  وهو 

ع  ُيوزرّ والباقي  اخُلم�س،  ال�سفينة  مالك  ويعطي 

على البحارة بن�سب حمددة. 

ت�زيع الأرباح 

قيمته  تختلف  املحار،  من  اللوؤلوؤ  جمع  بعد 

بيعه على  ويتم  ونقاوته،  اللوؤلوؤ  باختالف حجم 

»الطوا�سون« وهم الذين ي�سرتون اللوؤلوؤ يف البحر 

الغو�س  رحلة  تنتهي  اأن  قبل  �سفنهم  بوا�سطة 

طوا�سون  وهناك  الكبار-،  الطوا�سون  -وهييم 

اللوؤلوؤ  يقتن�سون  البحر  يتواجدون خارج  �سغار 

خمالفة  باأ�سعار  البحارة  وبع�س  اأ�سحابه  من 

للطوا�سني الكبار، وبعد ح�سيلة البيع تتم عملية 

»املق�سم«،  دفعه  ما  خ�سم  بعد  االأربيياح  توزيع 

وهي املبالغ التي ا�ستلمها البحارة قبل االإبحار 

كالتايل:  التق�سام(  اأو  اخلرجية  اأو  ال�سلف   (

ثمن  منه  ويخ�سم  املركب  ل�ساحب  »اخُلم�س« 

من  كييل  ويح�سل  ال�سفينة،  ومتييوييين  االأطعمة 

ثالثة  على  و«اجلعدي«  و«الغوا�سني«  »النوخذه« 

ينال  بينما  �سهمني«،  »ال�سيب  وياأخذ  اأ�سهم، 

»الر�سيف �سهم واحد. 
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    وهو �سوؤال م�سروع ك�سرعيرّة الرئي�س اليمني عبدربه من�سور هادي يف رئا�سة بالده التي 

اأنتخبه �سعبها طوعا بعد اأن عاث �سلفه فيها الف�ساد.

رة: اإن �ساألوك عن تلك العا�سفة الب�سريرّة املُب�سرّ

والعر�س واملنجزات. قل هي  االأر�س  والدفاع عن  للم�ستغيث  للحق وجندٌة  انت�سار  ُقل هي 

ال�سعب  نات  مكورّ كافة  من  املُنتخب  هادي  من�سور  عبدربه  الرئي�س  يف  املتمثرّلة  لل�سرعيرّة  اإعادة 

بكافة  قام  الذي وقف متفرجا على م�سرحية هزليرّة  العامل  اأمام  �ُسلبت  ال�سرعية  اليمني وهذه 

كها ايادي فار�سية يف اخلفاء والعلن. اأدوارها ع�سابة حُتررّ

ل�سو�سيرّة  ب�سيادة  الطامعني  احلوثيني  االنقالبيني  من  واأهل  كبلٍد  اليمن  تخلي�س  هي  ُقل 

مدعومة من ثعالب » فار�سيرّة » حتلم بال�سيطرة على اأر�س العرب عن طريق خونة من )بع�س( 

العرب.

ُقل لهم باأن عا�سفة احلزم هبرّت ا�ستنادًا )ح�سب بيان املجل�س الوزاري العربي( اإىل اتفاقية 

الدفاع العربي املُ�سرتك يف ميثاق جامعة الدول العربية وعلى املادة 51 من ميثاق االأمم املتحدة 

فهل يوجد تفوي�س لهبوب العا�سفة اأكرث من هذا؟

اهلل  )القاعدة/داع�س/حزب  وال�سر  االإرهيياب  تنظيمات  من  للوطن  حماية  �سياج  هي  ُقل 

احلوثي  مع  امل�سبوه  والتحالف  لها  مالذا  اليمن  اأر�ييس  من  اتخذت  التي  تلك  وغرها  اليمن( 

والغر)�سالح( بينما اأعينهم ال�سيطانية ونواياهم ال�سريرة على الريا�س ومكة والظهران وتبوك 

وجيزان.

وامل�سلمني  العرب  من  ال�سرفاء  كل  ويدعمها  معها  ويقف  وقف  هبرّت  حزم  عا�سفة  هي  ُقل 

بقواتهم ومواقفهم و�سلواتهم وما الن�سر اإال من عند اهلل.

قل هي عودة لَهيبة العرب على اأر�س العرب وما جاورها بعد غياب طال بفعل ايدي )بع�س( 

العرب من اخلونة املتاآمرين مع الغريب �سد اأوطانهم واأول ب�سائر هذه العودة بيان الذين )هربوا 

من جبهة الرهان اخلا�سر( وتربوؤهم من حتالفاتهم امل�سبوهة.

ن يا تاريخ مبداٍد من فخر حكاية )عا�سفة احلزم( التي اقتلعت باإرادة من اهلل ثم عزمية  دورّ

رجال نبالء �ساأفة ع�سابة ماأجورة حاولت �سرقة وطن ا�سمه )اليمن( واالعتداء على بلد اآمن 

ُم�سامل ا�سمه )اململكة العربية ال�سعودية(.

عبد اهلل بن اإبراهيم الكعيد

كاتب �سحايف

يسألونك عن عاصفة 
الحزم؟!

مقال
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قد ال نختلف كثرًا يف اأهمية معرفة 

املييعييلييومييات ودقييتييهييا على حييييياة االأفيييراد 

اأن  على  نتفق  هييل  ولييكيين  واملييجييتييمييعييات. 

االإن�سانية  تواجه  التي  اخلالفات  معظم 

املعلومات  نق�س  ناجتة عن  هي خالفات 

اأو عدم دقتها.

االفراد  م�ستوى  على  نالحظ  فنحن 

عدم  نتيجة  تقع  اخلييالفييات  معظم  اأن 

االطييراف  لدى  الدقيقة  املعلومات  توفر 

وعيييدم  اليينييييية  �ييسييوء  واأن   ، املييتيينييازعيية 

تكون  تييكيياد  االآخييرييين  لييدى  امل�سداقية 

معدومه ، فهل يتذكر اأحدنا ملاذا اختلف 

مع اخيه ، �سديقه ، زميله يف العمل ، اأو 

زوجته ، ... ، اإنها املعلومات اإما نق�سها 

ال�سبب احلقيقي وراء  اأو عدم دقتها هي 

معظم امل�سادات والتنافر. 

وهذا الكالم ين�سحب على التجمعات 

الدول. فكل جتمع  وعلى م�ستوى  الكبرة 

ت�سرف  يف  احلق  لديها  اأن  ترى  دولة  اأو 

اأنها  ما ، وذلك ناجت عن معلومات تتوقع 

�سحيحة اإن مل تكن اال�سح على االطالق 

ح�سب ما تراه.!

فييهييل نييحيين ميييدركيييون لييهييذه 

احلييقيييييقيية كييياأفيييراد وجتييمييعييات 

لتقريب  ن�سعى  وهل   ، �سغرة 

وبييني  بيننا  اليينييظيير  وجييهييات 

االآخر؟

قوة  وبييكييل  مطالبون  نحن  نعم 

املعلومات  على  للح�سول  ن�سعى  اأن 

تف�سر  يف  نختلف  وقييد  الييدقيييييقيية.  

املعلومات ، هذا �سحيح ، ولكن هذا 

للح�سول على  يتعار�س مع �سعينا  ال 

حول  معلومات  من  يتوفر  ما  اأف�سل 

مييا.  �ييسييلييوك  اأو   ، مييوقييف   ، مييو�ييسييوع 

لنتمكن من جتنب الكثر من امل�ساكل 

التي تواجهنا.

اأرجو ال�سالمة والتوفيق للجميع.

 المعلومات 
بين التخفي والدقة

تقنية

وصفي الوقيد
معهد اإلدارة العامة
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تقنية املعل�مات 

تعرف على اأنها البحث عن اأف�سل واأ�سرع 

على  احل�سول  ت�سهيل  على  تعمل  التي  الطرق 

ومتوفرة  متاحة  وجعلها  والبيانات  املعلومات 

لطالبيها باأق�سى �سرعة وفعالية. 

درا�سة،  هي  املعلومات  تقنية  تعد  لذلك 

وت�سهيل  ودعييم  وتطوير،  وتنظيم،  وت�سميم، 

اأجهزة  على  تعتمد  التي  والبيانات  املعلومات 

احلا�سب  اأجهزة  تفاعل  فهي  االآيل.  احلا�سب 

تقنية المعلومات النقيب.فني /
منصور أحمد الغامدي

تقنية المعلومات
محرك اإلنتاج والنمو االقتصادي

ن�ص���مع كث���ريا ع���ن تقني���ة املعلوم���ات لك���ن جنه���ل م���ا ه���ي؟ وم���ا ه���ي 

جمالتها؟ وكيف تفيدنا التقنية يف كل جمالت حياتنا؟. لذلك اأقدم 

لكم تعريفاً بكل ما يخ�س تقنية املعلومات:- 

تقنية
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جماالت  كل  يف  وم�ساعدته  االإن�سان  مع  االأيل 

والثقافية.  واالقت�سادية  االجتماعية  احلياة 

لذلك اأ�سبحت تقنية املعلومات حمركا اأ�سا�سيًا 

لالإنتاج والنمو االقت�سادي يف كثر من البلدان 

وايرلندا.  االأمريكية  املتحدة  الييواليييات  مثل 

القائمة  ال�سناعة  تقدم  يف  ت�ساهم  اأنها  كما 

واالت�ساالت  املايل  القطاع  مثل  املعرفة،  على 

واخلدمات ال�سحية والتعليمية. 

يعرف »توم فور �سرت« تقنية املعلومات على 

اأنها العلم اجلديد القادر على اإمكانية تخزين 

وكابل«  »�سميث  ويعرف  املعلومات.  وا�سرتجاع 

يقوم  الييذي  العلم  اأنها  على  املعلومات  تقنية 

اأجهزة  بوا�سطة  واملعلومات  البيانات  مبعاجلة 

يف  للم�ساعدة  وا�ستخدامه  االآيل  احلييا�ييسييب 

تو�سيل املعرفة يف احلقول الفنية واالقت�سادية 

فهي  اليون�سكو«  »منظمة  اأمييا  واالجتماعية. 

املعرفة  جماالت  باأنها  املعلومات  تقنية  تعرف 

العلمية والتقنية والهند�سية واالأ�ساليب االإدارية 

املعلومات  ومييعيياجليية  تيينيياول  يف  امل�ستخدمة 

وتطبيقاتها. 

جمالت تقنية املعل�مات 

تييتييدخييل تييقيينييييية املييعييلييومييات يف جمييياالت 

املجاالت  اإحدى هذه  ومتعددة وخمتلفة  كثرة 

»الكالم« من حيث كيفية التعرف على الكالم، 

هوية  ميين  والتحقق  اآليييييًا،  تييوليييييده  واإمييكييانييييية 

الكالم  ن�س  اأي�سا  الكالم.  وم�سدر  املتحدث 

والرتجمة  احلا�سوبية،  اللغويات  حيث  ميين 

وحمركات  املعلومات،  ا�ستعادة  وكيفية  االآلية، 

البحث عرب ال�سبكة العاملية. تدخل اأي�سا تقنية 

ت�ساعد ذوي  الكالم حيث  املعلومات يف جمال 

اال�سارات  لغة  تعلم  يف  اخلا�سة  االحتياجات 

وتعلم طريقة برايل للمكفوفني. كذلك ت�ساعد 

يف معاجلة الوثائق اأيا كان نوع لغتها والتعرف 

ال�سوئي على حروفها. 

احلو�سبة  يف  املييعييلييومييات  تقنية  تييدخييل 

العلمية من حيث اأنها تعمل على جعل تطبيقات 

تعمل  اأنها  كما  وكفاءة.  �سرعة  اأكرث  احلا�سب 

احلا�سوبية  املحاكاة  نظم  وتنمية  تطوير  على 

والنمذجة احلا�سوبية. 

نظم  يف  املييعييلييومييات  تقنية  تييدخييل  كييمييا 

على  تعمل  اأنييهييا  حيث  وال�سبكات  احلييا�ييسييب 

تطوير نظم ت�سغيل احلوا�سب، وت�سغيل قواعد 

املعلومات  خ�سو�سية  تاأمني  وكيفية  البيانات، 

ال�سبكات  بني  التوا�سل  وت�سهيل  والبيانات، 

احلا�سوبية. 

هند�سة  يف  املعلومات  تقنية  تدخل  اأي�سا 

حيث  ميين  املبتكرة  واالأنييظييميية  الييربجميييييات 

املفتوحة  تدعيم وتطوير هند�سة الربجميات 

وتوطني  النظم،  وحتليل  وت�سميم  امل�سدر، 

التطبيقات.

تقنية

تقنية المعلومات
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من زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - لقوات األمن الخاصة

من ذاكرة القوات
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العقيد الركن / فهد بن حمد العريفي

من ذاكرة القوات

من قديم األنشطة لقوات األمن الخاصة

1397هـ
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تقرير رئيس رقباء / مسفر البشر

تواجه املجتمعات العربية واال�سالمية يف الوقت 

وامل�ستجدات  التحديات  من  كثرا  احلا�سر 

�ساأنها  احلياة  منا�سط  لكل  وال�ساملة  ال�سريعة 

�ساأن كثر من دول العامل ، ومن بني التحديات 

ظاهرة  املا�سية  ال�سنوات  خالل  برزت  التي 

الذي  الفكري  واالنحراف  والتطرف  االرهاب 

واالعتدال  الو�سطية  منهج  عن  البعد  ا�سا�سه 

الديني  فالتطرف  اال�سالم،  يف  والت�سامح 

والتكفر ، كان من نتيجته �سفك الدماء الربيئة 

واتالف االموال واالنف�س املع�سومة .

ويف درا�سة ق�سايا االمن العربي واال�سالمي على 

االإجمال ، فاإنه يتفق عقالء االمة على انها متر 

اخلروج  عن  العجز  من  جدا  �سعبة  مرحلة  يف 

من حالة التمزق والتيه التي ترتدى فيها ، ولكن 

القاتلة  اجلزع من امل�سكالت ي�ساوي يف �سلبيته 

ثباتها  النف�س  يفقد  انه  كما  ازائها،  الربود 

والعقل روؤيته ، ومن جهة اخرى فاإن الربود يفقد 

فقد  وكاأنه  حوله  يدور  مبا  االح�سا�س  االن�سان 

فاإن  العربية  املجتمعات  ويف   ، اخلم�س  حوا�سه 

االن�سان هو حمور التنمية واال�سالح واالعمار ، 

فهو الذي ي�ستنبط ا�س�س ومعاير اال�سالح ومن 

عالقته  يف  خرة  قاعدة  من  �سلوكه  ي�سدر  ثم 

ان  والنماء  التخريب  بني  والفرق  باالخرين 

االول نزعة قوامها االحقاد واالنحراف الفكري 

اأي  والثاين   ، وال�سالل  املق�سد  و�سوء  واجلهل 

االنتقاء  قوامه  �سليم  منهج  والنماء  اال�سالح 

الباطل  ودح�س  والتطور  والتقدم  واالختيار 

وك�سر حاجز التخلف على جميع امل�ستويات .

الدولية  ال�سيا�سة  جهود  يعوق  مما  ان  ال�سك 

ياأتي  االمور  من  جملة  االرهاب  مكافحة  يف 

موحد  تعريف  على  االجماع  عدم  مقدمتها  يف 

لالرهاب واال�ستخدام ال�سيء لالرهاب ، وتنازع 

املعاير  اختالف  اىل  ا�سافة   ، ب�ساأنه  القوانني 

بوؤر  حل  يف  اجلدية  وعدم   ، مبكيالني  والكيل 

مقدمتها  يف  عادال،  حال  الدولية  ال�سراعات 

حت�سم  مل  وما   ، اال�سرائيلي  العربي  ال�سراع 

تظل  الدولية  اجلهود  فاإن  واملعوقات  امل�سكالت 

متعرثة على جميع امل�ستويات االقليمية والدولية 

مبفهومه  االمن  على  اآثارها  لها  و�سيكون   ،

ال�سامل .

االآثار   ( العدد  هذا  يف  كتابنا  ت�سمنه  ما  وهذا 

الذي   ) واالرهاب  التكفر  لظاهرة  االمنية 

يحتوي على الف�سول التالية :

• الدرا�سة 	 مدخل   : االول  الف�سل 

ومنهجيتها . 

اآلثار األمنية 
لظاهرة 
التكفير 

واإلرهاب

درا�صات يف ق�صايا الأمن العربي وال�صالمي

الآثار الأمنية لظاهرة التكفري والرهاب

فايز  بن  علي   / الدكت�ر  ال�صتاذ    : امل�ؤلف 

للعل�م  العربية  اجلحني وكيل جامعة نايف 

المنية لل�ص�ؤون الكادميية .

 – النا�صر : دار مملكة جند للن�صر والت�زيع 

الريا�ص

عدد ال�صفحات : 172 �صفحة .

احلجم : مت��صط .

قراءة في كتاب
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• املف�سرة 	 النظريات   : الثاين  الف�سل 

لظاهرة االرهاب يف الدرا�سات املعا�سرة .

• : اال�سالم واالرهاب 	 الثالث  الف�سل 

نقي�سان .

• حياة 	 الو�سطية   : الرابع  الف�سل 

وامن .

• اآثار االرهاب يف 	  : الف�سل اخلام�س 

امن املجتمعات املعا�سرة .

• ودورها 	 اال�سرة   : ال�ساد�س  الف�سل 

يف مكافحة االرهاب .

• الف�سل ال�سابع : االعالم واالزمات .	

• ظاهرة 	 حتديات   : الثامن  الف�سل 

االرهاب يف ال�سيا�سة الدولية .

• العربي 	 التعاون   : التا�سع  الف�سل 

والدويل يف الت�سدي لالرهاب .

الدرا�سة  مل�سكلة  حتديده  يف  املوؤلف  خل�س  وقد 

ادانة  على  دويل  اجماع  ثمة  هناك  ان  يف 

االعمال  من  كبرة  جمموعة  وعلى  االرهاب 

التي اعتربت جرائم ارهابية وثمة اجماع اي�سا 

لهذه اجلرائم اخلطرة  الت�سدي  على �سرورة 

ازاء  وتناق�سات  تباينات  هناك  املقابل  ويف   ،

التي تنطلق منها كل دولة  واملنطلقات  املفاهيم 

او جمموعة من الدول يف فهم االرهاب ، او يف 

النتيجة  هذه  اىل  ن�سل  ولكي  مواجهته  اآليات 

جتيب هذه الدرا�سة عن الت�ساوؤالت التالية :

• 	 ، وطبيعته   ، االرهاب  مفهوم  ما 

ومظاهره ، والنظريات املف�سرة له ؟

• لالرهاب 	 التاريخية  اجلذور  ما 

وماحكم اال�سالم فيه ؟

• املجتمعات 	 يف  االرهاب  اآثار  ما 

املعا�سرة؟

• ال�سيا�سي 	 اال�ستخدام  اآثار  ما 

لالرهاب يف العالقات الدولية ؟

• على 	 الدولية  ال�سيا�سة  اأبعاد  ما 

الظاهرة االرهابية ؟

• ما دور اال�سرة يف تعزيز وحماية فكر 	

ابنائها ؟

• يف 	 الدويل  التعاون  معوقات  ما 

مكافحة االرهاب ؟

ا�سبح  وال�سعوب  االمم  بني  التعاون  فاإن  لذا 

تعزيزه  نحو  بجدية  ال�سعي  وي�ستوجب  حتميا 

من  فما   ، ا�سرع  بوترة  وادواته  اآفاقه  وتطوير 

مبناأى  غربية  او  عربية  كبرة  او  �سغرة  دولة 

عن خطر االرهاب ، وكثرا من الدول جتاهلت 

تقدم  ومل  اخرى  دولة  تكافحه  اجراميا  ن�ساطا 

قد  بل   ، مكافحته  �سبيل  يف  وامل�ساعدة  العون 

الذين ميار�سون ذلك  الدفاع عن  وقفت موقف 

لكن  معروفة  غر  او  معروفة  ال�سباب  الن�ساط 

وبعد  مدة غر طويلة  بعد  ا�سبحت  الدول  تلك 

ان اكتوت بنرانه تطلب التعاون االمني الدويل 

يف �سبيل مكافحته .

حول  الدرا�سات  معظم  نتائج  او�سحت  ولقد 

تكفري  فكر  وليدة  اأنها   ، االرهاب  ظاهرة 

فاإن  وعليه  االول،  املقام  يف  ومتطرف  منحرف 

هذه  من  املنبثقة  او  املرتتبة  النتائج  معاجلة 

لدى  املنحرف  الفكر  عالج  يحتم  الظاهرة 

�سوي  بفكر  املتطرفة  التكفرية  اجلماعات 

 ، بفكر  اال  الفكر  عالج  ميكن  ال  حيث  م�ساد، 

وللقيام بذلك او�ست الدرا�سة مبا يلي :

• تبني برامج موحدة و�ساملة ملعاجلة 	

من  وا�ستئ�ساله  املنحرف  التكفري  الفكر 

جذوره .

• ال�سباب 	 باحتواء  االهتمام  �سرورة 

وحل م�سكالتهم االجتماعية واالقت�سادية .

• يف 	 االجتماعي  العمل  تفعيل 

املوؤ�س�سات ذات العالقة .

• املدر�سني 	 �سلوك  معاجلة  يف  النظر 

يف  يعملون  ممن  التكفري  الفكر  ذوي  من 

حتفيظ  وحلقات  العامة  واملدار�س  اجلامعات 

القراآن يف العامل العربي واال�سالمي .

