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نائب وزير التعليم
العايل :اختيار الأمري
نايف ً
وليا للعهد ا�ستمرار
الزدهار اململكة
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زاهد  :نايف بن عبد
العزيز يف املكان
املنا�سب

الأمري نايف ولي ًا للعهد
كلمة العدد

هنيئ ًا لنا بالأمري نايف ولي ًا للعهد
�أثلج �صدورنا ق��رار خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل ب��ن عبد العزيز ،حفظه اهلل،
بتعيني �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير نايف بن
عبد ال�ع��زي��ز ،حفظ اهلل ،ول �ي � ًا للعهد ونائب ًا
لرئي�س جمل�س ال��وزراء ووزي��ر ًا للداخلية ،قرار
حكيم خفف ع� ّن��ا ح��زن ف��راق �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز ،رحمه اهلل
و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،مع ال�صديقني وال�شهداء
وال�صاحلني وح�سن �أولئك رفيق ًا.
�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
لقد �أعطى خادم احلرمني ال�شريفني بهذا القرار
در��س� ًا يف �إدارة احلكم بحكمة واق�ت��دار ور�ؤي��ة
ثاقبة ،فقد مت اختيار �سمو الأمري نايف بن عبد العزيز مببد�أ رباين �أ�سا�سه قوله تعاىل:
}و�أمرهم �شورى بينهم{ ،حيث ت�شاور خادم احلرمني ال�شريفني مع هيئة البيعة التي
�أ�س�سها حفظه اهلل يف  30ذو القعدة 1428هـ املوافق  10دي�سمرب 2007م .ومتت املوافقة
بالإجماع على تويل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز ،حفظه اهلل،
والية العهد ونيابة رئي�س جمل�س الوزراء ووزارة الداخلية ،فهو الرجل الأكف�أ والأقدر على
توىل هذا املن�صب .فما �أحوج بالدنا لرجل �أمن يقود بالدنا بخربة وحكمة وحنكة نحو
بر الأمان يف عامل تتزايد فيه وترية التحديات وتتالطم فيه �أمواج ال�صراعات .خربة
اكت�سبها �سموه من تدرج يف املنا�صب الإدارية العليا فقد كان �سموه �أمري ًا ملنطقة الريا�ض
ثم نائب ًا لوزير الداخلية ثم وزير دولة لل�ش�ؤون الداخلية ،ثم نائب ًا ثاني ًا لرئي�س جمل�س
الوزراء ووزير ًا للداخلية ،لتتكلل هذه امل�سرية الناجحة بوالية العهد ونيابة رئي�س جمل�س
الوزراء ووزارة الداخلية .ومل تقف مهمات �سموه عند هذا احلد ف�إىل جانب ذلك توىل
�سموه العديد من املهام التي �أ�سهمت يف االرتقاء بالوطن وعالقاته اخلارجية ،فقد توىل
�سموه الإ�شراف على اللجان واحلمالت الإغاثية والإن�سانية باململكة ،بالإ�ضافة �إىل كونه
الرئي�س الفخري ملجل�س وزراء الداخلية العرب ،ورئي�س ًا فخري ًا جلمعية العلوم واالت�صال
يف جامعة امللك �سعود يف الريا�ض ،ورئي�س ًا فخري ًا للجمعية الوطنية للمتقاعدين ،ورئي�س ًا
فخري ًا للجمعية ال�سعودية للإعالم واالت�صال ،ورئي�س جلنة احلج العليا ،ورئي�س اللجنة
العليا للتحقيق وتق�صي احلقائق يف �أحداث �سيول جدة ،ورئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة
املخدرات ،ورئي�س املجل�س الأعلى للإعالم ،ورئي�س املجل�س الأعلى للدفاع املدين،
ورئي�س جمل�س �إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،ورئي�س جمل�س القوى العاملة،
ورئي�س جمل�س �إدارة �صندوق التنمية الب�شرية ،ورئي�س الهيئة العليا جلائزة نايف بن
عبد العزيز �آل �سعود العاملية لل�سنة النبوية والدرا�سات الإ�سالمية املعا�صرة ،ورئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة العليا لل�سياحة .ناهيك عن جهود �سموه يف مكافحة الإرهاب والدفاع
عن وحدة الوطن ،عرب ت�أهيل ومنا�صحة املوقوفني يف ق�ضايا الإرهاب
وتفخر جامعة امللك عبد العزيز بنيل �شرف زيارة �سموه واحت�ضان كر�سي الأمري نايف
للقيم الأخالقية ،وهو كر�سي علمي فريد من نوعه ي�سعى �إىل تعزيز القيم الأخالقية
يف جمتمعنا ،بالإ�ضافة �إىل رعاية �سموه ملركز الأم�ير نايف بن عبد العزيز للبحوث
االجتماعية والإن�سانية ،وهي رعاية تنم عن دعم كبري وتوجيه دائم و�سديد لتنمية
املجتمع ال�سعودي يف جميع اجلوانب ملواجهة امل�شكالت والظواهر االجتماعية ال�سلبية،
وجتاوز كل ما من �ش�أنه الإخالل ب�أمن ورخاء الوطن واملواطن.
فهنيئ ًا لنا ب�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف ولي ًا للعهد ونائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء
ووزي��ر ًا للداخلية� ،سائلني اهلل عز وجل �أن يوفقه لأداء واجبه يف خدمة دينه ووطنه
ومليكه.
مدير اجلامعة
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�أ.د .حممد بن �سعيد الغامدي

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم
د� .أمنار بن حامد مطاوع

نائب رئي�س التحرير
د�.سعود �صالح كاتب

نائبة رئي�س التحرير
م�شرفة ق�سم الإعالم
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الأمري نايف بن عبد العزيز..
رجل القيم الأخالقية و�صمام �أمان اململكة
•ع�صرية الإدارة وحتديث الأنظمة بكل ما هو
جديد .

املولد والن�ش�أة
ول��د �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير نايف بن عبد
العزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية يف مدينة
الطائف ع��ام 1353ه� �ـ امل��واف��ق 1934م ون�ش�أ يف
كنف والده م�ؤ�س�س اململكة العربية ال�سعودية امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ـ طيب اهلل
ثراه ـ .
وتلقى �سموه تعليمه على �أيدي جمموعة من كبار
علماء العلوم ال�شرعية ،والآداب وال�شعر العربي
الف�صيح ،والعلوم ال�سيا�سية والدبلوما�سية والإدارة
م�ستفيد ًا من ر�ؤية والده امل�ؤ�س�س الذي عرف عنه
منهجه املميز يف الرتبية والتعامل مع الأبناء .