• التن�سئة 	 موؤ�س�سات  دور  تعزيز 

تلك  ومن  االرهاب  مواجهة  يف  الرتبوية 

وموؤ�س�سات  وامل�سجد  املدر�سة   : املوؤ�س�سات 

املجتمع املدين وكل فعاليات التن�سئة االجتماعية 

ويف مقدمتها اال�سرة .

• الدينية 	 اجلهات  قيام  اهمية  تاأكيد 

بدورها يف حماربة االنحراف الفكري والتطرف 

واالرهاب ، مع اإعداد الدعاة امل�ستنرين تربويا 

لغة  وت�سجيع   ، الو�سطية  منهج  على  وعلميا 

واملفاهيم  االفكار  وتنقية  والت�سامح  االعتدال 

من الغلو وال�سطط التي قد تكون ت�سربت ب�سبب 

بع�س الدعاة او طريقة عر�سهم للدين .

• تكثيف الربامج واالن�سطة واال�ساليب 	

الوقائية على جميع امل�ستويات .

• واالعتدال 	 الو�سطية  مفهوم  تر�سيخ 

يف اخلطاب الديني والثقايف والفكري وال�سيا�سي 

يف املجتمعات العربية واال�سالمية .

• يعمل 	 الذي  الو�سطي  االعالم  تفعيل 

احلوار  ويعزز  واالعتدال  الت�سامح  تر�سيخ  على 

ال�سخ�سية  وامل�سوؤولية  البناء  والنقد  البناء 

واالجتماعية .

• تكثيف التعاون عربيا واقليميا ودوليا 	

ملكافحة االرهاب على جميع امل�ستويات وحماولة 

التغلب على املعوقات والتحديات .

• اال�ستفادة من جتربة اململكة العربية 	

ال�سعودية يف برامج املنا�سحة والرعاية .

قراءة في كتاب
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السالح الشخصي ألفراد الوحدات اإلدارية.. وحماية الشخصيات 

ثقافة عسكرية

Heckler & Koch MP7.الرشاش القصير

اخللفية التاريخية

�سمم هذا ال�سالح اأ�سا�سًا الأفراد 

اخلط الثاين واالحتياط يف اجليو�س، 

عملهم  ظروف  ولكن  ت�سليحهم،  يتعني  الذين 

مع  مثاًل،  كالبندقية  اأ�سلحة  بحمل  ت�سمح  ال 

حاجتهم اإىل �سالح اأف�سل من امل�سد�س.

مييين هيينييا بييييرز مييفييهييوم �يييسيييالح اليييدفييياع 

 MP7 الق�سر  اليير�ييسييا�ييس  يف  ال�سخ�سي 

اخلفيف الوزن، ال�سهل احلمل. وهو يف الوقت 

اأهييداف  اإ�سابة  يف  دقيق  احلاجة،  عند  نف�سه 

تبعد حتى 200 م.

الق�سرة  الر�سا�سات  �سائر  عن  ويختلف 

 ×  4.5 عيييييار  خا�سة  ذخيييرة  ُيطلق  اأنيييه  يف 

الغازي،  بالدفع  ويعمل   ،Special مم   30
ويحتوي على راأ�س مزالج دوار.

يكفي  مبا  مرتا�س  �سالح  الو�سف:   .1
على  اأو  الييكييتييف،  عييلييى  جيييراب  داخيييل  حلمله 

الفخذ. ي�ستخدم نوعني من اخلزن التي تدخل 

من خالل املقب�س، مثل معظم امل�سد�سات.

يحمل الر�سا�س MP7 اأخم�سًا متداخاًل 

بيييو�يييسيييادة عييلييى كتف  ييينييتييهييي 

ي�ستخدم  اأن  وميكن  الييرامييي. 

في�سبح  اأخييميي�ييس،  دون  ميين 

اال�ستخدام  منطي  كييال  ويف  مب�سد�س.  اأ�سبه 

ميكن ا�ستخدام املقب�س االأمامي القابل للطي، 

للتحكم يف الرمي ب�سورة اأف�سل، �سواء باإبقائه 

مثل  لي�سبح  اأ�ييسييفييل،  اإىل  بفتحه  اأو  مييطييويييًا 

النموذج االأ�سا�سي  .

وينتج اخلرطو�س عيار 4.6 مم يف اأ�سكال 

مبقا�سات  مكورة  كريات  من  �سواء  متعددة، 

خمتلفة، اأو ذخرة خارقة للدروع.

فعلى  مميزة،  عالمات  الر�سا�س  ويحمل 

 H & K ُكتب  للم�ستقبل  االأييي�ييسيير  اجلييانييب 

MP7 Lal 4.6 x 30mm، وعلى ميني 
امل�ستقبل الرقم امل�سل�سل لل�سالح، فوق املقب�س 

مبا�سرة.

م�سددات  خييالل  ميين  الر�سا�س  وُي�سوب 

فر�سة،  �سكل  على  االأميييام  يف  ثابتة  معدنية، 

وم�سددة كبرة يف اخللف متدرجة طبقًا مل�سافة 

الهدف، ُت�سبط ميدانيًا بوا�سطة الرامي.

اأملانيا. املن�ساأ:  بلد   .2
�سخ�سي  ت�سليح  اال�ستخدام:   .3
لييلييقييوات املييعيياونيية عييلييى الييقييتييال، واليييوحيييدات 

الثانية  االأنيي�ييسيياق  عييلييى  تعمل  الييتييي  االإداريييييية 

واالحتياطيات.

واجلي�س  ال�سرطة  قوات  امل�ستخدمون:   .4
االأملان، ودول عديدة اأخرى يف العامل.

.H & K MP7 املنتجة:  5.النماذج 
املوا�سفات العامة والفنية 

االأبعاد  .1
540 مم )21.25  االأخم�س ممدودًا: 

الداخل:  اإىل  م�سحوبًا  االأخم�س  اأما  بو�سة(. 

بو�سة(.  13.40( مم   340
الطول االإجمايل:

بو�سة(.  7.1( مم   180
كجم.  1.5 اخلزانة:  دون  من  الوزن   .2
3. احللزنة: �ست حلزنات )اإىل اليمني(.

قابلة  �سندوقية،  خييزانيية  التلقيم:   .4
للنزع. 

مم   30  ×  4.6 عيييييار  الييذخييرة:   .5
.Special
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ثقافة عسكرية

Heckler & Koch MP7
اخلزانة �سعة   .6

اأ. اخلزانة الق�سرة: 20 طلقة.

ب. اخلزانة الطويلة: 40 طلقة.

غازي. دفع  الت�سغيل:  اآلية   .7
دوار. مزالج  راأ�س  8.االإقفال: 

ثابتة،  اأمامية  م�سددة  امليي�ييسييددات:   .9
وم�سددة خلفية متدرجة.

دقيقة. 950 طلقة/  الرمي:  10.معدل 
االآن. وحتى   ،2002 االإنتاج:  11.بدء 

االأمان اآلية   .12
للرمي،  ومنتقاة  اأمان  اأ. مبدل يجمع بني 

كييال جانبي  مييوا�ييسييع )عييلييى  ثييالثيية  ذو  وهيييو 

امل�ستقبل(.

ب. للتاأمني: اإىل اأعلى. 

ج. لييلييرمييي اليييفيييردي )طييلييقيية/ طييلييقيية(: 

املو�سع االأول نزواًل.

د. للرمي االآيل: املو�سع االأدنى.

التفريغ طريقة   .13
اأ. ا�سغط على عاتق املخزن )فوق الزناد 

مبا�سرة(.

ب. انزع اخلزانة، الأ�سفل.

موؤخر  اإىل  ال�سلي  مقب�س  ا�سحب  ج. 

امل�ستقبل.

خالل  من  االنفجار،  حجرة  تفح�س  د. 

منفذ اللفظ.

هي. ام�سك مبقب�س ال�سلي، وا�سغط على 

ال�سلي  مقب�س  اأمييام  املجال  الإف�ساح  الزناد، 

بالتقدم لالأمام حتت ال�سيطرة.

 Heckler & امليي�ييسيينييعييون:   .14
وكوخ)اأملانيا(. هكلر   Koch

حييميياييية  جميييييال  يف  ييي�ييسييتييخييدم        -

ال�سخ�سيات

      -

اأي�سا ي�ستخدم 

يف املجال 

ذي 

الطابع 

ال�سري



العدد الثالث ع�شر - رجب - 1436هـ90

»نمر 3 « عمليات منوعة واقتحامات جوية 
بطائرات »غازال« و»كاراكال«

تقرير

 نفذته قوات سعودية وفرنسية وشهد تخليص الرهائن وإخالء الرعايا

رئي�س رقباء/ م�صفر الب�صر

انطلق التمرين الع�ص���كري املختلط امل�ص���رتك »منر 3« الذي �ص���هد للمرة الأوىل 

من���ذ ب���دء دورات���ه التي جمع���ت بني الق���وات الرية امللكي���ة ال�ص���عودية ونظريتها 

الفرن�ص���ية، ان�ص���مام قطاع���ات م���ن الق���وات اجلوي���ة امللكي���ة ال�ص���عودية والقوات 

البحرية امللكية ال�ص���عودية وقوات حر�س احلدود وقوات الأمن اخلا�ص���ة وجهات 

م�صاركة اأخرى، دخلت �صريكاً يف م�صرح عمليات التمرين.
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اأهداف م�صرتكة 

ا�ستنفار يومي باملنطقة ال�سمالية الغربية 

مركز التمرين متعييييدد املواقع واالأهداف 

ال�سم�ييييس  �سييييروق  مييييع  يبييييداأ  امليدانييييية، 

ويزحف علييييى �ساعات من امل�سيييياء الإدارة 

العمليييييات الليلية يف امليييييدان، داخل خلية 

قيييييادة التمرييييين، حيييييث اإ�سييييدار االأوامر 

للمجموعييييات امل�ساركة بالتحرك والتوجه 

نحييييو االأهييييداف وفييييق جييييداول اخلطييييط 

املر�سومة، ومتابعة التنفيذ حلظة بلحظة 

عرب اأجهزة املراقبة واالت�سال، واإح�ساء 

النتائييييج ومدى جنيييياح العنا�سر يف العمل 

وت�سجيييييل  التكتيكييييية،  االأهييييداف  علييييى 

املالحظييييات لتوجيييييه قييييادة املجموعييييات 

بهييييا الحقًا لالرتقاء بيييياالأداء ودقة اإ�سابة 

االأهداف اإىل امل�ستوى امل�ستهدف من ِقبل 

قيادة التمرين.

تقرير
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القتحام اجل�ي

مييييا اأن ت�سييييدر االأواميييير ببييييدء عمليييييات 

التدريييييب اليومييييية، حتييييى يبييييداأ جتهيييييز 

العربات، ويعلو اأزيز حمركات الطائرات 

لبييييدء عمليييييات االقتحييييام اجلييييوي عييييرب 

 C130 ال�سعودييييية  النقييييل  طائييييرات 

والفرن�سية C160، باإ�سناد من طائرات 

)غييييازال( العمودييييية الهجومية اخلفيفة 

وطائرات )كاراكال( متعددة االأغرا�س، 

فيما تدار حمركات الطائرات املقاتالت 

تايفون واملقاتييييالت F15 من موقع اآخر؛ 

ميييين اأجييييل التحييييرك ل�سرب 

اأهداف يف مواقع بعيدة وفق 

اخلطيييية املر�سوميييية، وحتت 

مراقبة قيادة التمرين.

 

مركز القيادة 

نقا�سييييات وات�سيييياالت ال تهييييداأ وال تتوقف 

يف املرحليييية االأوىل داخييييل مركييييز قيييييادة 

التمرييييين الييييذي ي�سهييييد نقليييية نوعية على 

�سعيد اأهدافييييه، وعلى �سعيييييد االأطراف 

امل�ساركة فيه، واأي�سًا على �سعيد م�سرح 

عملياتييييه الييييذي اأ�سبييييح اأكييييرث ات�ساعييييًا 

وتنوعًا، متامًا كما تنوعت بيئاته القتالية 

بني �سحراوييييية وجبلية وبحرييييية ومبنية، 

وهييييو ما يجعييييل اجلميييييع يف حاليييية ترقب 

ومتابعة بالغة الدقة؛ حر�سًا على اأال تكون 

اجلولة اجلديدة من التمرين اأقل جناحًا 

من اجلولتييييني ال�سابقتني اللتني حاز اأداء 

القوات اخلا�سة ال�سعودية فيهما اإعجاب 

ال�سديقيييية،  الفرن�سييييية  القييييوات  قييييادة 

تقرير
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ويبقييييى حتييييول التمرييييين منيييير امل�سييييرتك 

بييييني القييييوات الربييييية امللكييييية ال�سعودية، 

ونظرتهييييا الفرن�سية، اإىل مترين خمتلط 

م�سييييرتك، بعييييد دخييييول ال�سييييركاء اجلدد 

ميييين القييييوات الربييييية امللكييييية ال�سعودييييية 

ونظرتهييييا الفرن�سييييية، ان�سمام قطاعات 

ميييين القييييوات اجلوييييية امللكييييية ال�سعودية 

والقييييوات البحرية امللكية ال�سعودية 

وقوات حر�س احلدود وقوات االأمن 

اخلا�سيييية وجهات م�ساركيييية اأخرى، 

التطور االأبرز، �سمن قائمة اأهداف 

ت�سعييييى قيادة التمرييييين امل�سرتكة لبلوغها 

يف ن�سخته الثالثة )منر 3(.

 منر 3 يف ميادين المري حممد بن 

نايف لتدريب ال�صاعقه وعمليات 

مكافحة الرهاب

نفييييذت الوحييييدات امل�ساركيييية يف التمرين 

ال�سعييييودي الفرن�سييييي امل�سييييرتك املختلط 

»منر3« الفر�سية ال�ساد�سة واالأخرة من 

فر�سيات التمرييييين. ونفذت يف الفر�سية 

التييييي قامييييت خطتهييييا علييييى تطهيييير عدد 

ميييين املباين من عنا�سيييير معادية يف وادي 

احلي�سييييية �سمال غييييرب الريا�س وحدات 

عمليات خا�سة من القوات الربية امللكية 

ال�سعودية ونظرتهييييا الفرن�سية مب�ساركة 

القوات اجلوية امللكية ال�سعودية ووحدات 

عمليييييات خا�سيييية تابعة للقييييوات البحرية 

امللكييييية ال�سعودييييية وقطاعات ميييين وزارة 

الداخلييييية ت�سمييييل قييييوات االأميييين اخلا�سة 

باإ�سناد من طران القوات الربية وطران 

قوى االأمن.

تقرير
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ك�سييييف تقرييييير جديد �سييييادر عيييين جامعة” 

االأمم املتحييييدة UNU ” الييييذراع العلمييييي 

اأن   ، نيويييييورك  يف  املتحييييدة  االأمم  ملنظميييية 

النفايييييات االإلكرتونييييية التي يخلفهييييا العامل 

�سنويا تثقل االقت�ساد العاملي بنحو 52 مليار 

دوالر �سنويا ، حيث يقدر اخلرباء حجم هذه 

النفايييييات بنحو 42 مليون طيييين من املعدات 

االإلكرتونييييية والكهربائييييية يف العييييام املا�سي 

فقط ، و اأن اأقل من “�سد�س” هذه املخلفات 

يخ�سييييع الإعادة تدوير يف جميع اأنحاء العامل 

..

وتعييييد الواليات املتحدة وال�سني من كربيات 

البلييييدان التييييي ت�ساهييييم يف هييييذه الفو�سييييى 

االلكرتونية التي تتمثل يف منتجات اإلكرتونية 

، مثييييل الهواتف اخللوييييية واأجهزة الكمبيوتر 

وجمففات ال�سعر وحا�سبات االأرقام وغرها 

ميييين االأنواع املختلفة التي تعتمد على التقنية 

، وقييييد وجييييد اأن االأدوات الكهربائية املنزلية 

حييييوايل 60 يف املائيييية ميييين هييييذه النفايييييات 

كالثالجات، والغ�سيييياالت، واالأجهزة املنزلية 

االأخرى…

وترى الدرا�سة اأن عوامل مثل ارتفاع املبيعات 

وتق�سيييير دورة حييييياة املعييييدات الكهربائييييية 

واالإلكرتونييييية ينحى عليها بالالئمة يف زيادة 

خلييييق النفايييييات االإلكرتونية اأكييييرث يف العامل 

حيث كانييييت النفايات تقدر عام 2013 بنحو 

39٫8 مليييييون طيييين فقط ، بينمييييا زادت عام 

2014 اإىل 41٫8 مليييييون طن ، و االجتاهات 

احلالييييية ت�سيييير اإىل اإمكانييييية و�سييييول حجم 

النفايييييات اإىل 50 مليون طيييين �سنويا بحلول 

عام 2018 .

الدرا�سة ت�سنف النفايات االلكرتونية باأنها 

كل مييييا يتداخييييل يف �سنييييع اأي جهيييياز ي�ستمل 

على �سلييييك كهربائي اأو بطارية واأداة تو�سيل 

الكرتونييييية ، وقدر التقرير قيميييية املواد التي 

مت التخل�س منها �سمن هذه النفايات بنحو 

52 مليار دوالر كقيمة مواد من بينها الذهب 

والنحا�س واحلديد والف�سة.

و قييييد اأو�سح “ديفيد مالييييون ” رئي�س جامعة 

االأمييييني  م�ساعييييدي  واأحييييد  املتحييييدة،  االأمم 

العام للمنظميييية الدولية : »ت�سييييكل النفايات 

االإلكرتونييييية يف جميييييع اأنحاء العييييامل منجما 

ح�سريييييا قيمييييا واحتياطيييييا كبييييرا حمتمال 

للمييييواد القابلة الإعييييادة التدوير ، و لكن حتى 

االآن يبلييييغ حجم اإعادة التدوييييير 6٫5 مليون 

طن تقريبا فقط ”

النفايات االلكترونية ..
 تثقل االقتصاد العالمي بـ52 مليار دوالر سنويا 

تقرير 

اقتصاد
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واأ�سييييارت الدرا�سيييية اإىل اأن الواليات املتحدة 

هي البلد االأكرث اإنتاجا للنفايات االإلكرتونية، 

اإذ تخل�سييييت ميييين 7٫1 مليييييون طيييين يف عام 

2014، تليهييييا ال�سني 6 ماليييييني طن، تليهما 

اليابان ثم اأملانيا ثم الهند.

اأنحيييياء  جميييييع  يف  امل�سكليييية  هييييذه  وتنت�سيييير 

العييييامل، و لكنها ترتكز يف الييييدول ال�سناعية 

و املتقدميييية و خا�سيييية يف “اآ�سيييييا ” التي تولد 

اأكرب كمييييية ميييين النفايييييات االإلكرتونية على 

م�ستييييوى القييييارات – 16 مليييييون طن يف عام 

2014 – بينما تقود اأوروبا الطريق يف جمال 

النفايييييات االإلكرتونييييية علييييى م�ستييييوى الفرد 

الواحد ، حيث �سجييييل كل اأوروبي نحو 15٫6 

كجييييم يف املتو�سط من النفايييييات االإلكرتونية 

العييييام املا�سييييي، مقارنيييية بنحييييو 15٫2 كجم 

يف منطقيييية اأوقيانو�سيييييا ) اآ�سيييييا و ا�سرتاليا 

واملحيييييط الهييييادي ( و 12٫2 كجم يف جميع 

اأنحاء االأمريكتني.

للنفايييييات  التدوييييير  اإعييييادة  قييييوة  تبلييييغ  و 

االلكرتونييييية يف العامل االآن نحو �سد�س جميع 

النفايات االإلكرتونية فقييييط ، مما يوؤدي اإىل 

اإهييييدار كميات كبرة من املييييواد املفيدة التي 

ميكيييين اإعييييادة ا�ستخدامهييييا و يتييييم ردمها اأو 

تفجرها اأو حرقها يف مكبات النفايات على 

م�ستوى العامل …

اأن  املتحييييدة  االأمم  جامعيييية  تقرييييير  ويقييييول 

النفايييييات االإلكرتونية املتولدة يف عام 2014 

ت�سمنت كمية كبرة من الذهب املهمل تقدر 

بنحو 300 طن من الذهب – ت�ساوي نحو 11 

يف املائة من اإنتاج العامل يف عام 2013 –  يف 

ظل ا�ستخدام هذا املعدن الثمني يف االأجهزة 

الكهربائية كونه ناقال جيدا للكهرباء، وغر 

قابل للتيييياآكل.. اإىل جانب 16٫500 كيلو طن 

من احلديد، 1٫900 كيلو طن من النحا�س، 

ف�سال عن مييييوارد قيمة اأخييييرى مثل الف�سة، 

االألومنيوم، والبال�ستيك و البالديوم.

ولكيييين الدرا�سيييية مل ت�سيييير فقييييط اإىل الفوائد 

فقييييط  االلكرتونييييية  للنفايييييات  االقت�سادييييية 

، بييييل اأ�سييييارت اأي�سييييا اإىل كونهييييا خطر داهم 

علييييى �سحة االإن�سان، وحذر “مالون” من اأن 

“املواد اخلطرة التي حتتوي عليها النفايات 
االإلكرتونية متثل منجما �ساما، يجب التعامل 

معييييه باأق�سى درجات العناييييية يف اإ�سارة اإىل 

مكونييييات مثل الر�سا�س والزئبق مبا يف ذلك 

نحو 2٫2 مليون طن من زجاج ليد الر�سا�س 

و 300٫000 طن ميييين البطاريات، جنبا اإىل 

جنب مع الكادميييييوم والكروم و نحو 4٫400 

طيييين ميييين مركبييييات الكربييييون الكلورفلورييييية 

امل�ستنفدة لالأوزون.

اأ�سييييارت املخاطيييير اإىل ان كل هييييذه  كذلييييك 

ال�سمييييوم ال تتبخيييير يف اجلييييو فقييييط ، ولكنها 

اأي�سييييا تتحلييييل بالرتبيييية لتت�سييييرب اإىل الرتبة 

وامليييياء اإذا تركت دون عالج، ممييييا يوؤثر على 

التنييييوع البيولوجييييي وعلى �سحيييية االإن�سان يف 

بع�ييييس اأجزاء ميييين العامل ، وي�سييييف التقرير 

بع�س املكبات للنفايات االلكرتونية يف بع�س 

اأنحيييياء العييييامل باأنهييييا ” األغييييام” يف املناطق 

احل�سرية .

ويييييرى “ديفيد مالييييون” عميييييد اجلامعة اأن 

ا�ستغالل النفايات االلكرتونية اأ�سبح �سرورة 

ملحة ، فهييييي مبثابة معني ال ين�سب ، وخزان 

حمتمل كبر للمييييواد القابلة للتدوير، خا�سة 

مييييع نق�س املييييواد االأولية واملييييوارد ال�سحيحة 

وارتفاع ثمنها باالأ�سواق العاملية وم�سدر قلق 

رئي�سييييي من ت�سيييياوؤل لوازم املييييواد االأ�سا�سية 

لكثر من ال�سناعات و ال�سركات.

اقتصاد
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 وقييييال كبر اخلييييرباء االقت�ساديييييني والنائب 

االأول لرئي�ييييس البنييييك الدويل كو�سييييك با�سو » 

ميييين املثر للقلييييق اأن تعييييرث االنتعا�س يف بع�س 

البلدان املرتفعيييية الدخل وحتى بع�س البلدان 

املتو�سطيييية الدخييييل قييييد يكييييون عر�سييييا ملر�س 

هيكلييييي اأكييييرث عمقييييًا ، ومع بطء منييييو ال�سكان 

يف كثيييير من البلييييدان ، فاإن اأعييييداد العاملني 

ال�سبيييياب اأ�سبييييح اأقييييل مييييا يخلييييق قيييييودًا على 

االإنتاجية ، لكن هناك بارقة اأمل وراء الغيوم. 

 ، النفييييط  اأ�سعييييار  انخفا�ييييس  اأن  واأ�سيييياف   

واملتوقييييع اأن ي�ستميييير خييييالل العام 

2015 ، يييييوؤدي اإىل تراجييييع معييييدل الت�سخييييم 

عامليييييًا و�سيوؤجل على االأرجح ميييين رفع اأ�سعار 

الفائدة يف البلدان الغنية . ويتيح هذا فر�سة 

للبلييييدان امل�ستوردة للنفط مثل ال�سني والهند 

، ونتوقييييع اأن يرتفييييع النمييييو يف الهنييييد اإىل %7 

بحلييييول العام 2016 لكن املهم هييييو اأن ت�ستغل 

هييييذه الييييدول الفر�سة لبييييدء اإ�سالحات مالية 

وهيكلييييية ، مييييا يتيييييح تعزيييييز النمييييو والتنمية 

ال�ساملة على االأجل البعيد . 

 ونتيجيييية للتعايف التدريجييييي يف اأ�سواق العمل 

وانخفا�ييييس  املوازنييييات  التقييييييد يف  وتراجييييع 

اأ�سعييييار ال�سلييييع االأولييييية وا�ستمييييرار انخفا�س 

ي�سجييييل  اأن  املتوقييييع  ميييين  التمويييييل  تكلفيييية 

النمييييو يف البلييييدان املرتفعيييية الدخل 

كمجموعيييية ارتفاعييييًا متوا�سعًا من 

 %2٫5 اإىل   2014 عييييام   %1٫8

هذا العام ويوا�سل االرتفاع اإىل 

2٫3% عامي 2016 و 2017 .  

    وت�سر التوقعات اإىل اأن النمو 

يف الواليات املتحيييدة �ستت�سارع 

وترتيييه اإىل 3٫2% هيييذا العيييام 

العيييام   %2٫4 مييين 

املا�سيييي ، قبيييل اأن ينخف�يييس انخفا�سيييًا طفيفًا 

اإىل 3% عام 2016 و 2٫4% عام 2017 ، اأما يف 

منطقة اليورو فقد يظهر اأن الت�سخم املنخف�س 

اإىل م�ستوى غر م�سجع �سي�ستمر طوياًل . 

 وقد حققييييت االقت�ساديات النا�سئة االآ�سيوية 

منييييوا بوترة اأ�سرع من االقت�ساديات النا�سئة 

جمتمعيييية يف كل عام تقريبًا منذ 1980 ، حتى 

يف عييييام 1988 ، وهو العييييام االأ�سواأ يف االأزمة 

املالييييية االآ�سيوية ، واالقت�ساد يف اآ�سيا يتباطوؤ 

حاليييييًا ، ويعزى ذلييييك – اإىل حد كبر – اإىل 

التباطوؤ االقت�سادي يف ال�سني ، لكن ال يزال 

ميييين املتوقييييع اأن ي�سجييييل منييييوًا مبعييييدل �سنوي   

يتجاوز %6 . 

ومن املتوقييييع اأن تنمو االقت�ساديييييات النا�سئة 

ككل بن�سبة قريبة من 5% �سنويًا ، ويف غ�سون 

ذلك من املتوقييييع اأن حتقق االقت�سادات ذات 

الدخل املرتفع منوا بن�سبة اأعلى قلياًل من %2 

، ال�سبييييب الرئي�سييييي وراء منييييو االقت�ساديات 

النا�سئة بوترة اأ�سرع من االقت�ساديات ذات 

الدخل املرتفع هو اللحاق بركبها ، اأي اإمكانية 

تطبيق املعرفة القائمة بالفعل ، وهي اإمكانية 

مل ت�ستنفييييد بعد ، وبا�ستثناء وقييييوع كارثة من 

نوع مييييا ، فمن املتوقييييع اأن ي�ستمر هييييذا االأمر 

، لكونييييه القييييوة العاملة االأقييييوى يف االقت�ساد 

 2015 عام لنمو االقتصاد العالمي 
يتوق���ع �ص���ندوق النقد الدويل اأن ينمو القت�ص���اد العاملي يف الف���رتة املقبلة ما يقرب 

من 4% تقريباً حيث معادل القوة ال�ص���رائية ، وهي بداية جيدة فحني ي�ص���جل النمو 

ال�صنوي 4% فاإن القت�صاد العاملي يت�صاعف كل 18 عاماً . 

كما ميكن اأن حتقق القت�صاديات النا�صئة منواً اأكر بوترية اأ�صرع من القت�صاديات 

ذات الدخل املرتفع ، كما اأكد ال�ص���ندوق اأن اقت�ص���اديات اآ�ص���يا النا�صئة ، ) اقت�صاديات 

�ص���رقي وجنوب اآ�ص���يا ( �صتحقق منوا اأ�صرع من جميع العامل لأنه يعتمد على النمط 

طويل الأجل . 
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العاملي منذ عقود عدة. 

   ميييين بني االقت�ساديات ذات الدخل املرتفع ، 

ميييين املنطقي اأي�سًا اأن نراهن على اأن الواليات 

املتحدة �سييييوف تنمو بوترة اأ�سييييرع من اأوروبا 

واليابان يف اأي �سنة بعينها . ويعود ذلك جزئيًا 

اإىل اأن الدميوغرافيييييا فيهييييا اأف�سييييل ، وب�سبب 

اأي�سًا التقدم التقني االأ�سرع فيها . 

 وتركييييز التوقعييييات ق�سرة االأجييييل دائمًا على 

الطلييييب ، اإال اأنه من املنطقي اأن ندرج العر�س 

اأي�سييييًا فاالقت�ساديييييات التي تعيييياين من ركود 

ميكيييين  االقت�سييييادي  الن�سيييياط  يف  ا�ستثنائييييي 

اأن تنمييييو بوتييييرة اأ�سرع ميييين املعتيييياد ومن بني 

االقت�ساديييييات ذات الدخييييل املرتفييييع ، تعتييييرب 

بلدان االأطراف يف منطقة اليورو االأكرث ركودًا 

، وهييييي التي ميكيييين اأن حتقق االآن منييييوًا اأ�سرع 

ن�سبيًا . 

 وميكيييين اأن يبييييداأ التح�سيييين حتييييى يف 2015 ، 

لكون اأ�سعييييار الفائدة طويليييية االأجل منخف�سة 

، وامليزانيات العمومييييية للقطاع اخلا�س باتت 

اأقييييوى والعجييييز املايل حتييييت ال�سيطييييرة . واإذا 

جتيييياوز البنك املركزي االأوربي جميع املعوقات 

، فان االرتفاع يف م�ستوى الثقة رمبا يده�سنا . 

 �سدميييية ايجابية اأخييييرى جلهيييية العر�س رمبا 

تتمثييييل يف حييييدوث انتعا�ييييس يف منييييو االإنتاجية 

يف االقت�ساديييييات ذات الدخييييل املرتفييييع التييييي 

�سربتها االأزميييية ، ومنها بريطانيييييا والواليات 

املتحييييدة االأمركية ومن �سيييياأن حدوث ذلك اأن 

ي�سكل مفاجاأة �سغرة . 

 مفاجاأة اأخرى على �سعيد العر�س قد ن�سهدها 

يف الهنييييد ، التييييي �ستكييييون �ساحبيييية االقت�ساد 

الكبر االأ�سرع منوًا يف العامل ، خالل العقدين 

اأو العقود الثالثة املقبلة . 

العامييييل االيجابييييي االأكييييرث اأهمييييية يتمثييييل يف 

مدونيييية  وتتوقييييع  النفييييط.  اأ�سعييييار  انخفا�ييييس 

ل�سنييييدوق النقييييد الدويل مثييييرة لالهتمام اأن 

يييييزداد النيييياجت العاملييييي بن�سبة تييييرتاوح ما بني 

0٫3% و 0٫7% يف عام 2015 نتيجة لذلك.

 وي�ساعييييد انخفا�س اأ�سعييييار النفط عن طريق 

احلييييد ميييين الت�سخييييم ورفييييع م�ستييييوى الدخييييل 

احلقيقي للم�ستهلكييييني، واإذا ما بقيت االأ�سعار 

عند م�ستويات منخف�سة، فان هذه الفائدة قد 

تدوم لفرتة من الوقت.

ولننظيييير االآن اإىل ال�سلبيييييات املحتمليييية. ت�سر 

التجارب اإىل اأن انييييدالع اأزمة مالية كبرة هو 

احلييييدث االقت�سادي االأكرث تاأثييييرًا وت�سببًا يف 

اإعاقة النمو العاملي. وميييين املخاطر الوا�سحة 

التي قييييد تهييييدد النمييييو العاملي حييييدوث انهيار 

مييييايل يف ال�سييييني وانهيييييار يف منطقيييية اليورو 

اأو اأزميييية حييييادة يف االقت�ساديييييات النا�سئة مع 

ارتفيييياع قيمة الييييدوالر وارتفاع اأ�سعييييار الفائدة 

يف الواليييييات املتحدة االأمركية وهروب روؤو�س 

االأموال.

وتبييييدو جميييييع تلييييك االحتماالت ممكنيييية. لكن 

ال يبييييدو اأن اأيا منهييييا �سيحدث، ويعييييود ذلك ييي 

اإىل حييييد كبر ييييييي اإىل اأن �سانعي ال�سيا�سات يف 

جميييييع تلك احلاالت �سيكونون ييييييي على االأرجح 

ييييييي قادرين علييييى التعامل مع املخاطيييير. بيد اأن 

اخلطر االأكرب �سيكون يف تفكك منطقة اليورو 

 .

وهو م�سييييروع �سيا�سي، اأ�س�سييييه ال�سيا�سية التي 

ة و�سعيفة ، اأن تنجو املنطقة  ي�ستنييييد اإليها ه�سرّ

ك اأمر وارد ، لكنه غر موؤكد . من التفكرّ

م�سييييدر اآخيييير حمتمييييل الإحييييداث ا�سطييييراب 

وتعطيييييل �سديدييييين ، يتمثييييل يف وقييييوع �سدمة 

جيو�سيا�سييييية ، لكيييين تلييييك ال�سدميييية ال بد اأن 

تكون كبرة ، حييييرب 1973 بني الدول العربية 

واإ�سرائيل وهجوم العراق على اإيران يف 1980 

ارتبطتييييا ب�سكل وثيييييق بال�سدمييييات النفطية. 

الهجمييييات االإرهابية االأخييييرة مل تلحق �سررا 

كبييييرا باالقت�سيييياد العاملييييي. بيييييد اأن انييييدالع 

ال�سييييراع بييييني القوى الكييييربى اأو حدوث حرب 

نووييييية يف اخلليج اأو اإرهيييياب نووي ، رمبا تكون 

اأحداثييييا تغييييررّ قواعييييد اللعبيييية ، لكيييين �سراعا 

مبا�سييييرا بني القييييوى العظمي مل يحييييدث منذ 

احلييييرب الكورييييية. وقييييد ثبييييت خييييالل احلرب 

الباردة اأنه ميكن التعامل والتحكم يف النتائج 

االقت�سادية للحييييروب بالوكالة. وال ي�سع املرء 

�سييييوى اأن ياأمييييل يف اأن ينطبق االأميييير ذاته على 

احلرب الباردة اجلديدة بني رو�سيا والغرب .

اأننْ ن�سهييييد عامييييًا اآخيييير ميييين النمييييو املعقول يف 

االقت�سيييياد العاملييييي هييييو باخت�سار اأميييير بعيد، 

وهييييذه هي النتيجة االأكييييرث ترجيحا يف 2015. 

مع ذلييييك، ميكيييين اأن يكييييون 2015 عاما جيدا 

ن�سبيييييًا ، حتديييييدا يف الواليات املتحييييدة لكن ، 

وهنييييا ن�سييييع »لكن« كبييييرة ، تبقييييى التحديات 

الهيكلية العميقة قائمة .

وعلييييى وجييييه التحديييييد، ن�ستميييير يف االعتميييياد 

علييييى البنوك املركزية الإدارة مييييا اأطلقت عليه 

»متالزمة نق�س الطلب املزمن« . 

بيئيييية اأ�سعييييار الفائييييدة املنخف�سيييية جييييدا هييييي 

العار�ييييس االأكرث تعبرًا عن هييييذا الو�سع. ومع 

تراجع معييييدالت اال�ستثمييييار املرتفعة على نحو 

غيييير عييييادي يف ال�سييييني، فييييان نق�ييييس الطلب 

�سيزداد �سوءا على االأرجح. ونق�س الطلب يف 

اأملانيا يجعل ميييين حل اأزمة منطقة اليورو اأمرًا 

�سعبًا للغاية ، لكن يجب على البنوك املركزية 

اأن تكون قادرة على التكيرّف لعام اآخر .
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فهد عامر االأحمدي
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	 جميع الحقوق التي ت�صعى الب�صرية 
لها من اإ�صعاد الب�صر ومن رفع م�صتوى 

المعي�صة ومن التراحم بين النا�س ومن 

ال�صورى ومن حفظ حقوق الإن�صان من 

التي يدعيها  المقايي�س والمعايير  كل 

ويقول بها النا�س في هذا الزمان فهي 

ر�صوله  و�صنة  اهلل  كتاب  في  محفوظة 

»�صلى اهلل عليه و�صلم«.

 الملك �صلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل -

وه��و  اأ����ص���ا����س  ل��ه��ا  	•ال��م�����ص��ورة 
ال��ن�����ص��ح ب��ال��ت��زام ال��ح��ق، ول��ه��ا مزية 

اأم��ا  ال��ف��ائ��دة،  بهما  تح�صل  ورون�����ق، 

ال�صير على غير م�صورة فهو مجلبة 

للنق�س، مجلبة للهوى ونحن نريد 

الم�صورة اأن تجمع بين ال�صنة و بين ما 

اأمرنا اهلل به.

بناءة  الإ���ص��الم��ي��ة  العقيدة  اإن  •	
اأ���ص��ا���س كتاب  ال��زم��ن على  تتطور م��ع 

اهلل و�صنة ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم 

ل��م تنه ع��ن �صيء اإل وك��ان الخير في 

تجنبه ولم تاأمر ب�صيء اإل وكان الخير 

الإ�صالمية  فالعقيدة  لهذا  اتباعه  في 

مهما اأراد اأن يل�صق بها من يل�صق بها من اتهامات 

ه��ي بريئة م��ن ذل��ك ، واإذا ك��ان هناك م��ن نق�س اأو 

ق�صور فهو منا نحن الم�صلمين لي�س من عقيدتنا 

الإ�صالمية.

الم�صلمين  	•اإن اجتماع كلمة 
�صملهم  ول���ّم  �صفوفهم،  توحيد  و 

هو اأعظم ما يجب على كل م�صلم 

اأدع���و  واإن��ن��ي  لتحقيقه،  يعمل  اأن 

يجمعوا  اأن   .. جميعا  الم�صلمين 

يوحدوا  اأن  و  �صفوفهم  الحق  على 

كلمتهم و اأن يكونوا كالبنيان  المر�صو�س.

	•القوات  الم�صلحة تبني نف�صها 
لخدمة الإ�صالم والم�صلمين.

اأخ��ذن��ا م��ن ال���دول المتقدمة كل 

ل��ت��ط��وي��ر قطاعاتنا  اأخ�����ذه  ي��م��ك��ن  م���ا 

الع�صكرية. 

اأ�ص�س  م��ن  اأ���ص��ا���س  ال�صالح  تنويع 

القوات الم�صلحة  .

الملك عبدالعزيز اآل �صع�د - رحمه اهلل -

الملك فهد بن عبدالعزيز  - رحمه اهلل -

الملك �صع�د بن عبد العزيز - رحمه اهلل -

الأمير �صلطان بن عبدالعزيز -رحمه اهلل
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ي��ع��ت��ر���س  اأن  اهلل  م����ع����اذ  •	
دين  فهو  ال��ت��ق��دم  �صبيل  الإ���ص��الم 

دي���ن  ال�����ع�����زة و  دي������ن  و  ال����ت����ط����ور 

فر�صة  ال��ح��ج  لنغتنم  و  ال��ك��رام��ة، 

لبحث �صبيل النهو�س بالم�صلمين.

	•اأو����ص���ان���ا وال����دن����ا ال��م��ل��ك 
 - اهلل  رح����م����ه   - ع���ب���دال���ع���زي���ز 

كل  وب���ت���ق���دي���م  اأول  ب���ال�������ص���الة 

ل�صعبنا  ن���ق���دم���ه  اأن  م��اي��م��ك��ن 

المملكة  �صعب  ك��ان  واإن  العزيز 

يعتز بقيادته، فقيادة المملكة تعتز ب�صعبها.

ال���ع���رب���ي���ة  ال���م���م���ل���ك���ة  اإن  •	
ت�صع  اأن  ج��دا  لفخورة  ال�صعودية 

كل اإمكاناتها، و تجند كل طاقاتها 

م�����ن اأج�������ل خ���دم�������ة ح����ج����اج ب��ي��ت 

اهلل ال��ح�����رام، ال��ذي��ن ي��ح��ل��ون في 

بالده�م و بين اأ�صقائه�م و اإخوانهم.

بين  ال��م�����ص��ت��رك��ة  ال��م�����ص��وؤول��ي��ة  اإن  •	
الجميع تفر�س على كل م�صوؤول تقلد اأمراً 

م�صوؤولية  الكريم  ال�صعب  هذا  �صوؤون  من 

باأنه  عينيه  ن�صب  وا�صعا  باأمانته  القيام 

خادم لأهله و�صعبه وما اأعظمها من خدمة 

اإذا تو�صحت بالأمانة والإخال�س والتفاني 

والعطاء والتوا�صع وليعلم كل م�صوؤول باأنه م�صوؤول اأمام 

اهلل �صبحانه وتعالى ثم اأمامي واأمام ال�صعب ال�صعودي عن 

اأي خطاأ مق�صود اأو تهاون .. 

الملك في�صل بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -

الأمير نايف بن عبدالعزيز-رحمه اهلل -

الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- 

	•الأفعال اأثمن
 من الأقوال 

الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه اهلل -



العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  وتخت�س 

املرتبطة  والتعليمات  واللوائح  لنظامها  وفقًا 

بها مبا يلي : 

التحقيق يف اجلرائم .. 1

برفع . 2 التحقيق  يف  الت�سرف 

حتدده  ملا  طبقًا  حفظها  اأو  الدعوى 

اللوائح .

الق�سائية . 3 اجلهات  اأمام  االدعاء 

وفقًا لالئحة التنظيمية .