•االهتمام بالبنى التحتية .
•التطوير والتحديث التقني امل�ستمر .

جهوده يف التنمية والعمل الأمني

�سمو ويل العهد رفقة �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني

املنا�صب واملهمات التي توالها �سموه
توىل �سموه العديد من املنا�صب واملهام هي :
•النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء  30ربيع
الأول 1430هـ املوافق  27مار�س 2009م .

املرا�ســــــالت :

•وزير دولة لل�ش�ؤون الداخلية 1394هـ 1975 /م.

�ص.ب  80202جدة

•ـ نائب وزير الداخلية مبرتبة وزير 1394هـ /
1974م .

هاتف 6952350
فاك�س 6952907

•نائب وزير الداخلية عام 1390هـ 1970 /م .
•�أم�ي�ر منطقة ال��ري��ا���ض  1372ـ 1374ه � �ـ /
1953م ـ 1954م .
•وكيل �إمارة منطقة الريا�ض  1371ـ 1372هـ /
 1951ـ 1952م .

مرا�سالت التحرير
akhbarkau@yahoo.com

الإعــالنــــات:
هاتف6952350 :
حتويلة 64600

الطالب امل�شاركون :
حم������م������د خ����ي����اط
م�����ص��ع��ب احل���رب���ي
ع���و����ض ال����زه����راين
ع��ب��د اهلل ال��ب��ق��م��ي
�أروى

ال����زه����راين

م�������ي ال�������ش�ري����ف
رمي

الأح������م������دي

وت��ر�أ���س �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر نايف بن
عبدالعزيز العديد من اللجان واملجال�س كما كان
ع�ضو ًا يف ع��دد �آخ��ر م��ن املجال�س وال�ل�ج��ان من
�أبرزها :
•رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق التنمية الب�شرية
عام 1421هـ .
•الرئي�س الفخري للجمعية ال�سعودية للإعالم
واالت�صال عام 1421هـ .
•الرئي�س الفخري للجمعية ال�سعودية اخلريية
لرعاية الأ�سر ال�سعودية يف اخلارج ( �أوا�صر) .
•امل�شرف العام على اللجان واحلمالت االغاثية
والإن�سانية باململكة العربية ال�سعودية .

امل��ع��اجل��ات ال��ف��ك��ري��ة ل��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ط��رف
والإرهاب
يعتني �سموه مبحاربة الفكر بالفكر  ،لعلمه ب�أنه
�أج��دى و�أنفع من حماربته بال�سالح والقوة فقط
وعليه فقد متت املوافقة على :
�سمو ويل العهد خالل زيارته جلامعة امللك عبد العزيز

من امل�شاريع واالتفاقيات الأمنية مبا يخدم �أمن
الإن�سان العربي من �أهمها:
•الإ�سرتاتيجية الأمنية العربية يف بغداد عام
1404هـ 1984 /م .
•اخلطة العربية الأمنية الوقائية يف تون�س عام
1405هـ 1985 /م .
•االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب املوقعة من
قبل وزراء الداخلية والعدل العرب عام . 1998
•م �� �ش��روع الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة ملكافحة
اال�ستعمال غري امل�شروع للمخدرات وامل�ؤثرات
العقلية .
•رئي�س املجل�س الأعلى للإعالم عام 1401هـ .
•رئي�س الهيئة العليا ل�ل�أم��ن ال�صناعي عام
1397هـ .

•رئي�س جمل�س �إدارة جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية عام 1397هـ .
•رئي�س جمل�س �أمراء املناطق عام 1395هـ .
•رئي�س املجل�س الأعلى للدفاع املدين عام 1387هـ .
•رئي�س جلنة احلج العليا عام 1385هـ .
•ع�ضو املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية .
•نائب رئي�س الهيئة الوطنية حلماية احلياة
الفطرية و�إمنائها .
•رئي�س املجل�س الأعلى لل�سياحة .
وت��رك��زت ر�ؤي��ة �سموه يف تطوير قطاعات وزارة
الداخلية على :
•تطوير القدرات الب�شرية بالتعليم والتدريب
امل�ستمر .

•ت�أ�سي�س �إدارة خا�صة يف عام 1427هـ 2007 /م
حتت م�سمى �إدارة الأمن الفكري �ضمن تنظيم
وزارة الداخلية الإداري .
•ت��أ��س�ي����س ومت��وي��ل ك��ر��س��ي الأم �ي�ر ن��اي��ف بن
عبدالعزيز لدرا�سات الأم��ن الفكري بجامعة
امللك �سعود يف عام 1428هـ 2008 /م .
•متويل كر�سي الأم�ير نايف لدرا�سات الوحدة
ال��وط�ن�ي��ة بجامعة الإم� ��ام حم�م��د ب��ن �سعود
الإ�سالمية يف عام 1429هـ 2009 /م .
•ت�شجيع ودع��م ع�شرات الدرا�سات والأبحاث
اخلا�صة بظاهرة التطرف وارتباطاتها .
•ت�شكيل فريق عمل من �أ�ساتذة اجلامعات لو�ضع
خطط ا�سرتاتيجية للأمن الفكري العربي .
•تكليف فريق عمل كر�سي الأمري نايف لدرا�سات
الأمن الفكري لو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة
للأمن الفكري يف عام 1431هـ 2010 /م .
ثاني ًا  :مكافحة املخدرات :

•رئي�س جلنة النظام الأ�سا�سي لنظام احلكم
ونظام جمل�س ال�شورى ونظام املناطق عام
1412هـ املوافق 1992م .

ا�سرتاتيجية العمل امل�ؤ�س�سي يف مكافحة املخدرات:
•ت�أ�سي�س الإدارة العامة ملكافحة املخدرات يف
جهاز ال��وزارة مع �إدارة �أمنية متخ�ص�صة يف
الأم��ن العام ( ا�ستقلت �إىل قطاع ) ملواجهة
هذه الظاهرة على كل امل�ستويات .

•رئي�س جمل�س القوى العاملة عام 1411هـ .
•امل�شرف على هيئة التحقيق والإدعاء العام عام
1409هـ .

•ت�أ�سي�س اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات يف
1428هـ .