طلب متييز االأحكام . . 4

االإ�سراف على تنفيذ االأحكام . . 5

ال�سجون . 6 على  والتفتي�س  الرقابة 

فيها  تنفذ  اأماكن  واأي  التوقيف،  ودور 

باال�ستماع  والقيام  جزائية،  اأحكام 

واملوقوفني،  امل�سجونني  �سكاوى  اإىل 

اأو  �سجنهم  م�سروعية  من  والتحقق 

توقيفهم وم�سروعية بقائهم يف ال�سجن 

اأو دور التوقيف بعد انتهاء املدة، واتخاذ 

�سراح  الإطالق  الالزمة  االإجراءات 

�سبب  بدون  منهم  اأوقف  اأو  �سجن  من 

االأنظمة  به  تقت�سي  ما  وتطبيق  م�سروع 

واإحاطة  ذلك،  يف  املت�سببني  حق  يف 

يبدو من مالحظات  الداخلية مبا  وزير 

ال�ساأن، ورفع تقرير له كل �ستة  يف هذا 

اأ�سهر عن حالة ال�سجناء واملوقوفني .

اأية اخت�سا�سات اأخرى ت�سند اإليها . 7

ال�سادرة  اللوائح  اأو  االأنظمة  مبوجب 

جمل�س  قرارات  اأو  الهيئة  لنظام  طبقًا 

الوزراء اأو االأوامر ال�سامية . 

جميع . 8 الهيئة  اخت�سا�س  وي�سمل 

اململكة  اإقليم  على  تقع  التي  اجلرائم 

منها  اأ�ستثني  ما  اإال  ال�سعودية  العربية 

جمل�س  من  ت�سدر  بقواعد  اأو  بنظام 

اجلرائم  جميع  ي�سمل  كما  الوزراء، 

الواقعة خارج اململكة ، اإذا كانت اجلهة 

اململكة خمت�سة مبقت�سى  الق�سائية يف 

االأنظمة اأو املعاهدات التي تكون اململكة 

اأعمالها  الهيئة  وتوؤدي   ، فيها  طرفًا 

تتمثل  متخ�س�سة  دوائر  خالل  من 

االعتداء  ق�سايا  يف  التحقيق  دوائر  يف 

على النف�س، ودوائر التحقيق يف ق�سايا 

يف  التحقيق  ودوائر  واالأخالق،  العر�س 

التحقيق  ودوائر  املال،  على  االعتداء 

العقلية،  واملوؤثرات  يف ق�سايا املخدرات 

االأمن  ق�سايا  يف  التحقيق  ودوائر 

جرائم  يف  التحقيق  ودوائر  الوطني، 

العدد الثالث ع�شر - رجب - 1436هـ102

تقرير

هيئة التحقيق واالدعاء العام 
مهامها واختصاصاتها.. وفق 

أسس علمية شرعية وحضارية
ويف  هـ   1409/10/24 وتاريخ   )  56  / )م  رقم  امللكي  باملر�ص�م  العام  والإدعاء  التحقيق  هيئة  اأن�صئت 

اإطار اهتمام حك�مة اململكة باإن�صاء الأجهزة املخت�صة بت�فري الأمن واإقرار العدالة يف كافة رب�ع اململكة العربية 

وكرامته وعدم  الإن�صان  اعتبارها احلفاظ على حق�ق  ت�صع يف  �صرعية وح�صارية  لأ�ص�ص علمية  وفقًا  ال�صع�دية 

اتخاذ اأي اإجراء مي�ص تلك احلق�ق اأو الكرامة وذلك يف اإطار الق�اعد ال�صرعية امل�صتمدة من كتاب اهلل و�صنة نبيه 

�صلى اهلل عليه و�صلم . 



يف  التحقيق  ودوائر  العامة،  الوظيفة 

االدعاء  ودوائر  االقت�سادية،  اجلرائم 

ال�سجون  على  الرقابة  ودوائر  العام، 

ومتابعة تنفيذ االأحكام . 

رقم )1(  الوزراء  قرار جمل�س  وقد �سدر 

البند  يف  املت�سمن  1433/1/3هي،  وتاريخ 

الرقابة  هيئة  اخت�سا�سات  نقل  من  �ساد�سًا 

العام  واالدعاء  بالتحقيق  املتعلق  ي  والتحقيق 

الهيئة  تبا�سرها  التي  اجلنائية  اجلرائم  يف 

املتعلقة  واللجان  اجلهات  واخت�سا�سات  ي 

اجلرائم  يف  العام  واالدعاء  بالتحقيق 

العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  اإىل  اجلنائية 

وبا�سرت  وجلنة،  جهة   )42( بلغت  والتي 

الهيئة بالفعل تلك االخت�سا�سات .

وتبا�سر الهيئة اخت�سا�ساتها عرب )120( 

اململكة  مناطق  على  وزعت  ودائرة  فرعا 

وحمافظاتها.

الب�سري  باجلانب  الهيئة  اهتمت  وقد 

ب�سكل  من�سوبيها  تدريب  على  وحتر�س 

املهارات  من  املزيد  الإك�سابهم  م�ستمر 

وملواكبة  وجه،  اأكمل  على  باأعمالهم  للقيام 

ت�سادفهم  التي  والتطورات  امل�ستجدات 

الهيئة  قامت  حيث  اأعمالهم،  تاأدية  اأثناء 

خالل العام املايل 1435-1436هي باأكرث من 

ت�سعني برناجمًا تدريبيا متخ�س�سًا يف كافة 

وذلك  الهيئة،  اإىل  املوكلة  االخت�سا�سات 

الهيئة  اأع�ساء  الئحة  تطلبته  عما  ف�ساًل 

الهيئة  اأع�ساء  خ�سوع  من  فيها  العاملني 

لربنامج تدريبي مكثف ال تقل مدته عن �ستة 

اأ�سهر . 

اأنظمة  عرب  اأعمالها  كافة  الهيئة  ومتار�س 

ال�سامل  الق�سايا  نظام  اأبرزها  الكرتونية 

بكافة  بالقيام  الهيئة  اأع�ساء  ميكن  الذي 

بطريقة  العام  واالدعاء  التحقيق  اإجراءات 

اإلكرتونية، ليتم نقل كافة امل�ستندات وحفظها 

الرئي�س  مقرها  بني  االآيل  احلا�سب  عرب 

وفروعها الثالثة ع�سر وبع�س حمافظاتها يف 

الوقت الراهن يف حلظات وجيزة. 
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تقرير
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هيييذا رجل مييين اأ�سحييياب حممد �سليييى اهلل عليه 

و�سلم ما اأجمل اأن نبداأ به احلديث

ة فتيان قري�س ، واأوفاهم جماال ، و�سبابا.. غررّرّ

ي�سيييف املوؤرخون واليييرواة �سبابيييه فيقولون:»كان 

اأعطر اأهل مكة«..

يرّ بها، و�سبرّ حتت خمائلها. ولد يف النعمة، وغذرّ

ولعله مل يكن بني فتيان مكة من ظفر بتدليل اأبويه 

مبثل ما ظفر به »م�سعب بن عمر«..

م، حديث ح�سان  ذلك الفتى الريرّان، املدليييل املنعرّرّرّ

ل  مكة، ولوؤلوؤة ندواتها وجمال�سها، اأميكن اأن يتحورّ

اىل اأ�سطورة من اأ�ساطر االإميان والفداء..؟

باهلل ما اأروعه من نبييياأ.. نباأ »م�سعب بن عمر«، 

اأو »م�سعب اخلر« كما كان لقبه بني امل�سلمني.

اإنيييه واحد مييين اأولئك الذيييين �ساغهيييم االإ�سالم 

وربرّرّاهم »حممد« عليه ال�سالة وال�سالم..

ولكن اأيرّ واحد كان..؟

اإن ق�سة حياته ل�سرف لبني االإن�سان جميعا..

لقيييد �سميييع الفتيييى ذات ييييوم، ما بيييداأ اأهيييل مكة 

ي�سمعونه من حممد االأمني �سلى اهلل عليه و�سلم..

»حممد« الذي يقول اإن اهلل اأر�سله ب�سرا ونذيرا. 

وداعيا اإىل عبادة اهلل الواحد االأحد.

وحني كانيييت مكة مت�سي وت�سبح وال هيييمرّرّ لها، وال 

حديث ي�سغلها اإال الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم 

ودينيييه، كان فتيييى قري�يييس املدليييل اأكيييرث النا�يييس 

ا�ستماعا لهذا احلديث.

ذلك اأنيييه كان على الرغم مييين حداثة �سنه، زينة 

املجال�يييس والنيييدوات، حتر�س كل نيييدوة اأن يكون 

م�سعيييب بيييني �سهودهيييا، ذليييك اأن اأناقييية مظهره 

ورجاحة عقله كانتا مييين خ�سال »ابن عمر التي 

تفتح له القلوب واالأبواب..

ولقيييد �سمع فيما �سميييع اأن الر�سول ومن اآمن معه، 

يجتمعون بعيدا عن ف�سول قري�س واأذاها.. هناك 

عليييى ال�سفا يف دار »االأرقم بن اأبيييي االأرقم« فلم 

يطيييل به الرتدد، وال التلبيييث واالنتظار، بل �سحب 

نف�سيييه ذات م�ساء اإىل دار االأرقيييم ت�سبقه اأ�سواقه 

وروؤاه...

هنييياك كان الر�سول �سلى اهلل علييييه و�سلم يلتقي 

باأ�سحابيييه فيتلو عليهم القراآن، وي�سلي معهم هلل 

العليرّ الكبر.

ومل يكيييد م�سعب ياأخيييذ مكانه، وتن�سييياب االآيات 

مييين قلب الر�سيييول متاألفة على �سفتييييه، ثم اآخذة 

طريقهيييا اإىل االأ�سمييياع واالأفئدة، حتيييى كان فوؤاد 

ابن عمر يف تلك االأم�سية هو الفوؤاد املوعود..!

ولقيييد كادت الغبطة تخلعه مييين مكانه، وكاأنه من 

الفرحة الغامرة يطر.

ولكييين الر�سول �سلى اهلل علييييه و�سلم ب�سط ميينه 

احلانيييية حتى الم�سيييت ال�سدر املتوهيييج، والفوؤاد 

املتوثب، فكانيييت ال�سكينة العميقة عمق املحيط.. 

ويف مليييح الب�سر كان الفتى الذي اآمن واأ�سلم يبدو 

ه وعمره،  ومعيييه من احلكمة ميييا يفوق �سعيييف �سنرّ

ومعه من الت�سميم ما يغررّ �سر الزمان..!!!

**

ا�يييس بنيييت ماليييك« تتمتع  كانيييت اأم م�سعيييب »خنرّ

بقيييوة فيييذة يف �سخ�سيتها، وكانت تهييياب اإىل حد 

الرهبة..

ومل يكن م�سعب حني اأ�سلم ليحاذر اأو يخاف على 

ظهر االأر�س قوة �سوى اأمه.

فليييو اأن مكييية باأ�سنامهيييا واأ�سرافهيييا و�سحرائها، 

ا�ستحالت هيييوال يقارعه وي�سارعيييه، ال�ستخف به 

م�سعب اإىل حني..

اأما خ�سومة اأمه، فهذا هو الهول الذي ال يطاق..!

ولقد فكييير �سريعا، وقيييرر اأن يكتيييم اإ�سالمه حتى 

يق�سي اهلل اأمرا.

وظل ييييرتدد على دار االأرقيييم، ويجل�س اإىل ر�سول 

اهلل �سليييى اهلل علييييه و�سليييم، وهيييو قريييير العيييني 

باإميانيييه، وبتفاديه غ�سيييب اأمه التيييي ال تعلم عن 

اإ�سالمه خربا..

ولكن مكييية يف تلك االأيام باليييذات، ال يخفى فيها 

�سر، فعييييون قري�س واآذانها على كل طريق، ووراء 

كل ب�سمييية قيييدم فيييوق رمالها الناعمييية الالهبة، 

الوا�سية..

ولقد اأب�سر به »عثمان بن طلحة« وهو يدخل خفية 

اإىل دار االأرقيييم.. ثيييم راآه مرة اأخيييرى وهو ي�سلي 

ك�سالة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ف�سابق ريح 

ال�سحيييراء وزوابعها، �ساخ�سيييا اإىل اأم م�سعب، 

حيث األقى عليها النباأ الذي طار ب�سوابها...

ووقف م�سعيييب اأمام اأميييه، وع�سرتيييه، واأ�سراف 

مكييية جمتمعني حوليييه يتلو عليهيييم يف يقني احلق 

وثباته، القيييراآن الذي يغ�سل بيييه الر�سول قلوبهم، 

وميلوؤها به حكمة و�سرفا، وعدال وتقى.

فرسان حول الرسول

مصعب بن عمير
غّرّة فتيان قريش ، وأوفاهم جماال ، وشبابا..
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يييت اأميييه اأن ت�سكته بلطمة قا�سيييية، ولكن اليد  وهمرّ

التيييي امتيييدت كال�سهيييم، ميييا لبثيييت اأن ا�سرتخت 

ت اأمام النور الذي زاد و�سامة وجهه وبهاءه  وترنحرّ

جالال يفر�س االحرتام، وهدوءا يفر�س االإقناع..

ولكن، اإذا كانت اأمه حتت �سغط اأمومتها �ستعفيه 

مييين ال�سيييرب واالأذى، فييياإن يف مقدرتهيييا اأن تثاأر 

لالآلهة التي هجرها باأ�سلوب اآخر..

وهكذا م�ست به اىل ركن ق�سي من اأركان دارها، 

وحب�سته فيه، واأحكميييت عليه اإغالقه، وظل رهني 

حمب�سه ذاك، حتى خرج بع�س املوؤمنني مهاجرين 

اىل اأر�يييس احلب�سييية، فاحتيييال لنف�سه حيييني �سمع 

النبييياأ، وغافل اأمه وحرا�سيييه، وم�سى اإىل احلب�سة 

ابا.. مهاجرا اأورّرّ

ول�سوف ميكث باحلب�سة مع اإخوانه املهاجرين، ثم 

يعود معهم اإىل مكة، ثم يهاجر اإىل احلب�سة للمرة 

الثانيييية ميييع االأ�سحاب الذيييين ياأمرهيييم الر�سول 

بالهجرة فيطيعون.

ولكييين �سيييواء كان م�سعيييب باحلب�سييية اأم يف مكة، 

قهيييا يف كل مكان  فيييان جتربييية اإميانه متار�يييس تفورّ

وزميييان، ولقد فرغ من اإعيييادة �سياغة حياته على 

الن�سيييق اجلديد اليييذي اأعطاهم حمميييد منوذجه 

املختار، واطماأن م�سعب اإىل اأن حياته قد �سارت 

م قربانا لبارئها االأعلى، وخالقها  جديرة باأن تقدرّ

العظيم..

خيييرج يوما على بع�س امل�سلميييني وهم جلو�س حول 

ر�سيييول اهلل، فما اإن ب�سروا به حتى حنوا روؤو�سهم 

وغ�سيييوا اأب�سارهيييم وذرفت بع�يييس عيونهم دمعا 

�سجيرّا..

ذليييك اأنهيييم راأوه.. يرتيييدي جلبابيييا مرقعيييا باليا، 

وعاودتهم �سورته االأوىل قبل اإ�سالمه، حني كانت 

ثيابه كزهور احلديقة الن�سرة.

ومتلى ر�سول اهلل م�سهده بنظرات حكيمة، �ساكرة 

حمبييية، وتاألقيييت على �سفتييييه ابت�سامتيييه اجلليلة، 

وقال:

» لقيييد راأيت م�سعبا هذا، وما مبكة فتى اأنعم عند 

اأبويه منه، ثم ترك ذلك كله حبا هلل ور�سوله«.!!

ته كل ما كانت  لقيييد منعته اأمه حني يئ�ست مييين ردرّ

تفي�يييس علييييه من نعمييية.. واأبت اأن يييياأكل طعامها 

اإن�سيييان هجييير االآلهة وحاقيييت به لعنتهيييا، حتى لو 

يكون هذا االن�سان ابنها..!!

ة  ولقيييد كان اآخر عهدها به حني حاولت حب�سه مررّ

اأخرى بعد رجوعه مييين احلب�سة. فاآىل على نف�سه 

لئييين هيييي فعليييت ليقتلن كل مييين ت�ستعيييني به على 

حب�سه.. واإنها لتعلم �سيييدق عزمه اإذا همرّ وعزم، 

فودعته باكية، وودعها باكيا..

وك�سفيييت حلظة الوداع عييين اإ�سيييرار عجيب على 

الكفييير من جانب االأم واإ�سيييرار اأكرب على االإميان 

مييين جانب االإبييين.. فحني قالت ليييه وهي تخرجه 

ا. اقرتب  مييين بيتها: اذهب ل�ساأنك، مل اأعد لك اأمرّ

ه اإين لك نا�سح، وعليك �سفوق،  منهيييا وقال:«يا اأمرّ

فا�سهيييدي اأنيييه ال اإليييه اإال اهلل، واأن حمميييدا عبده 

ور�سوله«...

اأجابته غا�سبة مهتاجة:« ق�سما بالثواقب، ال اأدخل 

يف دينك، فيزرى براأيي، وي�سعف عقلي«..!!

وخرج م�سعب من النعمة الوارفة التي كان يعي�س 

فيهيييا موؤثيييرا ال�سظيييف والفاقييية.. واأ�سبيييح الفتى 

ييير، ال يرى اإال مرتديا اأخ�سن الثياب،  املتاأنق املعطرّ

ياأكل يوما، ويجوع اأياما، ولكن روحه املتاأنقة ب�سمو 

العقييييدة، واملتاألقة بنور اهلل، كانت قد جعلت منه 

اإن�سانا اآخر ميالأ االأعني جالال واالأنف�س روعة...

**

واآنئيييذ، اختاره الر�سول الأعظيييم مهمة يف حينها: 

يييه االأن�سار  اأن يكيييون �سفيييره اإىل املدينة، يفقرّ

الذين اآمنيييوا وبايعوا الر�سيييول عند العقبة، 

ويدخل غرهيييم يف دين اهلل، ويعدرّ املدينة 

ليوم الهجرة العظيم..

كان يف اأ�سحييياب ر�سول اهلل يومئذ من 

ا واأكيييرث جاها،  هيييم اأكرب منيييه �سنرّ

واأقرب من الر�سيييول قرابة.. ولكن 

الر�سيييول اختيييار م�سعيييب اخلر، 

وهيييو يعليييم اأنه ييييكل اإلييييه باأخطر 

ق�سايا ال�ساعييية، ويلقي بني يديه 

م�سر االإ�سالم يف املدينة التي 

�ستكيييون دار الهجرة، ومنطلق 

واملب�سرين  والدعييياة،  الدعوة 

والغزاة، بعد حني من الزمان 

قريب..

االأمانييية  م�سعيييب  وحميييل 

م�ستعينيييا مبا اأنعيييم اهلل عليه 

مييين رجاحييية العقيييل وكيييرمي 

اأفئيييدة  غيييزا  ولقيييد  اخلليييق، 

املدينييية واأهلها بزهده وترفعه 

واإخال�سيييه، فدخليييوا يف دين 

اهلل اأفواجا..

لقيييد جاءهيييا يوم بعثيييه الر�سول اإليهيييا ولي�س فيها 

�سيييوى اثني ع�سييير م�سلما هم الذيييين بايعوا النبي 

مييين قبل بيعييية العقبييية، ولكنه مل يكد يتيييم بينهم 

ب�سعة اأ�سهر حتى ا�ستجابوا هلل وللر�سول..!!

ويف مو�سيييم احلج التايل لبيعة العقبة، كان م�سلمو 

املدينييية ير�سليييون اإىل مكييية للقييياء الر�سيييول وفدا 

ميثلهم وينوب عنهم.. وكان عدد اأع�سائه �سبعني 

موؤمنيييا وموؤمنييية.. جييياءوا حتيييت قييييادة معلمهم 

ومبعوث نبيهم اإليهم »م�سعب بن عمر«.

لقيييد اأثبيييت »م�سعيييب« بكيا�سته وح�سييين بالئه اأن 

ر�سيييول اهلل �سليييى اهلل علييييه و�سليييم عيييرف كيف 

يختار..

فلقيييد فهيييم م�سعيييب ر�سالتيييه متاما ووقيييف عند 

حدودها. عرف اأنه داعية اإىل اهلل تعاىل، ومب�سر 

بدينه الذي يدعوا النا�س اإىل الهدى، واإىل �سراط 

م�ستقييييم. واأنيييه 

ليييه  �سو كر

ي  ليييذ ا

من  اآ

فرسان حول الرسول
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به، لي�س عليه اإال البالغ..

هنييياك نه�س يف �سيافة »اأ�سعد بن زرارة« يغ�سيان 

معا القبائيييل والبيوت واملجال�س، تاليا على النا�س 

ميييا كان معه من كتاب ربه، هاتفيييا بينهم يف رفق 

عظيم بكلمة اهلل )اإمنا اهلل اإله واحد(..

�يييس لبع�س املواقف التيييي كان ميكن اأن  ولقيييد تعررّ

تيييودي به ومبييين معه، ليييوال فطنة عقليييه، وعظمة 

روحه..

ذات ييييوم فاجييياأه وهيييو يعيييظ النا�يييس »اأ�سييييد بن 

خ�سييير« �سيد بني عبيييد االأ�سهل باملدينييية، فاجاأه 

�ساهرا حربته يتوهج غ�سبا وحنقا على هذا الذي 

جييياء يفنت قوميييه عن دينهيييم.. ويدعوهيييم لهجر 

اآلهتهيييم، ويحدثهم عييين اإله واحيييد مل يعرفوه من 

قبل، ومل ياألفوه من قبل..!

واإذا  جماثمهيييا  يف  راب�سييية  معهيييم  اآلهتهيييم  اإن 

احتاجهيييا اأحد عيييرف مكانهيييا ووىل وجهه �ساعيا 

ه وتلبيييي دعييياءه... هكيييذا  اإليهيييا، فتك�سيييف �سيييررّ

يت�سورون ويتوهمون..