•الرئي�س الفخري ملجل�س وزراء الداخلية العرب
عام 1404هـ .
وي�ت�ر�أ� ��س الأم�ي��ر ن��اي��ف ف �خ��ري � ًا جم�ل����س وزراء
الداخلية العرب الذي مت من خالله �إقرار العديد

•لقد �أث�م��رت جهوده ـ حفظه اهلل ـ عن تنمية
�شاملة لقطاعات العمل الأم �ن��ي ال�ت��ي منها
(املديرية العامة للدفاع املدين ـ املديرية العام
حلر�س احلدود ـ املديرية العامة للأمن العام
ـ املديرية العامة للمباحث ـ املديرية العامة
لل�سجون ـ قوات الأمن اخلا�صة ـ املديرية العامة
للجوازات ـ قوات �أمن املن�ش�آت ـ املديرية العامة
ملكافحة املخدرات ) .
كما �أوىل �سموه اهتمام ًا بامللفات الأمنية والعمل
ع�ل��ى ت�ط��وي��ره��ا بو�صفها � �ش��راك��ة ب�ين امل��واط��ن
وامل�ؤ�س�سات الأمنية  ،ومن ذلك :

•وزير الداخلية 1395هـ 1975 /م .
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�س�يرة عطرة

�سموه يتبادل احلديث مع �شيوخ وعلماء يف مكتبه

•عقد عدد من االتفاقيات الثنائية والإقليمية
ال��دول �ي��ة مب��ا ي �ح��د م��ن ان �ت�� �ش��ار ه ��ذه الآف ��ة
وتفاقمها.

�س�يرة عطرة
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اجلهود العربية والدولية

الهيئة ال�سعودية للمهند�سني .
•م�ؤمتر ( �سالمة و�صحة احلجيج ) .

وبرزت جهود �سمو الأمري نايف بن عبدالعزيز
على امل�ستويني العربي والدويل فيما يلي :

•امل ��ؤمت��ر ال ��دويل الأول لل�سياحة واحل��رف
اليدوية .

على امل�ستوى العربي:

•م�ؤمتر حقوق الإن�سان يف ال�سلم واحلرب .

•الإ�� �ش ��راف ع�ل��ى جل ��ان وح �م�لات الإغ��اث��ة
والعمل الإن�ساين مل�شاريع التربعات ال�شعبية
واحلكومية التي تتبناها وتقدمها اململكة
لل�شعوب العربية املتعددة .

•امل ��ؤمت��ر العربي ال�ث��اين ل��ر�ؤ��س��اء النيابات
العامة .
•امل ��ؤمت��ر ال�ع��رب��ي ال�سابع ل��ر�ؤ� �س��اء �أج�ه��زة
الإع �ل�ام واالج �ت �م��اع امل���ش�ترك م��ع و�سائل
الإعالم العربية.

•دعم جهود الإغاثة لل�شعب الفل�سطيني .
•اع�ت�م��اد وتنفيذ ال�ع��دي��د م��ن امل���ش��روع��ات
الإن�سانية للمت�ضررين يف احلروب .

•رعاية كر�سي الأم�ير نايف بن عبد العزيز
للقيم الأخالقية بجامعة امللك عبد العزيز

•تقدمي امل�ساعدات الغذائية ودع��م الأ�سر
الفقرية واجلرحى واملعوقني وكفالة الأيتام
ودع��م التعليم اجلامعي  ،وب�ن��اء امل�ساكن
اخل�يري��ة  ،وت �ق��دمي الأدوي� ��ة وامل�ستلزمات
الطبية وب�ن��اء امل��راك��ز املتخ�ص�صة لعالج
الأورام ال�سرطانية .

�سمو ويل العهد يهنئ خادم احلرمني ال�شريفني ب�سالمة ال�شفاء بعد عودته من اخلارج

رع���اي���ة اجل���وائ���ز وامل�����ؤمت����رات
والكرا�سي العلمي

على امل�ستوى الدويل
•دعم اجلهود الإغاثية لل�شعب الأفغاين .

يرعى �سموه العديد من اجل��وائ��ز وامل ��ؤمت��رات
والفعاليات العلمية والوطنية منها :

•�إن���ش��اء اللجنة ال�سعودية لإغ��اث��ة كو�سوفا
وال�شي�شان .

•ج��ائ��زة ال���س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة وم���س��اب�ق��ة حفظ
احلديث النبوي ال�شريف .

•�إغ��اث��ة املت�ضررين من كارثة ت�سونامي يف
اندوني�سيا .

•جائزة الأمري نايف لل�سعودة .

•�إغاثة املت�ضررين من الزالزل والفي�ضانات
يف الدول املت�ضررة .
•امل�شرف العام على احلملة الوطنية مل�ساعدة
مت�ضرري جماعة ال�صومال .

•م�ؤمتر ومعر�ض ال�صحة وال�سالمة املهنية
ال��ث��اين ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال�ع��ام��ة
للت�أمينات االجتماعية .

�سموه رفقة �سمو الأمري حممد بن نايف يقفان حتية للعلم

•ال��ن��دوة ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�إ� �ص�لاح وال �ت ��أه �ي��ل يف
امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية حتت �شعار (ال�سجني
واملجتمع).

جهوده يف خدمة العلم والتعليم
واملعرفة

•املنتدى الإعالمي ال�سنوي للجمعية ال�سعودية
للإعالم واالت�صال .

ل�سموه جهود وا�ضحة يف يف جمال خدمة العلم
واملعرفة ل�سموه العديد من اجلهود ومنها :
 1ـ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  :يرت�أ�س
�سموه جمل�س �إدارة جامعة ن��اي��ف للعلوم
الأم �ن �ي��ة ال �ت��ي نه�ضت ب�ت�ط��وي��ر اخل�ب�رات
الأمنية والعدلية وتقدمي برامج وم�ؤمترات
دولية ت�ستفيد منها الدول العربية  ،ومتنح
�شهادات الدبلوم واملاج�ستري والدكتوراه .
 2ـ ج��ائ��زة ال���س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة  :ج��ائ��زة عاملية
خم�ص�صة ل��دع��م ال�ب��اح�ث�ين وال�ع�ل�م��اء يف
جماالت ال�سنة وعلومها .
 3ـ م�سابقة الأم�ير نايف بن عبدالعزيز حلفظ
احل��دي��ث ال�ن�ب��وي  :م�سابقة تعنى بحفظ
احلديث ال�شريف يف عام 2006م .