اأميييا اإليييه حممد اليييذي يدعوهم اإلييييه با�سمه هذا 

ال�سفر الوافيييد اإليهم، فما اأحد يعرف مكانه، وال 

اأحد ي�ستطيع اأن يراه..!!

وميييا اإن راأى امل�سلميييون الذيييين كانيييوا يجال�سيييون 

م�سعبا مقدم اأ�سيد ابييين ح�سر متو�سحا غ�سبه 

املتلظيييي، وثورته املتحفيييزة، حتى وجليييوا.. ولكن 

م�سعب اخلر ظل ثابتا وديعا، متهلال..

وقيييف اأ�سييييد اأماميييه مهتاجيييا، وقيييال يخاطبه هو 

واأ�سعد بن زرارة:

نيييا، ت�سهفيييان �سعفاءنا..؟  »ما جييياء بكما اىل حيرّ

اإذا كنتميييا ال ترييييدان اخليييروج مييين  اعتزالنيييا، 

احلياة«..!!

ويف مثل هدوء البحر وقوته..

ويف مثيييل تهلل �سيييوء الفجر ووداعتيييه.. انفرجت 

ك باحلديث الطيب  اأ�سارير م�سعيييب اخلر وحتررّ

ل�سانه فقال:

»اأوال جتل�س فت�ستمع..؟! فاإن ر�سيت اأمرنا قبلته.. 

واإن كرهته كففنا عنك ما تكره«.

اهلل اأكيييرب. ميييا اأروعهيييا مييين بدايييية �سي�سعيييد بها 

اخلتام..!!

كان اأ�سييييد رجال اأريبيييا عاقال.. وها هيييو ذا يرى 

م�سعبا يحتكم معه اإىل �سمره، فيدعوه اأن ي�سمع 

ال غييير.. فاإن اقتنع، تركيييه القتناعه واإن مل يقتنع 

ترك م�سعب حيرّهيييم وع�سرتهم، وحتول اإىل حي 

.. اآخر وع�سرة اأخرى غر �ساررّ وال م�ساررّ

هناليييك اأجابيييه اأ�سييييد قائيييال: اأن�سفيييت.. واألقى 

حربته اإىل االأر�س وجل�س ي�سغي..

ومل يكد م�سعب يقراأ القراآن، ويف�سر الدعوة التي 

جاء بها حممد بن عبداهلل عليه ال�سالة وال�سالم، 

حتى اأخذت اأ�ساريييير اأ�سيد تربق وت�سرق.. وتتغر 

مع مواقع الكلم، وتكت�سي بجماله..!!

ومل يكيييد م�سعيييب يفرغ من حديثيييه حتى هتف به 

اأ�سيد بن ح�سر ومبن معه قائال:

»ما اأح�سن هذا القول واأ�سدقه.. كيف ي�سنع من 

يريد اأن يدخل يف هذا الدين«..؟؟

ا، ثيييم قال له  يييت االأر�س رجرّ واأجابيييوه بتهليلييية رجرّ

م�سعب:

»يطهر ثوبه وبدنه، وي�سهد اأال اإله اإال اهلل«.

فغييياب اأ�سييييد عنهم غر قليل ثم عييياد يقطر املاء 

الطهيييور من �سعر راأ�سه، ووقف يعلن اأنه ي�سهد اأال 

اإله اإال اهلل، واأن حممدا ر�سول اهلل..

و�سيييرى اخلرب كال�سيييوء.. وجييياء �سعد بييين معاذ 

فاأ�سغيييى مل�سعيييب واقتنيييع، واأ�سلم ثم تييياله �سعد 

بييين عبيييادة، ومتيييت باإ�سالمهيييم النعمييية، واأقبيييل 

اأهيييل املدينة بع�سهم عليييى بع�س يت�ساءليييون: اإذا 
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كان اأ�سييييد بييين ح�سييير، و�سعد بن معييياذ، و�سعد 

بييين عبادة قيييد اأ�سلموا، ففيم تخلفنيييا..؟ هيا اإىل 

م�سعب، فلنوؤمن معيييه، فاإنهم يتحدثون اأن احلق 

يخرج من بني ثناياه..!!

**

لقيييد جنيييح اأول �سفيييراء الر�سول �سليييى اهلل عليه 

و�سلم جناحا منقطع النظر.. جناحا هو له اأهل، 

وبه جدير..

ومت�سي االأيام واالأعوام، ويهاجر الر�سول و�سحبه 

ة  اإىل املدينة، وتتلمظ قري�س باأحقادها.. وتعدرّ عدرّ

باطلهيييا، لتوا�سيييل مطاردتهيييا الظاملييية لعباد اهلل 

ال�ساحليييني.. وتقيييوم غزوة بيييدر، قيتلقيييون فيها 

در�سيييا يفقدهم بقية �سوابهم وي�سعون اإىل الثاأر،و 

جتييييء غزوة اأحيييد.. ويعبيييئ امل�سلميييون اأنف�سهم، 

ويقيييف الر�سيييول �سليييى اهلل علييييه و�سليييم و�سيييط 

�س الوجوه املوؤمنة ليختار من بينها  �سفوفهم يتفررّ

من يحمل الراية.. ويدعو م�سعب اخلر، فيتقدم 

ويحمل اللواء..

وت�سب املعركة الرهيبة، ويحتدم القتال، ويخالف 

الرمييياة اأمييير الر�سيييول علييييه ال�سيييالة وال�سالم، 

ويغيييادرون موقعهيييم يف اأعلى اجلبل بعيييد اأن راأوا 

امل�سركني ين�سحبيييون منهزمني، لكن عملهم هذا، 

ل ن�سييير امل�سلميييني اإىل هزمية..  �سرعيييان ما يحورّ

ويفاجييياأ امل�سلميييون بفر�سان قري�يييس تغ�ساهم من 

ة، ال�سيوف  اأعلى اجلبل، وتعمل فيهم على حني غررّ

الظامئة املجنونة..

حيييني راأوا الفو�سى والذعييير يف �سفوف امل�سلمني، 

ركيييزوا عليييى ر�سيييول اهلل �سليييى اهلل علييييه و�سلم 

لينالوه..

واأدرك م�سعيييب بييين عمر اخلطر الغيييادر، فرفع 

الليييواء عالييييا، واأطلق تكبيييرة كالزئييير، وم�سى 

يجول ويتواثب.. وكل هميييه اأن يلفت نظر االأعداء 

اإلييييه وي�سغلهم عن الر�سيييول �سلى اهلل عليه و�سلم 

د من ذاته جي�سا باأ�سره.. اأجل، ذهب  بنف�سه، وجررّ

م�سعب يقاتل وحده كاأنه جي�س جلب غزير..

يد حتمل الراية يف تقدي�س..

ويد ت�سرب بال�سيف يف عنفزان..

ولكن االأعداء يتكاثيييرون عليه، يريدون اأن يعربوا 

فوق جثته اإىل حيث يلقون الر�سول..

لنيييدع �ساهيييد عيان ي�سيييف لنا م�سهيييد اخلتام يف 

حياة م�سعب العظيم..!!

يقيييول ابن �سعيييد: اأخربنا ابراهيم بييين حممد بن 

�سرحبيل العبدري، عن اأبيه قال:

]حميييل م�سعب بن عمر الليييواء يوم اأحد، فلما 
جال امل�سلمون ثبيييت به م�سعب، فاأقبل ابن قميئة 

وهيييو فار�س، ف�سربيييه على يده اليمنيييى فقطعها، 

وم�سعيييب يقيييول: وما حمميييد اإال ر�سيييول قد خلت 

من قبله الر�سل..

واأخيييذ الليييواء بيده الي�سيييرى وحنا علييييه، ف�سرب 

ه  يده الي�سيييرى فقطعهيييا، فحنا على الليييواء و�سمرّ

بع�سدييييه اإىل �سيييدره وهيييو يقول: وميييا حممد اإال 

ر�سول قد خلت من قبله الر�سل..

ثيييم حميييل علييييه الثالثييية بالرميييح فاأنفيييذه واأندق 

الرمح، ووقع م�سعب، و�سقط اللواء

وقع م�سعب.. و�سقط اللواء..!!

وقع حلية ال�سهادة، وكوكب ال�سهداء..!!

وقيييع بعيييد اأن خا�يييس يف ا�ستب�سال عظييييم معركة 

الفداء واالإميان..

كان يظن اأنه اإذا �سقيييط، ف�سي�سبح طريق القتلة 

اإىل ر�سيييول اهلل �سليييى اهلل عليه و�سليييم خاليا من 

املدافعني واحلماة..

ولكنه كان يعزي نف�سه يف ر�سول اهلل عليه ال�سالة 

وال�سالم من فرط حبه له وخوفه عليه حني م�سى 

يقول مع كل �سربة �سيف تقتلع منه ذراعا:

)وما حممد اإال ر�سول قد خلت من قبله الر�سل(

هذه االآية التي �سينيييزل الوحي فيما بعد يرددها، 

ويكملها، ويجعلها، قراآنا يتلى..

**

وبعيييد انتهاء املعركة املريرة، وجد جثمان ال�سهيد 

الر�سييييد راقدا، وقد اأخفى وجهه يف تراب االأر�س 

امل�سمخ بدمائه الزكية..

لكاأمنا خاف اأن يب�سر وهو جثة هامدة ر�سول اهلل 

ي�سيبيييه ال�سيييوء، فاأخفى وجهه حتيييى ال يرى هذا 

الذي يحاذره ويخ�ساه..!!

اأو لكاأنه خجيييالن اإذ �سقط �سهيدا قبل اأن يطمئن 

على جنييياة ر�سول اهلل، وقبل اأن يوؤدي اإىل النهاية 

واجب حمايته والدفاع عنه..!!

لك اهلل يا م�سعب.. يا من ذكرك عطر احلياة..!!

**

وجييياء الر�سول واأ�سحابه يتفقيييدون اأر�س املعركة 

ويودعون �سهداءها..

وعند جثمان م�سعب، �سالت دموع وفيرّة غزيرة..

يقول خبرّاب بن االأرت:

]هاجرنيييا مع ر�سول اهلل �سليييى اهلل عليه و�سلم 
يف �سبييييل اهلل، نبتغيييي وجيييه اهلل، فوجيييب اأجرنا 

عليييى اهلل.. فمنا مييين م�سى، ومل يييياأكل من اأجره 

يف دنياه �سيئا، منهيييم م�سعب بن عمر، قتل يوم 

اأحيييد.. فلم يوجد ليييه �سيء يكفن فييييه اإال منرة.. 

ت رجاله، واإذا  فكنيييا اإذا و�سعناها على راأ�سه تعررّ

و�سعناها على رجليه برزت راأ�سه، فقال لنا ر�سول 

اهلل �سليييى اهلل علييييه و�سليييم:« اجعلوهيييا مما يلي 

راأ�سه، واجعلوا على رجليه من نبات االإذخر«....

وعلى الرغم من االأمل احلزين العميق الذي �سببه 

رزء الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف عمه حمزة، 

ومتثييييل امل�سركني يجثمانيييه متثييييال اأفا�س دموع 

الر�سول عليه ال�سالم، واأوجع فوؤاده..

وعليييى الرغيييم مييين امتيييالء اأر�س املعركييية بجثث 

اأ�سحابيييه واأ�سدقائيييه الذيييين كان كل واحد منهم 

ميثل لديه عاملا من ال�سدق والطهر والنور..

على الرغيييم من كل هذا، فقد وقيييف على جثمان 

اأول �سفرائه، يودعه وينعاه..

اأجيييل.. وقيييف الر�سول �سلى اهلل علييييه و�سلم عند 

م�سعيييب بن عمر وقال وعينييياه تلفانه ب�سيائهما 

وحنانهما ووفائهما:

)من املوؤمنني رجال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه(

ثيييم األقيييى يف اأ�سيييى نظرة عليييى بردتيييه التي كفن 

بهيييا وقال لقد راأيتك مبكة، وميييا بها اأرق حلة، وال 

اأح�سن ملرّييية منك. »ثم هاأاأنيييت ذا �سعث الراأ�س يف 

بردة«..؟!

وهتف الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم وقد و�سعت 

نظراته احلانية اأر�يييس املعركة بكل من عليها من 

رفاق م�سعب وقال:

»اإن ر�سيييول اهلل ي�سهد اأنكم ال�سهداء عند اهلل يوم 

القيامة«.

ثم اأقبل على اأ�سحابه االأحياء حوله وقال:

»اأيهيييا النا�يييس زوروهم،واأتوهم، و�سلميييوا عليهم، 

فواليييذي نف�سي بييييده، ال ي�سلم عليهيييم م�سلم اإىل 

يوم القيامييية، اإال ردوا عليه ال�سيييالم«.. الطبقات 

الكربى البن �سعد.

**

ال�سالم عليك يا م�سعب..

ال�سالم عليكم يا مع�سر ال�سهداء..
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»الصدق و األمانة«

في ظالل اإليمان

الريا�ص - 

القيم  اأهييم  من  فال�سدق  االأمييانيية«  و  ال�سدق   «

�سدها  و  �ساحبها،  اإميييان  على  الييداليية  اخللقية 

– النفاق  يعد خ�سلة من خ�سال  الذي  الكذب، 

و  االإ�ييسييالم يف ال�سدق  بيياهلل- وقييد رغييب  العياذ 

حذر من الكذب حيث

اهلل  اتقوا  اآمنوا  اٌلذين  اأٌيها  »يا   : تعاىل  اهلل  قال 

 : االآييية   ، التوبة  – �سورة  ادقني«  ال�سٌ مع  كونوا  و 

 . -119

وعن عبد اهلل ابن م�سعود -ر�سي اهلل عنه- عن 

ال�سدق  اإن   «: قال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

وان  اجلنة،  اإىل  يهدي  الرب  وان  الرب  اإىل  يهدي 

و  �سديقا،  اهلل  عند  يكون  حتى  لي�سدق  الرجل 

الفجور يهدي  واإن  الفجور،  اإىل  الكذب يهدي  اإن 

اإىل النار، وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل 

كذابا«. 

النبي  عن  عنه-  اهلل  –ر�سي  هريرة  اأبييي  وعيين 

�سلى اهلل عليه و�سلم انه قال : »اآية املنافق ثالثة : 

اإذا حدث كذب واإذا وعد خلف...« احلديث 

ولذلك تقع امل�سوؤولية بالدرجة االأوىل على االأ�سرة 

فهما  اأبنائهم  الوالدين جتاه  باالأحرى  اأو  امل�سلمة 

بذل  يف  تييعيياىل  و  �سبحانه  اهلل  اأميييام  م�سئوالن 

اجلهد و العمل على تر�سيخ �سفة ال�سدق وجميع 

التي يجب غر�سها يف كيانهم  اخل�سال احلميدة 

و�سلوكهم الأن هذه ال�سفة �سبب ال�ستقرار احلياة 

وخلق  االأخييرى  القيم  وثبات  ال�سلوك  ا�ستقامة  و 

فيهم �سخ�سية متزنة �سحيحة.

تتطلب  االأ�ييسييرة  داخييل  االجتماعية  التن�سئة  اإن 

فعل  و  قول  كل  يف  ال�سدق  على  االأفييراد  تروي�س 

والرا�سدات  الرا�سدين  وعلى  كرب  اأو  �سغر  مهما 

تقع م�سوؤولية القدوة يف ذلك، الأن غالبا ما يقتدي 

ال�سغار بالكبار يف كل �سيء.

فقد  وذلك  الرقيب،  عني  عليه  تقع  من  اأول  فهم 

بال�سدق وحذر من �سده خا�سة  االإ�سالم  اأو�سى 

لو  و   ، �ساحلة  ن�ساأة  ين�ساأوا  حتى  االأطييفييال  مييع 

جانبهم  من  الت�ساهل  لوجدنا  اأهلنا  اإىل  نظرنا 

معنا، وذلك بكرثة املخالفات باأعمالهم واأقوالهم 

وعدم ال�سدق يف مواعيدهم معنا اأحيانا، وغرها 

�سنفعله مع  بييدورنييا  وهييكييذا نحن  الييهييفييوات،  ميين 

اأبنائنا يف امل�ستقبل.

عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  بني  اجلانب  هذا  ويف 

و�سلم، اأدنى درجات الكذب مع االأطفال، فقال يف 

احلديث الذي رواه اأبو هريرة –ر�سي اهلل عنه- » 

من قال ل�سبي تعال هاك ثم مل يعطه �سيئا فهي 

كذبة«.

ولهذا احلديث �ساهد من حديث عبد اهلل بن عامر 

–ر�سي اهلل عنه- انه قال : » ر�سول اهلل �سلى اهلل 
فذهبت   : قال   ، �سبي  اأنييا  و  بيتنا  و�سلم يف  عليه 

تعال  اهلل  يييا عبد   : اأمييي  فقالت   . الألييعييب  اأخيييرج 

اأعطيك. فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : 

»وما اأردت اأن تعطيه؟« قالت : اأعطيه مترا. قال: 

فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: » اإما اإنك 

لو مل تعطه �سيئا كتبت عليك كذبة«م�سند االإمام 

اأحمد ج3 )�س 447( وهو �ساهد ملا قبله//�سل�سلة 

االأحاديث ال�سحيحة.

عظيم  ف�ساأنها  االأمانة  وهي  اأال  اخل�سال  وثيياين 

الدين  مت�سمنة  اهلل  كتاب  يف  جاءت  حيث  جدا، 

)�س  ج6  كثر  ابن  تف�سر  ونواهيه  بيياأوامييره  كله 

لالأ�سف  وغنيم.  وعييا�ييسييور  األبنا  حتقيق   )477

كثرا من النا�س غافلون عنها و عن اأهمية قيمتها 

اخللقية و الدينية .

قال تعاىل : » اإنا عر�سنا االأمانة على ال�سموات و 

االأر�س واجلبال فاأبني اأن يحملنها واأ�سفقن منها 

– �سورة  كان ظلوما جهوال«  اإنه  االإن�سان  وحملها 

االأحزاب، االآية :73 –

وقال تعاىل : »اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا االأمانات 

اإىل اأهلها« - �سورة الن�ساء ، االآية : 58 –

تخونوا  ال  اآمنوا  الذين  اأيها  يا   «  : تعاىل  قوله  و 

اهلل و الر�سول وتخونوا اأماناتكم واأنتم تعلمون« - 

�سورة االأنفال : 27 –

حيث  ومتمماتها،  االأمانة  م�ستقات  من  وال�سدق 

بال�سدق يف  االأمييانيية مقرتنا  عيين  احلييديييث  جيياء 

 من القيم األخالقية الدالة على إيمان صاحبها
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في ظالل اإليمان

حيث  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأحاديث 

بها،  امللتزم  �ساحبها  اإميييان  عالمات  من  جعلت 

ومن عالمات النفاق لتاركها و املتخلي عنها.

النبي،  عن  عنه-  اهلل  ر�سي   - هريرة  اأبييي  وعن 

�سلى اهلل عليه و�سلم، قال : » اآية املنافق ثالثة اإذا 

حدث كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا اوؤمتن خان.

اأن  عنه-  اهلل  –ر�سي  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  و 

النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، قال : » اأربع من كن 

خ�سلة  فيه  كانت  ومن  خال�سا،  منافقا  كان  فيه 

يدعها،  النفاق حتى  من  فيه خ�سلة  كانت  منهن 

اإذا اوؤمتن خان، واإذا حدث كذب واذا عاهد غدر، 

و اإذا خا�سم فجر«.

ولذلك فان من الواجب علينا اأن نرو�س اأنف�سنا و 

اإخواننا و الو�سط الذي نعي�س فيه و حتى اأطفالنا 

عواقبها،  و  اخليانة  من  التحذير  و  االأمانة،  على 

حتى ي�سمل ذلك حفظ حقوق النا�س و ممتلكاتهم، 

ولو كانت قليلة القيمة يف نظرنا.

ان  علينا  يجب  ما  هو  اوال  اهلل  مع  ال�سدق  وان 

�سدق  فاذا  اليومية  حياتنا  يف  لنا  نربا�سا  جنعله 

االن�سان مع مواله فحياته كلها خر مهما اأتته من 

اختبارات وامتحانات. وثانيها ال�سدق مع النف�س 

فاذا �سدقت مع نف�سك فثقوا انكم �سوف تعي�سون 

براحة نف�سية ال تدانيها راحة.

وثالثها ال�سدق مع االآخرين فكم من ان�سان �سدق 

معه قبيله ولكنه ينظر اىل النا�س بعني طبعه فتجد 

ال�سك والريبة متالأ قلبه ومع ذلك فثق انك مرتاح 

ال�سمر النك مل ت�سدق معه فقط بل �سدقت مع 

اهلل ثم �سدقت مع نف�سك.

اأما االأمانة :

فيوؤدي  بالتكاليف،  امل�سلم  يلتزم  اأن  االأمانة  فمن 

الدين كما ينبغي، ويحافظ على ال�سالة  فرو�س 

الفرو�س  الوالدين، وغر ذلك من  وال�سيام وبر 

التي يجب علينا اأن نوؤديها باأمانة هلل رب العاملني.

يعلم  اأن  امل�سلم  وعلى  اجلييوارح:  حفظ  يف  االأمانة 

عليه  يجب  اأمييانييات،  كلها  واالأع�ساء  اجلييوارح  اأن 

اهلل  يغ�سب  فيما  ي�ستعملها  وال  عليها،  يحافظ  اأن 

-�سبحانه-؛ فالعني اأمانة يجب عليه اأن يغ�سها عن 

َبها �سماع  احلرام، واالأذن اأمانة يجب عليه اأن يجنِّ

احلرام، واليد اأمانة، والرجل اأمانة...وهكذا.

االأمييانيية يف الييودائييع: وميين االأمييانيية حفظ الودائع 

واأداوؤها الأ�سحابها عندما يطلبونها كما هي، مثلما 

فعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم مع امل�سركني، 

�سلى  الر�سول  عند  ودائعهم  يرتكون  كانوا  فقد 

اهلل عليه و�سلم ليحفظها لهم؛ فقد ُعِرَف الر�سول 

اأهل  بني  واأمانته  ب�سدقه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

مكة، فكانوا يلقبونه قبل البعثة بال�سادق االأمني، 

و�سلم من  الر�سول �سلى اهلل عليه  وحينما هاجر 

مكة اإىل املدينة، ترك علي بن اأبي طالب -ر�سي 

اهلل عنه- ليعطي امل�سركني الودائع واالأمانات التي 

تركوها عنده.

ما  املرء  يوؤدي  اأن  االأمانة  ومن  العمل:  االأمانة يف 

ويوؤديه  عمله  يتقن  فالعامل  وجه،  على خر  عليه 

بيياإجييادة واأميييانييية، والييطييالييب ييييوؤدي مييا عليه من 

ودرا�سته،  علومه  حت�سيل  يف  ويجتهد  واجبات، 

ويخفف عيين والييديييه االأعييبيياء، وهييكييذا ييييوؤدي كل 

امرٍئ واجبه بجد واجتهاد.

امل�سلم  يلتزم  اأن  االأمانة  ومن  الكالم:  يف  االأمانة 

واأهميتها؛  الكلمة  قدر  فيعرف  اجلييادة،  بالكلمة 

فالكلمة قد ُتدخل �ساحبها اجلنة وجتعله من اأهل 

التقوى، كما قال اهلل تعاىل: )اأمل تر كيف �سرب 

ثابت  اأ�سلها  طيبة  ك�سجرة  طيبة  كلمة  مثاًل  اهلل 

وفرعها يف ال�سماء( اإبراهيم: 24(.

اأهل  وقد ينطق االإن�سان بكلمة الكفر في�سر من 

الكلمة  لهذه  مثال  -�سبحانه-  اهلل  و�سرب  النار، 

خبيثة  كلمة  )ومييثييل  فييقييال:  اخلبيثة،  بال�سجرة 

ك�سجرة خبيثة اجتثت من فوق االأر�س ما لها من 

قرار( )اإبراهيم: 26(.

اأهمية  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  بني  وقييد 

َليَتَكلَُّم بالكلمة  الكلمة واأثرها، فقال: )اإن الرجل 

 ، بلغتنْ ما  تبلغ  اأن  يظن  كان  ما  ر�سوان اهلل،  من 

واإن  يلقاه،  يييوم  اإىل  ر�سوانه  بها  لييه  اهلل  يكتب 

كان  ما  اهلل،  �سخط  من  بالكلمة  ليتكلم  الرجل 

�سخطه  بها  له  اهلل  يكتب   ، بلغتنْ ما  تبلغ  اأن  يظن 

الكالم  يتخر  وامل�سلم  ]مالك.  يلقاه(  يييوم  اإىل 

الطيب ويتقرب به اإىل اهلل -�سبحانه-، قال النبي 

�سدقة(  الطيبة  )والكلمة  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 

)م�سلم(.

امل�سئولية اأمانة: كل اإن�سان م�سئول عن �سيء يعترب 

اأم  والييًدا  اأم  حاكًما  اأكييان  �سواء  عنقه،  يف  اأمانة 

ابًنا، و�سواء اأكان رجال اأم امراأة فهو راٍع وم�سئول 

عن رعيته، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: )اأال كلكم 

راٍع وكلكم م�سئول عن رعيته، فاالأمر الذي على 

راٍع  والرجل  رعيته،  عن  م�سئول  وهو  راٍع  النا�س 

راعية  واملييراأة  عنهم،  م�سئول  وهو  بيته  اأهل  على 

م�سئولة  وهييي  ووليييده  )زوجييهييا(  بعلها  بيت  على 

م�سئول  وهييو  �سيده  مييال  على  راع  والعبد  عنهم، 

رعيته(  عن  م�سئول  وكلكم  راع  فكلكم  اأال  عنه، 

)متفق عليه(.

�سر  يحفظ  فامل�سلم  االأ�ييسييرار:  حفظ  يف  االأمييانيية 

اأخيه وال يخونه وال يف�سي اأ�سراره، وقد قال النبي 

ث الرجل باحلديث  �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإذا حدَّ

ثم التفت فهي اأمانة( )اأبو داود والرتمذي(.

يغدر  وال  اأحييًدا،  يِغ�سُّ  ال  امل�سلم  البيع:  االأمانة يف 

به وال يخونه، وقد مرَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

على رجل يبيع طعاًما فاأدخل يده يف كومة الطعام، 

يييا �ساحب  لييه: )مييا هييذا  فييقييال  فييوجييده مبلوال، 

الطعام؟(. فقال الرجل: اأ�سابته ال�سماء )املطر( 

يا ر�سول اهلل، فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 

من  النا�س؟  يراه  حتى  الطعام  فوق  جعلَته  )اأفال 

َغ�سَّ فلي�س مني( )رواه م�سلم(.

ف�سل االأمانة:

لهم اخلر،  يتحقق  باالأمانة  النا�س  يلتزم  عندما 

ويعمهم احلب، وقد اأثنى اهلل على عباده املوؤمنني 

هم  }والييذييين  تعاىل:  فقال  لالأمانة،  بحفظهم 

ويف   .)32 )املعارج:  راعون{  وعهدهم  الأمانتهم 

االآخرة يفوز االأمناء بر�سا ربهم، وبجنة عر�سها 

ال�سماوات واالأر�س اأعدت للمتقني.

اخليانة: كل اإن�سان ال يوؤدي ما يجب عليه من اأمانة 

اخلائنني،  يحب  ال  -�سبحانه-  واهلل  خائن،  فهو 

قال تعاىل: )اإن اهلل ال يحب من كان خواًنا اأثيًما( 

)الن�ساء: 107(.

وقيييد اأميييرنيييا اهلل -عيييز وجييييل- بييعييدم اخليييييانيية، 

فييقييال تييعيياىل: )يييا اأيييهييا الييذييين اآميينييوا ال تخونوا 

تعلمون(  واأنتم  اأمانتكم  وتخونوا  والر�سول  اهلل 

النبي �سلى اهلل عليه  اأمرنا  وقد   .)27 )االأنفال: 

نخون  واأال  النا�س،  مع جميع  االأمانة  بيياأداء  و�سلم 

من خاننا، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: )اأدِّ االأمانة 

اإىل من ائتمنك، وال َتُخننْ من خانك(

)اأبو داود والرتمذي واأحمد(.

جزاء اخليانة: بنيَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأن خائن االأمانة �سوف يعذب ب�سببها يف النار، 

و�سوف تكون عليه خزيا وندامة يوم القيامة، 

و�سوف ياأتي خائن االأمانة يوم القيامة مذلوال 

عليه اخلزي والندامة، قال النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم: )لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة( 

)متفق عليه(.. ويا لها من ف�سيحة و�سط 

اخلالئق جتعل امل�سلم يحر�س دائًما على االأمانة، 

فال يغدر باأحد، وال يخون اأحًدا، وال يغ�س اأحًدا، 

وال يفرط يف حق اهلل عليه.

اخلييائيين ميينييافييق: االأميييانييية عييالميية ميين عييالمييات 

يقول  النفاق،  عالمات  اإحدى  واخليانة  االإميييان، 

ثالث:  املنافق  )اآية  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

ُتِمَن  ائنْ واإذا  اأخلف،  وعييد  واإذا  كييذب،  ث  حييدَّ اإذا 

خان( )متفق عليه(. فال ي�سيع االأمانة وال يخون 

اإال كل منافق، اأما امل�سلم فهو بعيد عن ذلك.

اهلل  �سدقوا  ممن  واجعلنا  ال�سدق  ارزقنا  اللهم 

ور�سوله. 
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ظهر هذا املر�س للمرة االوىل يف عام 1976م 

ومناطق  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  يف 

من ال�سودان .

ينت�سر املر�س عموما يف و�سط وغرب افريقيا  

طرق العدوى : 

عن  للب�سر  الرئي�سي  اال�سابة  م�سدر 

طريق احليوانات الثدية امل�سابة ، وتنتقل 

�سخ�س  اىل  م�ساب  �سخ�س  من  العدوى 

عرب  املبا�سرة  املخالطة  طريق  عن  �سليم 

اجللد واالغ�سية املخاطية مع الدم و�سوائل 

)اللعاب  واالفرازات  املختلفة  اجل�سم 

او   ) والرباز   ، البول   ، املنوي  ال�سائل   ،

ال�سخ�سية  االدوات  ا�ستخدام  خالل  من 

للم�ساب .

العرا�ص : 

فرتة  االحيان  اغلب  يف  حادا  يكون  املر�س 

تبداأ  حيث  يوما   21  -2 من  ترتاوح  احل�سانه 

اآالم   ، �سديد  وهن   ، مفاجئة  بحمى  االعرا�س 

يف الع�سالت ،�سداع والتهاب يف احللق . يليه 

قيئ ، ا�سهال ، طفح جلدي واختالل يف وظائف 

الكبد والكلى  اىل جانب نزيف داخلي وخارجي 

يف بع�س احلاالت .

ما ه� اليب�ل )Ebola( : ه� مر�ص وبائي قاتل ي�صببه فريو�ص اليب�ل من عائلة 

فيل�فريايدي وهي فريو�صات ت�صبه الديدان لدى روؤيتها حتت املجهر اللكرتوين .  ي�صيب 

هدا املر�ص الن�صان واحلي�انات الثدية مثل القرود ، كما يتطلب رعاية �صحية مركزة 

خا�صة ان معدل ال�فاة قد ي�صل اىل 90% .

صحة

فيروس ايبوال
مرض وبائي قاتل.. مصدره الحيوانات الثدية المصابة

 د. اريج العيسى 
اخصائية طب األسره
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طرق الت�صخي�ص :

 الفح�س املجهري لعينات اللعاب او -

 البول

  لفح�س االنزميELISAاختبار  -

 املناعي

ولوظائف - للدم  املخربية   التحاليل 

الكبد

العالج وال�قاية من املر�ص :

لي�س هناك عالج مرخ�س للمر�س ولكن فقط 

مدى  من  التاأكد  يتم  مل  جتريبية  حماوالت 

اىل  يحتاج  باملر�س  امل�ساب  ولكن   ، فعاليتها 

العزل التام والرعاية املركزة للحد من انت�سار 

املر�س . 

وهناك  االآن  حتى  للمر�س  لقاح  يوجد  ال 

البحث  زال  وال  ب�سرية  غر  جتريبية  لقاحات 

جاريا بهذا اخل�سو�س . 

لذا فاإن من اهم طرق الوقاية ، العزل ال�سارم 

مثل  للخطر  املعر�سة  الفئة  وحذر  للمري�س 

العائلة  وافراد  املري�س  رعاية  على  امل�سرفني 

واملخالطني على وجه العموم. 

قبل  من  باملر�س  التوعية   اهمية  واخرا 

ر�سد  يف  ودورها  ال�سحية  املنظمات 

احلاالت وتبادل املعلومات وتقدمي الن�سرات 

والو�سايا التي من �ساأنها التقليل من انت�سار 

املر�س . 

صحة
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 صرح تنموي بلغة إنسانية
مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية

ل ي�صتطيع الزائر ملدينة الريا�ص، �ص�اء كان من داخل اململكة اأو من خارجها، اأن ي�صقط من جدوله فر�صة زيارة 

مدينة �صلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�صانية، التي تعترب واجهة وطنية م�صرفة وم�صرقة، تتحدث واقعا عن 

التط�ر التنم�ي الذي ت�صهده اململكة، وخا�صة يف القطاع ال�صحي، وهي باملنا�صبة اأحد م�صاريع م�ؤ�ص�صة �صلطان بن 

عبدالعزيز اآل �صع�د اخلريية، وه� مركز تاأهيلي طبي ي�صتمل على 460 �صريرا.

صحة

الريا�ص - 

افتتحت املدينة ر�سميا يف 30 اأكتوبر 2002 م، 

املطلوبة  الطبية  التاأهيلية  الرعاية  تقدم  حيث 

لكل من املر�سى املنومني وغر املنومني، على 

خالل  من  الطبية  الرعاية  من  م�ستوى  اأف�سل 

اأطباء من ذوي الكفاءة العالية، وتغطي من�ساآت 

 1٫000٫000 على  تزيد  م�ساحة  املدينة 

�سمال  “بنبان”  منطقة  يف  وتقع  مربع،  مرت 

اخلدمات  املدينة  تقدم  كما  الريا�س.  مدينة 

تعليمية  برامج  تقدمي  وامل�ساندة،  العالجية، 

وعالجية للذين يف حاجة اإىل متطلبات تعليمية 

واالعتالالت  البدنية  االإعاقة  ب�سبب  خا�سة 

التنموية وامل�ساكل ال�سحية املعقدة.

اأكرب مركز لالأطراف ال�صناعية 

بال�صرق الأو�صط

عبدالعزيز  بن  �سلطان  االأمر  مركز    

والوحدة  ال�سناعية  لالأطراف  التخ�س�سي 

اجلديدة لتنومي االأطفال يف مدينة �سلطان بن 

�سمن  وذلك  االإن�سانية،  للخدمات  عبدالعزيز 

م�سروعات عدة لتطوير منظومة اخلدمات يف 

املدينة .

خدماتها  تقدمي  يف  م�ستمرة  واملدينتني 

االن�سانية يف هذا االإطار من خالل دعم برامج 

النهج  ذات  وهو  اأهدافها،  لتحقيق  املوؤ�س�سة 

اهلل«.   يرحمه  اخلر   �سلطان  لها  خطه  الذي 

بن  �سلطان  االأمر  مركز  م�سروع   اجناز  »اإن 

ال�سناعية  لالأطراف  التخ�س�سي  عبدالعزيز 

يف  ولدورها  املدينة  لنجاحات  تتويجًا  يعد 

تطوير الرعاية العالجية يف اململكة، وهو اأي�سًا 

اإ�سافة مميزة ملا ت�سهده اململكة من م�سروعات 

احتياجات  تلبية  يف  ت�سهم  وتنموية  خدمية 

املواطنني« 

ووفقا  املر�سى،  احتياجات  تلم�س  خالل  ومن 

على  حر�سنا  للمدينة،  اال�سرتاتيجية  للخطة 

يحتاجها  التي  احلديثة  التقنيات  توطني 

املر�سى، ومن ذلك اإقرار م�سروع اإن�ساء مركز 

من  لرعى  ال�سناعية،  لالأطراف  منوذجي 

خالله الرتكيز على اال�ستفادة من م�ستجدات 

يف  املتقدمة  االأجهزة  توفر  يتم  واأن  التقنية، 

هذا القطاع؛ حيث مت جتهيز وت�سميم املركز 

الهند�سية،  واملتطلبات  املعاير  اأف�سل  وفق 

الرائدة  االأملانية  ال�سركات  تو�سيات  وبح�سب 

باأحدث  تزويده  مت  كما  املجال،  هذا  يف 

والت�سنيع  القيا�سات  يف  املتقدمة  التقنيات 

والرتكيب لالأطراف املتقدمة ومنها االأطراف 

املركز  �سيقوم  حيث  الدقة.  فائقة  االإلكرتونية 

للمر�سى  زيارة   9000 عن  يزيد  ما  با�ستقبال 

يف ال�سنة الواحدة«.  وتقدم املدينة ب�سكرها ملا 

حظي به امل�سروع من تعاون وم�ساندة من  بنك 

�ساب ال�سريك املمول للم�سروع، ودعمه الكبر 

للمركز منذ اأن كان جمرد فكرة وحتى ت�سغيله 

ب�سكل ر�سمي. 

لتنومي  اجلديدة  الوحدة  تد�سني  وحول 
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االأطفال ل�سعة 35 �سريرا، اأ�ساف �سمو االأمني 

امل�ساعدة  يف  الوحدة  هذه  »�ست�سهم  العام: 

خدمات  تقدمي  خالل  من  االحتياج،  �سد  يف 

اأق�سام التنومي والربامج  عالجية لالأطفال يف 

املتخ�س�سة باالإ�سافة اإىل العيادات اخلارجية 

املبكر  كالك�سف  متكاملة  لتوفر رعاية 

التعليم  وكذلك  املبكر،  والتدخل  لالأطفال، 

والتخاطب،  والبلع  التعلم،  و�سعوبة  اخلا�س 

حيث  املتكامل،  التاأهيلي  للعالج  باالإ�سافة 

اال�ستيعابية  الطاقة  اإىل  �سريرا   35 اأ�سافت 

5 وحدات  �سابقا  والتي كانت  االأطفال،  لعالج 

 160 125 �سريرا، لي�سبح لدينا  تنومي بطاقة 

�سريرا لرعاية االأطفال«.

اأف�صل بيئة عمل باململكة

�سلطان  مدينة  ح�سدت  اآخر،  �سعيد  وعلى 

جائزة  االإن�سانية  للخدمات  عبدالعزيز  بن 

وذلك يف منتدى  اململكة،  بيئة عمل يف  اأف�سل 

رواد الكفاءة والتنوع الذي ت�سرف عليه وزارة 

العمل، واملقام اأخرا يف الريا�س.

م�ستوى  على  العام  باملحور  املدينة  فازت  وقد 

�سهدت  بعدما  اخلم�سة  القطاعات  جميع 

اجلائزة مناف�سة قوية بني قطاعات متمكنة يف 

تطوير املوظفني، وخلق بيئات ثرية من الناحية 

حتر�س  حيث  والتدريبية،  والعلمية  العملية 

على  اخلا�س  القطاع  يف  الرائدة  ال�سركات 

وقدر  واملنتدى،  اجلائزة  يف  �سنويا  امل�ساركة 

عدد املتناف�سني هذا العام بنحو 35 �سركة من 

رواد العمل واالقت�ساد يف اململكة.

يف  اأ�سهمت  التي  اجلهود  املدينة  وثمنت 

اأتت متما�سية مع  حتقيق هذه اجلائزة، والتي 

وعمل  �سفاء  بيئة  خللق  الرامية  املدينة  روؤية 

للقوى  اأو  للمر�سى  كانت  �سواء  ا�ستثنائية، 

من  ما  كل  تطوير  يف  ن�سهم  وبذلك  العاملة، 

الربامج  منو  على  اإيجابا  ينعك�س  اأن  �ساأنه 

ي�ساعد  بدوره  وهذا  الطبية،  الرعاية  وتطوير 

يف تقدمي خدمات متقدمة للمجتمع. كما متنى 

املوؤ�س�سات  بقية  اجلائزة  اأن حتفز هذه  �سموه 

االبتكار  على  املختلفة  القطاعات  كل   يف 

والتطوير االإيجابي لبيئات العمل.

وكانت اللجنة امل�سرفة على اجلائزة قد �سمنت 

يتوجب  دقيقة  ومعطيات  عوامل  اجلائزة 

يف  ت�سارك  التي  املنظمات  قبل  من  حتقيقها 

واإدارة  ال�سعودة،  برامج  �سملت  اجلائزة، 

الكوادر  تنمية  وكذلك  العاملة،  القوى  تنوع 

باالإ�سافة  املوؤ�س�سة،  داخل  عليها  واملحافظة 

ملبادرات التدريب والتطوير ومبادرات توظيف 

ذوي االحتياجات اخلا�سة، وال�سورة الذهنية 

للمن�ساأة.

صحة



ِعظام  لبناء  اأ�سا�سيٌّ  ُعن�سٌر  والكال�سيوم 

اأ�سا�سيٌّ يف  ُعن�سٌر  الُفو�سفات  اأنَّ  كما  قويَّة. 

واملُحافظة  و�سيانتها  واالن�سجة  منوِّ اخلاليا 

عليها �ساملة.قد ُت�سبح عظاُم االأطفال الذين 

الفيتامني  من  كافية  كميَّة  على  يح�سلون  ال 

اء  االأطبَّ يدعو  حيث  ة،  وه�سَّ نة  وليِّ رقيقًة  د 

كما  َخييد.  الييرَّ اأو  الُك�ساح  با�سم  احلالة  هذه 

على  يح�سلون  ال  الذين  البالغني  عظام  اأنَّ 

كميَّات كافية من الفيتامني د ُت�سبح �سعيفة. 

ُهما  الييِعييظييام  وتييخييلييخييل  الييِعييظييام  تييليينيُّ  اإنَّ 

مر�سان ينجمان عن َعَوز اأو نق�س الفيتامني 

د.الفيتامني د �سروريٌّ للع�سالت واالأع�ساب 

اأييي�ييسييًا. ُتيي�ييسيياعييد الييعيي�ييسييالُت اجليي�ييسييَم على 

لنقل  ة  �سروريَّ فهي  االأع�ساُب  ا  اأمَّ احلركة، 

وُكلِّ  ماغ  الدِّ بني  احلركة  واأوامر  االأحا�سي�س 

الع�سالُت  ُت�سبح  اجل�سم.  اأجييزاء  من  جزء 

يف  د  الفيتامني  ُة  كميَّ تكن  مل  اإذا  �سعيفة 

�سروريٌّ  د  الفيتامني  اأنَّ  كافية.كما  اجل�سم 

يقاوم   . قييويٍّ مناعيٍّ  جهاز  اأجييل  من  اأي�سًا 

الدقيقة،  الكائنات  غييزَو  امليينيياعيييُّ  اجلييهيياُز 

كاجلراثيم والفرو�سات، للج�سم.