 5ـ امل�ن��ح العلمية  :يتلقى ع��دد م��ن الطالب
درا�ساتهم العليا داخ��ل اململكة وخارجها
مب�ن��ح علمية م��ن ��س�م��وه يف تخ�ص�صات
خمتلفة .
 6ـ دعم اجلمعيات العامة والعلمية  :يدعم �سموه

ن�شاطات العديد م��ن امل�ؤ�س�سات العلمية
والعامة منها ( اجلمعية الوطنية للمتقاعدين
 ،اجلمعية ال�سعودية اخلريية لرعاية الأ�سر
ال�سعودية يف اخل��ارج « �أوا� �ص��ر» ،اجلمعية
ال�سعودية لالت�صال والإعالم ) .
 7ـ الأق�سام العلمية � :إن�شاء ق�سم الدرا�سات
الإ� �س�لام �ي��ة ب�ج��ام�ع��ة م��و��س�ك��و 1416ه�� �ـ /
1995م .

ال�شهادات والأو�سمة
تقلد �سموه العديد من الأو�سمة وح�صل على
الكثري من ال�شهادات ومن ذلك :
•و�شاح ال�سحاب من جمهورية ال�صني عام
1397هـ 1977 /م .
•و�سام جوقة ال�شرف من جمهورية فرن�سا
عام 1397هـ 1977 /م .
•و�سام املحرر الأك�بر من جمهورية فنزويال
عام 1397هـ 1977 /م .
•و�سام الكوكب من اململكة الأردنية الها�شمية
عام 1397هـ 1977 /م .
•الدكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة
( ��ش�ن��غ ت���ش��ن ) يف ال���ص�ين ال��وط�ن�ي��ة يف
1399/8/17هـ 1979 /م .

•املنتدى الدويل لل�شراكة املجتمعية يف جمال
البحث العلمي .
•الندوة ال�سنوية (الأمن م�س�ؤولية اجلميع) .

•و��س��ام الأم��ن القومي م��ن جمهورية كوريا
اجلنوبية عام 1400هـ 1980 /م .

•م�ؤمتر الأ�سر ال�سعودية والتغريات املعا�صرة.

•ال��دك�ت��ورة الفخرية يف ال�ق��ان��ون م��ن كوريا
اجلنوبية .

•امل�ؤمتر الوطني الأول للأمن الفكري ـ جامعة
امللك �سعود .

�أثناء لقائه برئي�س دولة الكويت ال�شقيقة

•رعاية مركز الأم�ير نايف بن عبد العزيز
للبحوث االجتماعية والإن�سانية بجامعة
امللك عبد العزيز.

•و�شاح امللك عبدالعزيز من الطبقة الأوىل
وهو �أعلى و�سام يف اململكة العربية ال�سعودية.

•الندوة ال�سنوية (املجتمع والأمن) .

نايف للأمن الفكري ـ كر�سي الأم�ير نايف
للقيم الأخالقية .

 4ـ �إن�شاء الكرا�سي العلمية حملي ًا ودولي ًا  :كر�سي
الأمري نايف للوحدة الوطنية ـ كر�سي الأمري
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•ملتقى ال��درا��س��ات الدعوية ون��دوة ترجمة
ال�سنة النبوية .
•امل�ؤمتر الوطني الـ  19للحا�سب يف جامعة
امل �ل��ك ��س�ع��ود ب�ع�ن��وان االق�ت���ص��اد الرقمي
و�صناعة تكنولوجيا املعلومات .
•امل�ؤمتر الإ�سالمي الثاين لوزرا البيئة .
•امل�ؤمتر الأول ل�شعبة الهند�سة ال�صناعية يف

•درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم ال�سيا�سية
من اجلامعة اللبنانية عام 1430هـ 2009 /م
 ،وذلك يف ختام الدورة الـ  26ملجل�س وزراء
الداخلية العرب يف بريوت .
•درج��ة ال��دك�ت��وراه الفخرية م��ن جامعة �أم
القرى يف ال�سيا�سة ال�شرعية .
•و�سام الأرز من اجلمهورية اللبنانية 1430هـ
2009 /م .
•الدكتوراه الفخرية من جامعة الرباط يف
جمهورية ال�سودان .

هوايات �سموه
ومن هوايات �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف
بن عبدالعزيز واهتماماته حب القراءة ب�شكل
عام وخ�صو�ص ًا يف جماالت  ( :العلوم ال�شرعية
وال �ت��اري��خ والآداب  ،وال�سيا�سة ) وممار�سة
الريا�ضة البدنية ب�شكل يومي منتظم ،والقن�ص
وال�سباحة ورك��وب اخليل واالهتمام برتبيتها,
ويحتفظ �سموه بعدد من اخليول العربية الأ�صيلة
ذات ال�سالالت العريقة.
�سموه ي�سلم �إحدى اجلوائز العلمية

�سموه ي�ستقبل عدد ًا من املواطنني

امل�صدر  :وكالة الأنباء ال�سعودية
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ك��ر���س��ي الأم��ي��ر ن��اي��ف ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ل��ق��ي��م الأخ�ل�اق���ي���ة ..
فخـــر جـــامعـــة امللك عبـــدالعـــزيـــز
ال�سبـــت 1432/12/23هـ
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ب���ان���ورام���ا

بقلم الدكتور �سعيد بن �أحمد الأفندي
كر�سي الأم�ي�ر نايف ب��ن عبد العزيز للقيم
الأخالقية �أح��د �أب��رز و�أه��م الكرا�سي العلمية
باململكة العربية ال�سعودية والعامل ،يحمل
ا�سم �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير نايف بن
عبد العزيز ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،ووزير الداخلية ،ويحظى مبتابعة ودعم
ورعاية �شخ�صية من �سموه ،ويعنى بتعزيز
القيم الأخالقية يف املجتمع ال�سعودي.

د� .سعيد بن احمد االفندي
مرا�سيم توقيع عقد كر�سي الأمري نايف للقيم الأخالقية

ر�ؤية الكر�سي
تتلخ�ص ر�ؤي��ة الكر�سي يف �أن يكون
م��رج �ع �ي��ة م �ع��رف �ي��ة وب �ح �ث �ي��ة للقيم
الأخالقية الإن�سانية� ،أما ر�سالته فهي
تعزيز القيم الأخ�لاق�ي��ة يف املجتمع
و تفعيلها ب�أ�ساليب ع�صرية وو�سائل
م�ن�ه�ج�ي��ة وال �ت �ف��اع��ل االي��ج��اب��ي مع
املجتمعات الإن�سانية.