ما هو فيتامني )د( : 

والييييذي يييعييرف بييا�ييسييم اإرجييوكيياليي�ييسيييييفييرول 

)د2( وكوليكال�سيفرول )د3( ويعرف هذا 

 . ال�سم�س  اأ�سعة  فيتامني  با�سم  الفيتامني 

القليل  اأن  االأطباء  الحظ  املا�سي  الزمن  يف 

النامية  اال�ستوائية  البالد  اأطفال  من  فقط 

يعانون من ت�سوهات يف منو العظام واالأ�سنان 

الناجتة  الت�سوهات  تلك  �سفاتها  يف  ت�سابه 

بينما   )Rickets( الك�ساح  مر�س  عيين 

البالد  يف  يعي�سون  الذين  االأطفال  من  كثر 

البالد ال�سناعية املتقدمة  اأو  املناخ  املعتدلة 

العظام  يف  الييتيي�ييسييوهييات  هيييذه  ميين  يييعييانييون 

واالأ�ييسيينييان ، فييلييميياذا هييذا الييفييرق بييني بيئة 

اأن ال�سبب هو يف فيتامني  واأخرى ؟ اجلواب 

يف  االأطييفييال  الأن  ذلييك  )د(  ال�سم�س  اأ�سعة 

فيتامني )د( هو مادة غذائية 

توجد يف بع�س اأنواع الطعام. 

وهو موجود يف جميع خاليا 

اجل�صم. يح�صل اجل�صم على 

الفيتامني )د( من خالل 

التعر�س ل�صوء ال�صم�س، وعن 

طريق الطعام الذي نتناوله.

ي�صاعد الفيتامني )د( اجل�صم 

 على

ال�صتفادة من الكال�صيوم 

والفو�صفات.

فيتامين ) د ( العنصر 
األساسي لبناء عظام 

قوية

يسمى بفيتامين أشعة الشمس
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ال�سم�س  الأ�سعة  يتعر�سون  اال�ستوائية  البالد 

طوال العام ، ويحتوي اجللد على مادة تعرف 

 Provitamin  ( د  بروفيتامني  با�سم 

Vit -V D
min D ( وعلى ذلك فاإن هوؤالء االأطفال 
ال يعانون من نق�س فيتامني د على االإطالق 

العام  طوال  موجودة  ال�سم�س  اأ�سعة  اأن  طاملا 

وجلودهم حتتوي على هذه املواد التي تتحول 

اإىل فيتامني )د( فال اأعرا�س ملر�س الك�ساح 

املناطق  يف  االأطييفييال  جنييد  بينما   ، لديهم 

املعتدلة ال يتعر�سون الأ�سعة ال�سم�س اإال قلياًل 

خا�سة اأثناء ف�سل ال�ستاء وبالتايل ال ت�ستطيع 

جلودهم تكوين قدر كاف من فيتامني )د(، 

وكذلك احلال يف البالد ال�سناعية فالدخان 

اأ�سعة  و�سول  ومينع  يحجب  اجلو  ميالأ  الذي 

ال�سم�س فوق البنف�سجية اإىل اجللد 

�سون لالإ�سابة بَعَوز الفيتامني  االأ�سخا�س املُعرَّ

د ُهم: 

• من 	 ال�سبعني  جتيياوزوا  الذين  البالغون 

الُعمر. 

• بك�سر 	 ُي�سابون  الذين  البالغون  الكهول 

يف اأحد عظامهم. 

• الييلَّييواتييي 	 يييهيييات  مَّ
ُ
واالأ احلييوامييل  �ساء  النِّ

ُير�سعن اأطفالهن. 

• االأ�سخا�س َذُوو الَب�َسرة الداكنة. 	

• منة. 	 االأ�سخا�س الذين ُيعانون من ال�سِّ

• ل�سوء 	 �سون  يتعرَّ ال  الذين  االأ�سخا�س 

ال�سم�س لفرتات كافية. 

• َعَوز 	 خلطر  �سني  املُعرَّ املر�سى  اأنَّ  كما 

الفيتامني د هم: 

• ة ُمزمنة 	 الذين ُيعانون من اأمرا�س كلويَّ

ة.  اأو اأمرا�س َكِبديَّ

• مر�سى داء التليُّف الكي�سي واالأ�سخا�س 	

التهابيَّة  اأمييرا�ييس  ميين  ُيييعييانييون  الييذييين 

اإىل  االأمرا�س  هذه  ي  )ُتييوؤدِّ االأمعاء  يف 

العنا�سر  امت�سا�س  على  الُقدرة  عدم 

الغذائيَّة(. 

• نة، 	 ُمعيَّ اأدويًة  ي�ستعملون  الذين  املر�سى 

كاأدوية الكول�سترول واأدوية االإيدز. 

• جمازة 	 لعمليَّة  خ�سعوا  الذين  املر�سى 

َمِعديَّة. 

م�صادر فيتامني )د(

املائة عن طريق تعر�س اجللد ال�سعة  90 يف 

امل�سادر  طريق  عن  املائة  يف   10  - ال�سم�س 

وااللييبييان  احلييليييييب  منتجات  مييثييل  الييغييذائييييية 

والبي�س وال�سمك وغرها

اف�سل وقت للجلد لتكوين فيتامني د من ا�سعة 

�سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة  بني  ما  هو  ال�سم�س 

دقيقة   15 ملدة  ع�سرًا  الثالثة  ال�ساعة  حتى 

جتنب  يجب  باملقابل  باال�سبوع،  مرات  ثالث 

التعر�س الزائد عن احلد لل�سم�س الأن خالل 

هذه الفرتة تكون ال�سم�س اكرث عمودية وميكن 

ان يحدث �سربة �سم�س ال �سمح اهلل باال�سافة 

ل�سرر على العني وخطر �سرطان اجللد.

: اجلــ�ــصــم  يف  )د(  فــيــتــامــني   نــ�ــصــبــة 

م�ستوى فيتامني )د( الطبيعي يجب اأن يكون 

30 / نانو جرام / لرت فاأكرث اأو 75 نانومول/

لرتفاأكرث.

• الييييكييييميييييييييات املييييطييييلييييوبيييية ميين 	

لييال�ييسييخييا�ييس  اليييييييومييييييية  )د(  فيييييييتييياميييني 

 الييذييين اليييعييانييون ميين نييقيي�ييس الييفيييييتييامييني::

 0 عيييييمييييير  اليييييييييييييييييييوالدة:  حيييييدييييييثيييييي  اأ ( 

دولييييييييييييية. وحيييييييييييدة   400 �ييييسيييينيييية   1- 

 ب ( اأطفال: عمر 1- 13 �سنة 600 وحدة دولية.

وحدة   600 �سنة   18  -14 عمر  يافعني:  ت ( 

دولية

• عييييميييير 	 بييييييييياليييييييييغيييييييييني:  ج( 

دولييييييييية. وحيييييييدة   600 �يييسييينييية   70  -19 

 د( كبار ال�سن: عمر 71 واأكرث 800 وحدة دولية .

التعر�س  بييدون  اأمييا   ، لل�سم�س  التعر�س  مع 

لل�سم�س فاجلرعة هي 1000 وحدة دولية.

: د  فـــيـــتـــامـــني  عــــــن  ـــــــات  ـــــــص  درا�

 درا�سة توؤكد عالقة االكتئاب بنق�س فيتامني د

فيتامني  نق�س  اأن  جييديييدة  درا�ييسيية  ك�سفت 

اأعرا�س  ظهور  يف  ي�ساهم  اجل�سم  يف  )د( 

االكيييتيييئييياب، وبييحيي�ييسييب اليييدرا�يييسييية فييقييد قييام 

العالقة  ملعرفة  معلومات  بتحليل  الباحثون 

اجليي�ييسييم  يف  )د(  فيييييتييامييني  ميي�ييسييتييوى  بيييني 

من  م�سارك  ليييي12،600  االكتئاب  واأعييرا�ييس 

اأن  الباحثون  وافاد   .2010 اأواخر  اإىل   2006

ال�سوء  اإلييقيياء  على  ي�ساعد  قييد  البحث  هييذا 
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ب�ساأن  مت�ساربة  �سابقة  درا�سات  نتائج  على 

 العالقة بني فيتامني )د( واالكتئاب النف�سي.

ارتباطا  هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 

اجل�سم  يف  )د(  فيتامني  م�ستوى  ارتفاع  بني 

�سيما  االكييتييئيياب، ال  اأعيييرا�يييس  وقييليية ظييهييور 

ويف  باالكتئاب.  قبل  من  اأ�سيبوا  الذين  بني 

انخفا�س  بييني  ارتييبيياط  هناك  كييان  املقابل، 

اأعييرا�ييس  ظييهييور  مييع  )د(  فيتامني  م�ستوى 

اأكيييييرث ليييالكيييتيييئييياب، ال �ييسيييييمييا بيييني اأوليييئيييك 

 الييذييين كيييان لييديييهييم تيياريييخ ميين االكييتييئيياب.

املا�سي  الييعييدد  يف  ن�سرت  الييدرا�ييسيية  نتائج 

وميكن  الييطييبييييية،  كلينيك  مييايييو  جمييليية  ميين 

�سحة  تيييقيييومي  يف  االأطييييبيييياء  تيي�ييسيياعييد  اأن 

 امليير�ييسييى اليييذيييين يييعييانييون مييين االكييتييئيياب.

ويييقييول الييبيياحييثييون امليي�ييسيياركييون بييالييدرا�ييسيية: 

عن  الك�سف  اأهييمييييية  اإىل  ت�سر  “نتائجنا 
امليير�ييسييى  لييييدى  فيييييتييامييني )د(  ميي�ييسييتييويييات 

باالكتئاب واأي�سا حتري اأعرا�س االكتئاب لدى 

االأ�سخا�س امل�سابني بنق�س فيتامني )د(”، 

براون  �سروود  الدكتور  به  �سرح  ما  ح�سب 

تك�سا�س. جامعة  يف  النف�سي  الطب   اأ�ستاذ 

العالقة  ت�ساوؤالت حول  اأنه ال تزال هناك  اإال 

يوؤدي  مثاًل هل  واالكتئاب،  فيتامني )د(  بني 

ظهور  اإىل  اجل�سم  يف  )د(  فيتامني  نق�س 

االإ�ييسييابيية  اأن  اأو  االكييتييئيياب؟  اأعيييرا�يييس 

انخفا�س  اإىل  تيييوؤدي  باالكتئاب 

عند  )د(  فيييييتييامييني  ميي�ييسييتييوى 

الدرا�سة  اأن  كما  املري�س؟ 

كييانييت  اإذا  ميييا  تييتيينيياول  مل 

)د(  فيتامني  ن�سبة  زيييادة 

ميكن اأن تقلل من اأعرا�س 

االكييتييئيياب. ويييقييول بييراون 

مييعييلييومييات  لييدييينييا  “لي�س 
االآن  حييتييى  كييافييييية 

ليييليييتيييو�يييسييييييية 

الغذائية”. املييكييمييالت  فيتامينات   بييتيينيياول 

ت�سيف  اأن  �ساأنها  ميين  اال�ستنتاجات  هييذه 

املتعلقة  البحوث  من  متزايدة  جمموعة  اإىل 

فالدرا�سة  باالكتئاب.  )د(  فيتامني  ب�سلة 

 10282 لييي  هولندا  يف   2008 يف  متييت  الييتييي 

وجدت   95-65 بني  ال�سن  كبار  من  �سخ�سا 

ن�سبة  لييديييهييم  كيييان  الييذييين  االأ�ييسييخييا�ييس  اأن 

على  كييانييوا  )د(  فيييييتييامييني  ميين  منخف�سة 

االكييتييئيياب. بيياأعييرا�ييس  االإ�ييسييابيية  ميين   مقربة 

مناق�سة  يف  م�ستمرون  الباحثني  اأن  حني  يف 

اأن  �سابقة  درا�ييسييات  اأظهرت  العالقة،  تلك 

فيتامني )د( يوفر كثرا من الفوائد ال�سحية 

علم  دورييية  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة  فمثاًل 

االأع�ساب يف عام 2010 اأظهرت اأن فيتامني 

مبر�س  االإ�سابة  اإمكانية  من  يقلل  قد  )د( 

اإ�سافة اإىل درا�ستني  اأو باركن�سون.  الرعا�س 

يف  القلب  معهد  مركز  يف  اأجريتا  حديثتني 

والية يوتا وجدتا اأن تناول املكمالت الغذائية 

التقليل  عييلييى  ي�ساعد  قييد  )د(  لفايتامني 

واليي�ييسييرايييني. القلب  اأمييرا�ييس   ميين خميياطيير 

ويف اليييوقيييت الييييذي ييينيي�ييسييح فيييييه االأطيييبييياء 

ن�سبة  على  الييتييعييرف  بيي�ييسييرورة  االأ�ييسييخييا�ييس 

لتفادي  اجل�سم  يف  )د(  فيتامني  م�ستوى 

الدرا�سة  فاإن  االأمرا�س،  من  بكثر  االإ�سابة 

)د(  فيتامني  م�ستوى  ن�سبة  اأن  اإىل  تخل�س 

اأخرى  الأمرا�س  موؤ�سرًا  تكون  قد  يف اجل�سم 

يعاين منها املري�س.

الت�ص��ص حماربة  يف  ناجع  د   فيتامني 

 ” فيتامني  اأن  حديثة  طبية  درا�سة  ك�سفت 

ت�سو�س  حميياربيية  يف  مهما  دورا  يلعب   ” د 

املائة. يف   50 حييوايل  تبلغ  بن�سبة   االأ�سنان 

�سحية  فيييوائيييد  “د”  فيييييتييامييني  ويييحييمييل 

جييميية تييتييمييثييل بييتيينييظيييييم نيي�ييسييبيية الييكيياليي�ييسيييييوم 

والييفييو�ييسييفييات يف اجليي�ييسييم لييتييقييوييية الييعييظييام 

ومعاجلة  االأ�ييسيينييان  �سحة  على  واملحافظة 

 خمييياطييير اليييكييي�يييسيييور ليييييدى كيييبيييار الييي�يييسييين .

فيييييييميييا ييييييييييوؤدي نيييقييي�يييس هيييذا 

حيياليية  خييلييق  اإىل  اجليي�ييسييم  يف  الييفيييييتييامييني 

 ميييين االكييييتييييئيييياب لييييييدى بيييعييي�يييس الييينيييا�يييس.

ويف �سياق تعليقه على الدرا�سة قال اخ�سائي 

موؤ�س�س  بار�سار  �ساجناي  الدكتور  التجميل 

ومدير مركز طبي بدبي اإن االأ�سنان ال�سحية 

ت�سهم يف خلق ابت�سامة تعك�س معاين اجلمال 

والقوة والثقة حيث يعمل تناول كميات كبرة 

ومنتظمة من الفيتامني “د ” على املحافظة 

على االأ�سنان ب�سورة طبيعية ما يقلل احلاجة 

ال�سناعية  التجميل  اأدوات  ا�ستخدام  اإىل 

الو�سائل  من  وغرها  اال�سطناعية  كالق�سرة 

االأخرى.

عـــلـــى  ــــاعــــد  ــــص ــــ� ي د  ــــامــــني  ــــت ــــي ف

ــر ــك ــص ــ� ــــر�ــــص ال  الــــ�قــــايــــة مـــــن م

D - ال�سكر  مر�سى  “رعاية  دورية  ��سفت 

حديثة  درا�ييسيية  فييى   ”abetes Care
اأن  عن   ،2013 اأكتوبر  �سهر  عدد  فى  ن�سرت 

جيدة  م�ستويات  ميتلكون  الذين  االأ�سخا�س 

�سواء  بييالييدم،   ””Dاأو “د”  فيتامني  ميين 

بتناول اأطعمة غنية به اأو من خالل التعر�س 

اإ�سابتهم  احتماالت  تقل  ال�سم�س،  الأ�سعة 

مبر�س ال�سكر من النوع الثانى، والذى غالبًا 

التى  الدرا�سة  واأو�سحت  الكبار.  ي�سيب  ما 

االأملييانييى  االأبييحيياث  مبركز  باحثون  اأجييراهييا 

ال  الييذييين  االأ�سخا�س  اأن  البيئية،  لل�سحة 

فيتامني  ميين  كافية  ن�سبة  على  يح�سلون 

م�سادر  اأى  ميين  اأو  االأكيييل  ميين  �ييسييواء  “د” 
لالإ�سابة  كبرة  بن�سبة  معر�سون  اأخيييرى، 

 Type“ الثانى  النوع  من  ال�سكر  مبر�س 

.”2 diabetes mellitus"
واأرجييعييت الييدرا�ييسيية ذلييك الييتيياأثيير، نييظييرًا ملا 

م�سادة  خوا�س  من  “د”  فيتامني  به  يتمتع 

كبرة  مل�ستويات  ي�سل  عندما  لاللتهابات 

ال�سغرة  اجلرعات  ترتاكم  عندما  بالدم، 

ذاته  الوقت  فى  موؤكدة  البعيد،  املييدى  على 

االإ�سابة  الفيتامني  بها  مينع  التى  االآلية  اأن 

مبر�س ال�سكر غر وا�سحة متامًا حتى االآن .
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القاعدة  وتنظيم  داع�س  ظهرت  االأ�سد  ب�سار  عر�س  اهتز  حني  �سوريا  يف  حدث  مثلما 

الدويل  النجاة ولتجعل املجتمع  لتمنح جزار دم�سق طوق  االإرهابية  التنظيمات  وغرها من 

االإرهابيني على احلكم،  ا�ستيالء  االأ�سد خوفا من  اإ�سقاط  االإقدام على  األف مرة يف  يرتدد 

ولتمنح ذريعة لتنظيمات اإرهابية �سيعية مثل حزب اهلل للتدخل يف �سوريا ولتنحرف الثورة 

ال�سورية اإىل �سراع طائفي طويل االأمد، حدث نف�س ال�سيناريو يف ليبيا، وميكن اأن يحدث يف 

اليمن ال�سقيق يي ال قدر اهلل. 

قام  احلوثيني  هجوم  بب�سالة  تواجه  عدن  يف  ال�سعبية  املقاومة  كانت  الذي  الوقت  ففي 

بال�سطو  قام  كما  العديد من عنا�سره،  واإخراج  املكال  �سجن  بالهجوم على  القاعدة  تنظيم 

على البنك املركزي، ومن املتوقع اأن يدخل يف ال�سراع ليك�سبه بعدا طائفيا وح�سيا ولربك 

االإجماع الدويل الذي مت ح�سده خلف حتالف )عا�سفة احلزم(. 

هذا هو الدور الدائم للقاعدة وداع�س: )التدخل املجنون يف اللحظة ما قبل االأخرة(، 

ولو تابعنا م�سرة العمليات االإرهابية لهذين التنظيمني بالذات لوجدنا اأنها تاأتي دائما عك�س 

م�سالح امل�سلمني والعرب، بل هي غالبا يف القاهرة والريا�س وبغداد و�سنعاء، واليوم لي�س 

ثمة عائق حقيقي اأمام احللم اليمني بالدولة املدنية التي يعمها ال�سالم يي بعد ال�سربات التي 

تلقاها احلوثيون من عا�سفة احلزم والرتاجع االإيراين الكبر يي �سوى تنظيم القاعدة الذي 

ال ن�ستبعد اأن يحارب املقاومة ال�سعبية كلما ا�ستولت على منطقة ما )مثلما فعلت داع�س مع 

اجلي�س ال�سوري احلر(، و�سوف يتكفل التنظيم فوق ذلك بجرائم تفجر ونحر وحرق ت�سب 

كلها ل�سالح احلوثيني وحلفائهم الذين �سيطرحون اأنف�سهم باعتبارهم الطرف الذي يحارب 

التكفريني واإرهابيي القاعدة!. 

عربية  قوات  جميعها  احلزم  عا�سفة  حتالف  يف  امل�ساركة  القوات  فاإن  احلظ،  وحل�سن 

التنظيم  موقف  �سي�سعف  ما  ال�سديقة،  الغربية  الييدول  من  قوات  بينها  ولي�س  واإ�سالمية، 

االإرهابي عند مواجهتها، فرغم اأنه ال يرتدد قي تكفر اأي طرف، ولكن �سي�سعب عليه جتنيد 

اأن  �سنيا، كما  اإ�سالميا  التي يواجه فيها طرفا  املواجهة  االإرهابيني ملثل هذه  عدد كبر من 

العامل اأجمع يعرف اأن ال�سعودية وبقية حلفائها اخلليجيني والعرب مل ترتدد يوما يف �سرب 

القاعدة وداع�س، فهي �سد االإرهاب اأيا كان مذهبه وال تفكر بخو�س حروب طائفية، وهذه 

م�ساألة يجب اأن نوؤمن بها فعال ال اأن نروجها فقط يف االإعالم، فاإذا كانت اإيران طائفية ومعها 

اأذيالها والقاعدة وداع�س كذلك طائفية، فنحن �سدهم جميعا وال يجدر بنا اأن نكون مثلهم.