�أهداف الكر�سي
يهدف الكر�سي �إىل تعريف العامل
من حولنا بقيمنا الأخالقية من خالل
ال� �ن ��دوات وامل� ��ؤمت ��رات وامل �� �ش��ارك��ات

امل�ت�ن��وع��ة .ور� �ص��د �أ� �س �ب��اب ومظاهر
انح�سار القيم الإيجابية وانت�شار القيم
واملفاهيم ال�سلبية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
و�ضع اخلطط وامل�شروعات والربامج
للتعريف ب�أهمية القيم الأخ�لاق�ي��ة
ون�شرها بني فئات املجتمع ،و�إع��داد
الدرا�سات التي ت�ساهم يف تعزيز القيم
الأخالقية التي تتوافق مع متغريات
الع�صر ،وك��ذل��ك الإ��س�ه��ام يف تقدمي
احل �ل��ول العلمية وال�ع�م�ل�ي��ة ملعاجلة
امل�شكالت الأخ�لاق �ي��ة واحل��د منها.
ومن بني �أه��داف الكر�سي امل�ساهمة
يف و�ضع املعايري وامل�ؤ�شرات التي حتكم

تطبيق القيم يف املجتمعات من خالل
ال�شريعة الإ�سالمية و�إي�صالها للعامل
من خالل املنظمات والهيئات الدولية
املختلفة .من بني �أهداف كر�سي الأمري
نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخالقية،
العمل على و�ضع دليل قيمي ي�شتمل
على ال�ضوابط واملعايري العلمية التي
ميكن العمل من خاللها والتوا�صل بها
مع الثقافات الإن�سانية الأخرى.

�أ���س��ت��اذ الكر�سي و�أع�����ض��اء
اللجنة الإ�شرافية
وقد مت اختيار ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور
��ص��ال��ح ب��ن ع �ب��داهلل ب��ن حم�م��د اب��ن

حميد ع�ضو هيئة كبار العلماء و�إمام
وخ�ط�ي��ب احل ��رم ال���ش��ري��ف �أ� �س �ت��اذ ًا
للكر�سي ،كما ي�شرف على الكر�سي
جلنة �إ�شرافية عليا مكونة من معايل
مدير جامعة امللك عبد العزيز الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب رئي�س ًا،
و�سعادة وكيل جامعة امللك عبد العزيز
ل�ل�أع�م��ال والإب� ��داع امل�ع��ريف الدكتور
�أحمد بن حامد نقادي نائب ًا للرئي�س،
و��س�ع��ادة وك�ي��ل اجل��ام�ع��ة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور
عدنان بن حمزة زاهد ،و�سعادة عميد
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية الأ�ستاذ

الدكتور حممد ب��ن �سعيد الغامدي،
و�سعادة عميد البحث العلمي الأ�ستاذ
ال��دك �ت��ور ي��و� �س��ف ب��ن ع �ب��د ال�ع��زي��ز
الرتكي و�سعادة عميد معهد البحوث
واال�ست�شارات الدكتور حممد جنيب
خياط  ،و�سعادة امل�شرف على الكر�سي
الدكتور �سعيد بن �أحمد الأفندي.

اللجنة العلمية للكر�سي
كما مت ت�شكيل جلنة علمية للكر�سي
مكونة من � :سعادة وكيل جامعة امللك
عبد العزيز للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الأ��س�ت��اذ الدكتور ع��دن��ان بن

حمزة زاه��د رئي�س ًا  ،.و�سعادة عميد
البحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور يو�سف
بن عبدالعزيز الرتكي نائب ًا للرئي�س،
و�سعادة عميد كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور حممد
ب��ن �سعيد حممد ال�غ��ام��دي ،و�سعادة
ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ب��ن ال�شيخ
توفيق ال�صباغ ،و�سعادة امل�شرف على
الكر�سي الدكتور �سعيد بن �أحمد علي
الأفندي ،و�سعادة الدكتور حممد بن
�سامل حممد القرين ،و�سعادة الدكتور
في�صل بن �سعيد عبد اهلل بالعم�ش.

مركز الأمري نايف بن عبد العزيز للبحوث االجتماعية والإن�سانية

•القيام بدرا�سات علمية ميدانية حتدد
واقع الظواهر االجتماعية وحقائقها التي
يعاي�شها املجتمع ال�سعودي و�إعطاء �صورة
وا�ضحة عنها.

�إن�شاء املركز
ات�خ��ذ جمل�س اجل��ام�ع��ة يف اج�ت�م��اع��ه الأول
للعام اجلامعي 1430/1429ه�ـ املنعقد بتاريخ
1429/11/6ه �ـ املوافق 2008/11/4م ب�ش�أن
التو�صية ب�إن�شاء مركز البحوث االجتماعية
بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،القرار التايل:
«يو�صي جمل�س اجلامعة جمل�س التعليم العايل
باملوافق على �إن�شاء مركز البحوث االجتماعية
بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية باجلامعة ح�سب
ال�صيغة املرفقة ا�ستناد ًا �إىل امل��ادة ()20/2
من نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات».

قرار تعديل ا�سم املركز
اتخذ جمل�س اجلامعة يف جل�سته اخلام�سة للعام
اجلامعي 1431ه �ـ1432/ه �ـ التي عقدت يوم
الأربعاء 1432/7/27هـ املوافق 2011/6/29
م مببنى الإدارة العليا قرار ًا بتغيري ا�سم «مركز
البحوث االجتماعية والإن�سانية باجلامعة»
لي�صبح «مركز الأم�ير نايف بن عبد العزيز
للبحوث االجتماعية والإن�سانية».

قرار �إن�شاء املركز
بعد االطالع على خطاب معايل وزير التعليم
ال�ع��ايل رق��م �/704أ وت��اري��خ 1430/3/27ه � �ـ
املت�ضمن موافقة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
رئي�س جمل�س ال��وزراء ورئ�س جمل�س التعليم
العايل ،يحفظه اهلل ،بالتوجيه الربقي الكرمي
رق��م /2544م.ب وت��اري��خ 1430/3/19ه � � �ـ

•التقييم العلمي املنهجي جلهود احلد من
تف�شي الظواهر االجتماعية ال�سلبية.
•ن �� �ش��ر ال �ت��وع �ي��ة وال��ث��ق��اف��ة ال��وط �ن �ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ب�ي�ن � �ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع
املختلفة.
�سموه لدى ا�ستقباله معايل مدير اجلامعة ووكيلها وعميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية وامل�شرف على كر�سي الأمري نايف للقيم الأخالقية

ع �ل��ى ق � ��رار جم �ل ����س ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل رق��م
( ،)1430/53/22يف ج�ل���س�ت��ه ال �ث��ال �ث��ة
واخلم�سني املنعقدة بتاريخ 1430/3/3هـ ب�ش�أن
املوافقة على �إن�شاء مركز البحوث االجتماعية
والإن�سانية بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية.

نبذة عن املركز

والعلوم الإن�سانية حيث تتوفر الطاقات العلمية
وال�ك�ف��اءات الأك��ادمي�ي��ة املتخ�ص�صة يف علم
االجتماع ،والإع�لام ،وعلم النف�س ،والتاريخ،
واجلغرافيا ،وال��درا��س��ات الإ�سالمية ،وعلوم
اللغة العربية واللغات الأوروبية.

ر�ؤية املركز

ب� ��رزت احل ��اج ��ة لإن�����ش��اء م��رك��ز ال �ب �ح��وث
االجتماعية والإن�سانية نظر ًا للدور الذي ت�ؤديه
العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف بناء الإن�سان
فكري ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا ونف�سي ًا ،كما ت�سهم
يف فهم املجتمع بخ�صائ�صه وق�ضاياه ،وتر�صد
ظواهره اجلديدة ،وحتلل امل�شكالت التي يعاين
منها ،وال�صعوبات التي يواجهها.

ر�سالة املركز

ول��ن ي�ك��ون ه��ذا امل��رك��ز يف م�ك��ان �أف���ض��ل من
م�ؤ�س�س �أك��ادمي�ي��ة عريقة مثل جامعة امللك
عبد ال�ع��زي��ز ،وداخ ��ل كلية مثل كلية الآداب

توظيف البحث العلمي يف معاجلة امل�شكالت
االجتماعية وخ��دم��ة الق�ضايا الإن�سانية يف
اململكة العربية ال�سعودية.

التميز يف التعامل م��ع الق�ضايا االجتماعية
والإن���س��اين وف��ق �أ�س�س علمية حلماية الفرد
وتنميته ،و�سالمة املجتمع وتقدمه.

�أهداف املركز
•ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ك��اف��ة من
ب��ح��وث ودرا� � �س� ��ات وا� �س �ت �� �ش��ارات يف
امل� �ج ��االت االج �ت �م��اع �ي��ة والإن �� �س��ان �ي��ة
لتحقيق نه�ضة علمية بحثية �شاملة يف
نواحي الأ�سرة ال�سعودية ،واملخدرات،
وال�شباب ،واملواطنة ،والثقافة ،والهوية،
واملوهبة ،والإبداع ،وال�سلوك الإجرامي،
واالجتاهات ،والر�أي العام.
•الإ�سهام يف تقدمي حلول عملية مدرو�سة
ملعاجلة امل�شكالت االجتماعية واحلد من
انت�شارها.
•ر�صد الق�ضايا وامل�ع��وق��ات احليوية يف
جم��االت العلوم االجتماعية والإن�سانية
ودرا�ستها لو�ضع النتائج والتو�صيات
واحل�ل��ول حتت ت�صرف جميع الهيئات
وامل�ؤ�س�سات واجلامعات باململكة.

•�إع�� � � ��داد وت� �ط ��وي ��ر ب� ��رام� ��ج ت���أه��ي��ل
االخت�صا�صيني يف املجاالت االجتماعية
والإن�سانية.

وحدات املركز
 -1وحدة بحوث الأ�سرة.
 -2وحدة بحوث املخدرات.
 -3وحدة بحوث م�شكالت ال�شباب.
 -4وحدة املواطنة وامل�س�ؤولية االجتماعية.
 -5وحدة الثقافة والهوية.
 -6وحدة بحوث املوهبة والإبداع.
 -7وحدة بحوث درا�سات اجلرمية.
 -8وحدة بحوث االجتاهات والر�أي العام.
 -9وح � ��دة درا�� �س ��ة ال �� �س �ك��ان وال�ت�خ�ط�ي��ط
االجتماعي.
 -10وحدة الإمناء اللغوي
 -11وحدة درا�سات املر�أة
 -12وحدة الرتجمة

م�����ش��ارك��ات

ال�سبـــت 1432/12/23هـ

املـــوافــق 2011/11/19م

معايل وزير التعليم العايل :

�أ.د .خالد بن حممد العنقري
�صرح معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور خالد بن
حممد العنقري مبنا�سبة تعيني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد ونائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء
ووزي��ر ًا للداخلية ب��أن �سموه نال ثقة من قائد هذا الوطن
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،
حفظه اهلل ،وهي ثقة و�ضعت فيمن هو �أهل للثقة وقادر على
القيام ب�أعباء الت�شريف ،و�شرف امل�س�ؤولية ،وهي ر�سالة
للداخل واخلارج �أن البيت ال�سعودي متما�سك و�أنه يت�صرف
وفق ًا ملقت�ضيات م�صلحة الوطن.
و�أ�ضاف معاليه �أن �سمو الأمري نايف قد تقلد امل�س�ؤولية منذ
كان عمره  18عام ًا حينما كان وكيال لإمارة منطقة الريا�ض
عام 1371هـ ،ثم �أمري ًا لها ،وهو منذ عام 1395هـ ع�ضو يف
هم امللف الأمني منذ ذلك احلني،
جمل�س ال��وزراء ويحمل ّ
و�أ�ضاف معاليه �أنه كما يعلم اجلميع ف�إنه �إذا ذكرت اململكة
العربية ال�سعودية ذكر الأمن واال�ستقرار ،و�إذا ذكر الأمن
ذكر الأمري نايف بن عبدالعزيز ،وال ميكن للتنمية �أن تقوم
وتزدهر بدون ا�ستقرار ،وال ميكن لبلد �أن ينعم باال�ستقرار
دون �أن يكون الأمن قد حتقق يف �صوره املختلفة.
و�أ�شاد معايل وزير التعليم العايل بال�سمات الإن�سانية التي