خلف احلربي

كاتب �سحايف

هل تنقذ القاعدة 
الحوثيين؟

مقال



شعر/    وكيل رقيب 
 فويز بن حمود بن عايش المطرفي 

امل������ن������ادي ي�������وم ن���������ادى وي����ن����ك����م ي�����اه�����ل احل�������ص���ام

ب���������ص����روه ب���ع���ا����ص���ف���ه ل����ل����ح����زم وان������������زاح ال����ظ����الم

وا����ص���ت���ق���ام ال���ع���دل يف ن�����ص��ر ال��ي��م��ن واحل�����ظ ق��ام

ت�������ص���ام م�������ا  ان���������ك  واهلل  مي�����ن�����ا  ي�������ا  لي�����ه�����م�����ك 

امل����ل����وك ال���ل���ي ح���ك���م���وا ف�����وق امل���ي���ه ع�����ص��ري��ن ع���ام

ط����ب����ق����وا ح����ك����م ال���������ص����ري����ع����ه واه����ت����ن����ي����ن����ا ب���امل���ن���ام

وام���ت���ث���ل���ن���ا لم������ر ����ص���ل���م���ان الم���������ام اب������ن الم������ام

ي������اوط������ن������ا ي������اوط������ن������ا م�����ن�����ك ي����ل����ح����ق����ن����ا  امل�������الم

ك�������ان م�����ا ن���ح���م���ي���ك ون���ب���ل���غ���ك ق���������ص����دك وامل��������رام

م���وط���ن���ي ي����ا م���وط���ن ال�����ص����الم وال���ب���ي���ت احل�����رام

م���ن ري���ا����س امل��م��ل��ك��ه م���ن غ����رب م���ن ����ص���رق و���ص��ام

ح����ول����ك ج����ن����وٍد ب����وا�����ص����ل ف���ال���ل���ق���ا وق������ت ال����زح����ام

���ص��اق��ت ال��دن��ي��ا ع��ل��ى م���ن ف��ال��ي��م��ن ع��ن��د ال��غ��روب

م�����ص��رق��ه ق��ب��ل ال�����ص��روق و���ص��ي��ط��رت م��ن ك��ل �صوب

ب���ام���ر ���ص��ل��م��ان ال�����ص��ج��اع ال���ل���ي م��ل��ك ك���ل ال��ق��ل��وب

وان���ت م�صتفزع رج���ال احل���زم يف خ��و���س احل���روب

م���ا ع��رف��ن��ا ال�����ص��ي��م ف��ي��ه��ا ل ول ���ص��ف��ن��ا ال���ك���روب

ع���ي�������ص���ون���ا ف���ال���ن���ع���ي���م ال�����ل�����ي مت�����ن�����اه ال�������ص���ع���وب

ام���ت���ث���ل���ن���ا واح����ت����زم����ن����ا وان������������ورت ك������ل ال���������دروب

واع���ت���رن���ا ���ص��ع��ب م���اه���و ف��ال�����ص��ج��الت حم�����ص��وب

ن����دع���������س ارق����������اب ل����ي����ا �����ص����اف����ت م����واق����ف����ن����ا ت���ت���وب

دوب دوب  ن��ن��ت��ظ��ره��ا  ال���ل���ي  ال���وق���ف���ه  ج�����ات  دوب 

ي����اج����ن����وب امل���م���ل���ك���ه ه���ب���ت جل�����ل ن�������ص���رك ه���ب���وب

ي���اجل���ن���وب دون�������ك  امل�������وت  ال���ن�������ص���ر وال  ي���ع���ل���ن���ون 

عاصفة الحزم
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ال����ه����ن����دي����ة ال��ق�����ص��ب ال����ع����ز وامل�����ج�����د يف 

اأمم��ا حكمها  فيم�صها  امل��وا���ص��ي  نق�صي 

ن������دى ووغ����ى اإل  ال����ع����ال  ي���ب���ن���ي  ول���ي�������س 

وم�����������ص�����م�����ع�����ل اأخ���������������و ع������������زم ي���������ص����ّي����ع����ه

ل����ه����ا اأع�������������������د  اأوت��������������������������ار  ط���������������الب  هلل 

ع���زائ���م���ه ك���������ادت  ال���������ذي  الإم�������������ام  ذاك 

ع����ب����د ال����ع����زي����ز ال��������ذي ذل�������ت ل�����ص��ط��وت��ه

ل��ي��ث ال���ل���ي���وث اأخ�����و ال��ه��ي��ج��اء م�����ص��ع��ره��ا

ق���������وم ه�������م زي������ن������ة ال�����دن�����ي�����ا وب���ه���ج���ت���ه���ا

ل���ك���ن ����ص���م�������س م����ل����وك الأر�����������س ق��اط��ب��ة

ق��������اد امل�����ك�����ان�����ب ي���ك�������ص���و اجل��������و ع���ث���ريه���ا

وق����د ال�����������ص�����راة  م�������اء  وردت  اإذا  ح����ت����ى 

ق������ال ال�����ن�����زال ل���ن���ا يف احل�������رب ���ص��ن�����ص��ن��ة

ف���������ص����ار م������ن ن���ف�������ص���ه يف ج����ح����ف����ل ح����رد

ح������ت������ى ت�������������ص������ور ح�����ي�����ط�����ان�����ا واأب������ن������ي������ة

ل�����ك�����ن�����ه�����ا ع�������زم�������ة م���������ن ف�������ات�������ك ب���ط���ل

ل��ل��خ��ط��ب وال���ت���ن���م���ي���ق  ال���ر����ص���ائ���ل  ل يف 

الأرب احل������اذق  راأي  ال�����ص��ك  خ���ال���ج  اإن 

ه���م���ا امل������ع������ارج ل���الأ����ص���ن���ى م�����ن ال���رت���ب

ي��ه��ب مل  ه�����م  م�����ا  اإذا  ������ص�����روم  ق����ل����ب 

�����ص����ريا ح���ث���ي���ث���ا ب����ع����زم غ�����ري م���وؤت�������ص���ب

ت�����ص��م��و ب���ه ف����وق ه����ام ال��ن�����ص��ر وال��ق��ط��ب

���ص��و���س اجل��ب��اب��ر م���ن ع��ج��م وم���ن ع��رب

ال�����ص��ي��د امل��ن��ج��ب اب����ن ال�������ص���ادة ال��ن��ج��ب

وه��������م ل����ه����ا ع����م����د مم������������دودة ال���ط���ن���ب

ك����ذب ول  م������ني  ب������ال  ال�����ع�����زي�����ز  ع����ب����د 

�����ص����م����اء م����رت����ك����م م������ن ن����ق����ع م���رت���ك���ب

�����ص����ارت ل����واح����ق اأق��������رب م����ن ال�����ص��غ��ب

مت�����ص��ي اإل���ي���ه���ا ول����و ج��ث��ي��ا ع��ل��ى ال��رك��ب

و�����ص����ار م����ن ج��ي�����ص��ه م����ن ع�����ص��ك��ر جل��ب

ل������ول ال���ق�������ص���اء مل�����ا ادرك���������ن ب��ال�����ص��ب��ب

ح���م���ى ب���ه���ا ح������وزة الإ������ص�����الم واحل�����ص��ب

محمد بن عثيمين

في مدح الملك المؤسس 
- طيب اهلل ثراه - 
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فرسان الشعر
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يهدف إلى رفع مستوى اللياقة وخلق روح التنافس

رياضة

   حيث كان يف ا�ستقبال �سعادته مبقر احلفل �سعادة م�ساعد 

ثم  بالقوات  ال�سباط  وكبار  والتدريب  للعمليات  القوات  قائد 

بداأت نهائيات العاب القوى واأ�ستملت على نهائي 100م عدو 

وم�سابقة  عدو  تتابع  م   100*4 ونهائي  عدو  400م  ونهائي 

دفع اجلله وفور انتهاء امل�سابقات بداأ ال�سوط الثاين للمبارة 

وقوة  االأوىل  اخلا�سة  االأمن  قوة  بني  القدم  لكرة  النهائية 

 اختتام النشاط الرياضي لوحدات 
القوات

الريا�ص - 

حتت رعاية �صعادة قائد قوات الأمن 

اخلا�ص���ة الل���واء الرك���ن / مفل���ح بن 

�ص���ليم العتيبي اأقامت اإدارة ال�ص���وؤون 

الريا�ص���ية بالقوات احلفل اخلتامي 

للن�صاط الريا�صي لعام 1436ه� على 

كاأ�س �صعادة قائد القوات مبلعب كرة 

القدم باأم احلمام ،

- م�صفر الب�صر
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اخلا�سة  االأمن  قوة  بفوز  انتهت  والتي  الثانية  اخلا�سة  االأمن 

بكلمة  احلفل  فقرات  بداأت  ثم  البطولة  وكاأ�س  باملباراة  االأوىل 

افتتاحية ثم تالوه اآيات من الذكر احلكيم فكلمة �سعادة م�ساعد 

قائد القوات للعمليات والتدريب اللواء الركن / عاي�س بن مثيب 

املطري رحب فيها ب�سعادة القائد واحل�سور واأو�سح دور الن�ساط 

املناف�سة  روح  غر�س  حيث  من  القوات  يف  واأهميته  الريا�سي 

ال�سريفة واكت�ساف القوات ورفع م�ستوى اللياقة البدنية ملن�سوبي 

القوات تالها كلمة �سعادة مدير اإدارة ال�سوؤون الريا�سية العقيد 

الريا�سية  ال�سوؤون  اإدارة  دور  فيها  اأو�سح  / من�سور بن ح�سن  

اأ�ستملت  التي  الريا�سية  واالألعاب  االأن�سطة  مثل هذه  تنظيم  يف 

�سعادة  قام  ثم   . امل�ساركة  الوحدات  وعدد  االأن�سطة  عليها هذه 

وت�سليم  واالإدارات  الوحدات  بتكرمي  االأمن اخلا�سة  قوات  قائد 

اجلوائز وامليداليات للفرق امل�ساركة .

اجلدير بالذكر اأن االألعاب التي تنظمها لهذا العام 1436هي على 

النحو التايل :

كرة القدم ) خما�سيات (

كرة القدم

كرة الطائرة

تن�س طاولة

األعاب القوى

اأخرتاق ال�ساحية.

االأول : نتيجة م�سابقة تن�س الطاولة فردي :

ماجد   / الرقيب  الذهبية   وامليدالية  االأول  املركز  على  ح�سل 

را�سد ال�سعيقر من معهد قوات االأمن اخلا�سة .

 / رقيب  /الوكيل  الف�سية  وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

�سلمان عبدالرحمن اجلليهم من معهد قوات االأمن اخلا�سة .

ح�سل على املركز الثالث وامليدالية الربونزية  / الوكيل رقيب / 

ه�سام احمد املالكي من االإدارة العامة لل�سوؤون االإدارية واملالية .

ثانيًا: نتيجة م�سابقة لعبة تن�س الطاولة جماعي :

ح�سل على كاأ�س املركز االأول فريق / معهد قوات االأمن اخلا�سة 

.

رياضة
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وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

الف�سية فريق / االإدارة العامة لل�سوؤون 

االإدارية واملالية .

ال�ساحية  نتيجة م�سابقة اخرتاق  ثالثًا: 

فردي :

وامليدالية  االأول  املركز  على  ح�سل 

�سالح  م�سعل   / الطالب   / الذهبية 

اجلعيد من معهد قوات االأمن اخلا�سة.

وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

�سفر  م�سفر   / الطالب   / الف�سية 

املالكي من معهد قوات االأمن اخلا�سة 

.

وامليدالية  الثالث  املركز  على  ح�سل 

الربونزية  / اجلندي اأول / �سعد �سوعي 

فقيهي من قوة االأمن اخلا�سة االأوىل .

رابعَا: نتيجة م�سابقة اخرتاق ال�ساحية 

جماعي  :

 / فريق  االأول  املركز  كاأ�س  على  ح�سل 

معهد قوات االأمن اخلا�سة .

 / فريق  الثاين  املركز  كاأ�س  على  ح�سل 

قوة االأمن اخلا�سة االأوىل .

الثالث فريق /  املركز  كاأ�س  ح�سل على 

قوة العمليات اخلا�سة .

خام�سًا: نتيجة م�سابقة 100 م :

مو�سى   / االأول  املركز  كاأ�س  على  ح�سل 

االأمن  قوات  معهد   / جمممي  عبده 

اخلا�سة.

وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

الف�سية فريق / خالد �سعيد ال�سهراين / 

العمليات اخلا�سة.

وامليدالية  الثالث  املركز  على  ح�سل 

 / الغبي�سي  /ابراهيم  فريق  الربونزية 

معهد قوات االأمن اخلا�سة

ال�ساد�س  : نتيجة م�سابقة 400 م :

وامليدالية  االأول  املركز  على  ح�سل 

 / فقيهي  حممد  ه�سام   / الذهبية 

العمليات اخلا�سة

وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

الف�سية فريق / م�سعل �سالح اجلعيد / 

معهد قوات االأمن اخلا�سة

وامليدالية  الثالث  املركز  على  ح�سل 

الربونزية فريق / من�سور فهد الدو�سري 

/ معهد قوات االأمن اخلا�سة.

ال�سابع : نتيجة م�سابقة 4x100م تتابع :

وامليدالية  االأول  املركز  على  ح�سل 

االأمن  قوات  معهد  فريق   / الذهبية 

اخلا�سة.

وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

الف�سية / فريق العمليات اخلا�سة.

وامليدالية  الثالث  املركز  على  ح�سل 

اخلا�سة  االأمن  قوات  /فريق  الربونزية 

االأوىل.

الثامن : نتيجة م�سابقة 800م :

م�سعل   / االأول  املركز  كاأ�س  على  ح�سل 

االأمن  قوات  معهد   / اجلعيد  �سالح 

اخلا�سة.

وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

/ فقيهي  حممد  ه�سام   / الف�سية 

العمليات اخلا�سة.

وامليدالية  الثالث  املركز  على  ح�سل 

رياضة
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معهد   / املالكي  م�سفر  /�سفر  الربونزية 

قوات االأمن اخلا�سة.

التا�سع : نتيجة م�سابقة 1500م :

�سعد   / االأول  املركز  كاأ�س  على  ح�سل 

اخلا�سة  االأمن  قوات   / فقيهي  �سوعي 

االأوىل.

وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

الف�سية / من�سور فهد الدو�سري / معهد 

قوات االأمن اخلا�سة.

وامليدالية  الثالث  املركز  على  ح�سل 

 / املطري  /عبداملجيد  الربونزية 

العمليات اخلا�سة.

العا�سر : نتيجة م�سابقة دفع اجلله :

وامليدالية  االأول  املركز  على  ح�سل 

/ الغامدي  حممد  �سعد   / الذهبية 

العمليات اخلا�سة

وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

 / املالكي  اهلل  عبد  �سامل   / الف�سية 

العمليات اخلا�سة.

وامليدالية  الثالث  املركز  على  ح�سل 

الربونزية /معجب عبد اهلل الدو�سري / 

العمليات اخلا�سة

احلادي ع�سر : نتيجة م�سابقة لعبة  كرة 

الطائرة :-

البطولة  وكاأ�س  االأول  املركز  على  ح�سل 

العمليات  قوة  الذهبية فريق /  وامليدالية 

اخلا�سة .

وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

اخلا�سة  االأمن  قوة   / فريق  الف�سية 

االأوىل .

وامليدالية  الثالث  املركز  على  ح�سل 

االأمن  قوات  معهد   / فريق  الربونزية  

اخلا�سة .

لعبة  م�سابقة  نتيجة   : ع�سر  الثاين 

خما�سيات كرة القدم :-

البطولة  وكاأ�س  االأول  املركز  على  ح�سل 

العمليات  قوة  الذهبية فريق /  وامليدالية 

اخلا�سة .

وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

الف�سية فريق / قوة ال�سرطة الع�سكرية .

وامليدالية  الثالث  املركز  على  ح�سل 

اخلا�سة  االأمن  قوة   / فريق  الربونزية  

االأوىل .

كرة  لعبة  م�سابقة  نتيجة   : ع�سر  الثالث 

القدم :-

البطولة  وكاأ�س  االأول  املركز  على  ح�سل 

االأمن  قوات    / فريق  الذهبية  وامليدالية 

اخلا�سة االأوىل

وامليدالية  الثاين  املركز  على  ح�سل 

اخلا�سة  االأمن  قوات   / فريق  الف�سية 

الثانية

وامليدالية  الثالث  املركز  على  ح�سل 

ال�سرطة  قوة   / فريق  الربونزية  

الع�سكرية.

رياضة
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أوامر ملكية.. 
ترسم معالم مستقبل مشرق

مقال

اأ�صدرها خادم الحرمين ال�صريفين الملك �صلمان بن عبدالعزيز  اإن الأوامر الملكية الأخيرة التي   

اآل �صعود ج�صدت نهجه -اأيده اهلل - في ال�صير على طريق تثبيت دعائم ال�صتقرار ال�صيا�صي والقت�صادي 

الذي تنعم به المملكة منذ تاأ�صيها والم�صتمد من قيمها النبيلة التي ن�صاأ عليها اأبناء هذا الوطن الذين 

�صاروا على درب القيادة الر�صيدة منذ عهد الملك الموؤ�ص�س - طيب اهلل ثراه -.

بن  نايف  بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�صمو  �صاحب  باختيار  الكريمة  الملكية  الأوام��ر  دت  ع�صّ لقد 

عبدالعزيز ولياً للعهد، و�صاحب ال�صمو الملكي الأمير محمد بن �صلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد 

دعائم هذا البناء الرا�صخ، والكيان ال�صامخ الذي يزداد منعة ورخاًء بف�صل ما حباه اهلل تعالى من النعم 

لخادم  الزاهر  العهد  تاريخه وحتى  امتداد  الر�صيدة على  القيادة  له من  تهياأ  بما  ثم  ال�صامية  والمكانة 

ب��داأت مالمح عهده  ال��ذي   - �صعود - حفظه اهلل  اآل  العزيز  �صلمان بن عبد  الملك  ال�صريفين  الحرمين 

الحازم والزاهر منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم.

الكريمة يوؤكد ح�صن الختيار لرجال �صدقوا  الملكية  الأوام��ر  تاأييد هذه  اإن الإجماع الوطني على 

ما عاهدوا اهلل عليه باإنجازات اأ�صبحت واقعاً نعي�صه. وهي اأوامر ت�صتند اإلى الثقة الملكية الغالية وهي 

بن  نايف  بن  محمد  الأم��ي��ر  الملكي  ال�صمو  ل�صاحب  الفذة  القيادية  للقدرات  تقدير  عن  تعبير  كذلك 

الروؤية �صاحب  اأعمال ومهام، وا�صع  عبدالعزيز فهو المرابط على ثغر الأم��ن، المبدع في مايتولى من 

الحنكة والحكمة والقيادة.

اأّن ما قدمه �صمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لوطنه من انجازات وت�صحيات جليلة هي 

على  �صهر  ال��ذي  الرجل  فهو  اأجمع  والعالم  بل  الوفي  ال�صعودي  وال�صعب  الكريمة  القيادة  تقدير  محل 

اأمان وا�صتقرار بالد الحرمين ال�صريفين قبلة الم�صلمين ومهوى اأفئدتهم وجهود �صموه الكريم في كل 

مجالت الأمن والعمل العربي الم�صترك محل اإ�صادة الجميع، كان ول يزال �صيفاً اأطاح بهامة الإرهاب ويداً 

حانية توا�صي وتراعي اأبناء الوطن.

كما اأتى اختيار �صاحب ال�صمو الملكي الأمير محمد بن �صلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد لي�صع 

اإلى واجهة المهام العظام من مدر�صة  اأتى �صموه  الكفاءات في مواجهة الم�صوؤوليات الج�صام فقد  اأي�صاً 

�صلمان بن عبدالعزيز يحمل حنكة وحكمة في التعامل مع الأحداث المعا�صرة فتجربته في قيادة وزارة 

الدفاع مع ق�صر المدة اإل اأنها اأثبتت اأننا اأمام قائد فٍذ امتلك نا�صية المبادرة والقيادة.

وتوليتهم منا�صب  الكفاءات  ذوي  الوطن  اأبناء  لعدد من  ثقته  ال�صريفين  الحرمين  خ��ادم  اإي��الء  اأن 

اأن يحققها   - اهلل  - حفظه  التي يحر�س  التنمية  دفع عجلة  في  فاعاًل  اإ�صهاما  �صتكون  وقيادية  وزاري��ة 

للوطن والمواطن.

اأن هذا ال�صعب الكريم يرفع تقديره و�صكره لخادم الحرمين ال�صريفين على هذه الأوامر التي و�صعت 

البالد على خارطة الم�صتقبل الزاهر تحا�صب المق�صر وت�صد على يد المبدع وت�صرب بيد من حديد على 

اليد  وبترت  الكرامة  عباءة  العربي  للج�صد  واأع��ادت  والمواطن  الوطن  باأمن  العبث  نف�صه  له  ت�صول  من 

الخبيثة الممتدة اإلى ا�صتقرار الجوار وتبني التنمية لينعم المواطن بالرخاء، �صائاًل اهلل العلي القدير اأن 

يحفظ خادم الحرمين ال�صريفين الملك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود و�صمو ولي عهده الأمين و�صمو 

ولي ولي العهد واأن يعينهم جميعاً على م�صوؤولياتهم التي هم اأهل لها.

العقيد 

حممد بن عبداهلل بن ف�سلية

نائب رئي�س التحرير 
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على السمع والطاعة
نبايعكم