اختيار الأمري نايف لوالية العهد ا�ستمرار الزدهار و�أمن اململكة

يتمتع بها الأمري نايف ،معترب ًا �أن امللفات التي �أ�شرف عليها
والتجارب الكبرية التي �صقلت خربته و�أثرت جتربة �سموه
جتعل من وج��وده يف والي��ة العهد خري �سند لأخيه خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �أيده اهلل
يف �إدارة �ش�ؤون الدولة.
هذا وقد رفع معاليه �أ�سمى �آيات التهاين خلادم احلرمني
ال�شريفني ،والأ�سرة املالكة على هذا التوافق غري امل�ستغرب،
ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز خال�ص
التهنئة على هذه الثقة� ،سائ ًال اهلل �سبحانه وتعاىل ل�سموه
الكرمي العون والتوفيق.
و�أ�ضاف معاليه يف ت�صريح �« :أبارك للوطن قيادته الر�شيدة،
و�أ�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل يف هذه الأيام املباركة �أن يحفظ
لهذا الوطن خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ،و�سمو ويل عهده الأمري نايف بن عبدالعزيز،
و�أن يدمي على بالدنا نعمة الأم��ن والأم��ان واال�ستقرار �إنه
�سميع جميب الدعاء».
وزير التعليم العايل

�أطيب التهاين والتربيكات ل�صاحب ال�سمو امللكي
الكرمي الأمري نايف بن عبد العزيز
ي�شرفني يف هذه املنا�سبة العظيمة �أن �أرفع �أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات �إىل مقام �سيدي خادم
احلرمني ال�شريفني مهنئ ًا ومبارك ًا هذا االختيار
املوفق وتلك الثقة الغالية التي �صادفت �أهلها،
والأمانة التي �أواله��ا – حفظه اهلل – �إىل خري
من ي�ؤديها بحقها طاعة هلل ووفا ًء للوطن وحمبة
ملواطنيه ..والتهنئة والتربيكات ملقام �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز بتعيني
�سموه ول ًيا للعهد ونائ ًبا لرئي�س جمل�س الوزراء
ووزي � ًرا للداخلية  ..لي�أتي تعيني �سموه الكرمي
حفظه اهلل – مطابق ًا ملبد�أ الرجل املنا�سب يف
املكان املنا�سب  ،ف�إن �سمو الأمري نايف بن عبد
العزيز رجل ح�سم يف مواقف احل�سم و�صاحب
م��واق��ف م�شرفة ع�بر م�سرية حافلة بالعطاء
والتجرد والإخال�ص ودراية تامة ببواطن الأمور
وظ��واه��ره��ا ول��ه خ�برة �إداري ��ة وا�سعة ات�سمت
بالتجويد والإت��ق��ان ،وم��ا �إدارة � �ش ��ؤون احلج
و�سالمة و�أمن حجاج بيت اهلل احلرام �إال خري
�شاهد ودليل على قدرات �سموه العالية الرفيعة
يف الإدارة و�ش�ؤونها ،و�إن تقلد �سموه الكرمي
للعديد م��ن املنا�صب ال�ه��ام��ة يف ال��دول��ة عرب
عطائه املميز �أ��ض��اف �إىل �سعة افقه وح�سن
تدبريه وت�صريفه ل�ش�ؤون مهامها الكثري ،كما
�إن �إم�ساكه بالعديد من امللفات الهامة لق�ضايا
داخلية وخارجية ابرز مقدرات �سموه الفذة يف
اتخاذ القرارات ال�سليمة عند املواقف ال�صعبة
والأح��داث اجل�سيمة ،و�إن �سموه بكل مقايي�س
االختيار ف�إنه القوي الأمني ،واحلكيم الرزين،
واملواطن الغيور على دينه ووطنه و�شعبه ،وهو
رج��ل امل�ب��ادرات احلا�سمة وال�ضربات املوجعة
القا�صمة لفلول الإره��اب و�أوك��اره ،حتى متكن
بعون اهلل و�إخال�ص جنوده من تطهري البالد من

نائب وزير التعليم العايل:

الأمري نايف �صاحب
الف�ضل يف �إر�ساء قواعد
الأمن واال�ستقرار يف
بالدنا

اختيار القوي الأمني تدعمه ثقة امللك
املحبوب ووفاء ال�شعب املخل�ص

�أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

�شروره و�أ�شراره  ..بل �شكل �سموه
الكرمي بتوليه لرئا�سة اللجنة الوطنية ملكافحة
املخدرات �سد ًا منيع ًا وح�صن ًا ح�صين ًا من هذه
الآفة التي ت�ضر بال�شعوب ومقدراتها وتقعد بها
عن النماء والتطور وتوردها موارد التهلكة ،و�إن
جهود �سموه يف رئا�سة هذه اللجنة مع اجلهات
املعنية كبرية وناجحة يف درء خماطر هذه الآفة
،وق��د امتدت اجن��ازات �سموه الكرمي لت�شمل
قيادته وتر�أ�سه للعديد من اللجان العاملة يف
جمال �إغاثة ال�شعوب املنكوبة يف خمتلف �أنحاء
العامل ومدها بالدعم الإن�ساين ال��ذي اعتادت
اململكة على تقدميه يف حاالت النكبات والأزمات
التي متر بها تلك البلدان.
وال �شك �أن تعيني �سموه الكرمي لهذا املن�صب هو
ب�شارة ي�سعد بها مواطنو هذا البلد العزيز و
قطاعاته وم�ؤ�س�ساته كافة ..ون�س�أل اهلل تعاىل �أن
يبارك يف جهود �سموه الكرمي و�أن يعينه بتوفيق
من عنده ليكون خري �سند وع�ضد ل�سيدي خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك عبد اهلل ب��ن عبد
العزيز – يحفظه اهلل – حتى مت�ضي ُقدم ًا بعون
اهلل وتوفيقه م�سرية اخل�ير والنماء يف بالدنا
احلبيبة .
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
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عبرّ معايل نائب وزير التعليم العايل الأ�ستاذ
الدكتور �أحمد بن حممد ال�سيف عن �أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات ملقام �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز �آل �سعود،
على الثقة امللكية الغالية بعد تعيينه ول ًّيا للعهد
خل ًفا لأخ�ي��ه ال��راح��ل �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن عبد العزيز (رحمه اهلل)،
ونائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير ًا للداخلية.

�سموه يف حمالت الإغاثة لإخوانه و�أ�شقائه يف فل�سطني �إبان
العدوان الغا�شم على غزة يف عام 2009-2008م ،وكذلك
يف ال�صومال يف العام اجلاري ،جعلت منه �شخ�صية دولية
حتظى بالتقدير واالحرتام.

كما �أن للأمري نايف الف�ضل يف �إن�شاء عدد من الكرا�سي
وامل �ع��اه��د املتخ�ص�صة يف ع��دد م��ن اجل��ام �ع��ات املحلية
وال��دول �ي��ة� ،أب��رزه��ا ق�سم الأم�ي�ر ن��اي��ف ب��ن عبد العزيز
للدرا�سات الإ�سالمية واللغة العربية يف جامعة مو�سكو،
�أ.د� .أحمد بن حممد ال�سيف
و�أ�شار معاليه �إىل �أن ال�شعب ال�سعودي والأمة
ومعهد الأم�ير نايف بن عبد العزيز للبحوث واخلدمات
خرب
العربية والإ�سالمية تلقت ببالغ ال�سرور
اال�ست�شارية يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
تعيني مقامه الكرمي ولي ًا للعهد ،لتاريخه احلافل بالعطاء والإجنازات
وكر�سي الأم�ير نايف بن عبد العزيز لدرا�سات ال�سنة النبوية يف
يف خدمة الدين احلنيف والوطن والأم��ة العربية والإٍ�سالمية ،وذلك
جامعة امللك �سعود ،وكر�سي الأمري نايف بن عبد العزيز لدرا�سة الأمر
على جميع الأ�صعدة ،بالإ�ضافة �إىل قدرته على �إدارة العديد من امللفات
باملعروف والنهي عن املنكر يف اجلامعة الإ�سالمية.
اخلا�صة ب��وزارة الداخلية ،و�أب��رزه��ا الق�ضاء على الفئة ال�ضالة يف
وبني معاليه �أن �سرعة اتخاذ قرار تعيني �سموه يدل داللة قاطعة على
اململكة العربية ال�سعودية ،و �إن�شاء برامج»املنا�صحة» لت�أهيل املوقوفني
حالة اال�ستقرار التي ت�شهدها مملكتنا الغالية ،والتي دائم ًا ما تعلوا
على ذمة ق�ضايا تتعلق بالإرهاب مما دفع الكثري من املنظمات �إىل
بامل�صلحة العامة للوطن من خالل الكفاءة والقدرة على �إجناز املهام
الإ�شادة بهذه اجلهود والتي جنحت يف �إعادة الكثري من املغرر بهم �إىل
والر�ؤية الثاقبة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
دائرة ال�صواب ،بالإَ�ضافة �إىل حنكته يف التعامل مع كل ما قد يهدد
ً
�آل �سعود (حفظه اهلل) يف اختيار نائبه ا�ستمرارا مل�سرية اململكة
�أمن و�سالمة املجتمع ال�سعودي.
املظفرة.
فمن �أبرز ما يتمتع به الأمري نايف ،اهتمامه بال�سنة النبوية ،وحر�صه
و�أ�شار معاليه �إىل �أهمية هذا االختيار يف املرحلة الدقيقة التي ي�شهدها
على رعايتها وتنميتها وتنقيتها ،حيث دعم املراكز البحثية اخلا�صة
ال�ع��امل العربي والإ��س�لام��ي ،داع�ي� ًا امل��وىل ع��ز وج��ل �أن يوفق خ��ادم
بها ،وخ�ص�ص جائزة عاملية يتناف�س العلماء عليها يف جميع �أنحاء
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأم�ين حفظهما اهلل ،وبالدنا
املعمورة ،التي �أ�صبحت خالل �أع��وام من اجلوائز العاملية املرموقة
املباركة ملا فيه �صالح البالد والعباد وا�ستكمال م�سرية النه�ضة وحتقيق
التي ي�شرف بنيلها الكثري من علماء العامل الإ�سالمي ،بالإ�ضافة �إىل
الأمن والأمان ،والوحدة الوطنية.
ما يتمتع به �سموه من م�شاعر �أبوية ،حيث يحر�ص �سنوي ًا على معايدة
�أ�سر �شهداء الواجب ،تقدير ًا لت�ضحية ذويهم يف خدمة الوطن ،وجهود
نائب وزير التعليم العايل

نايــف بــن عبــدالعــزيــز ...
فــي املكـــان املنــا�ســـب
� � �ش � �ك� ��ر ًا خ�� � ��ادم احل ��رم�ي�ن
ال���ش��ري�ف�ين ..ع �ل��ى االخ�ت�ي��ار
املوفــــق ل�صاحـــب ال�سمــــو
امل�ل�ك�ـ�ـ�ـ�ـ��ي الأم �ـ �ـ �ـ�ير  /ن��اي��ف
ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز �آل �سعود،
ل �ي �ك��ون ول��ي�� ًا ل�ل�ع�ه��د ون��ائ �ب � ًا
لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر ًا
للداخلية ،فهذا االختيار ال�شك
�أن له مدلوالته وغاياته التي
�أ.د .عـدنـان بن حمـزة زاهــد
ت�ضاف �إىل الواقع احل�ضاري
ال��ذي تعي�شه اململكة العربية
ً
ال�سعودية (علمي ًا ،ثقافي ًا ،واقت�صاديا) هذا الواقع الذي ي�ضاهي
مثيله يف كثري من بلدان الغرب ذات الأ�سبقية يف التطوير والتنمية
مبختلف �أ�شكالها ،والأمري نايف بن عبد العزيز ،من ال�شخ�صيات
التي متتاز بالر�ؤية البعيدة للأمور وال�ه��دوء يف معاجلة الق�ضايا
وامل�شكالت مهما تنوعت ،وفوق كل ذلك فهو من �أولئك الذين تهمهم
الأفعال ولي�س الأقوال ،وهذه ال�شك �صفات ومميزات ق ّل �أن تتوفر يف
كل �شخ�ص ،وما يتمتع به �سموه الكرمي من خ�صال خلقية وما يكتنزه
من خربات ،وا�ستيعابه لكل القيم الإ�سالمية النبيلة ،ال�شك �أن كل
هذه اخل�صال جعلت من �سموه الكرمي �أحد الرموز املهمة التي متثل
جمتمع اململكة العربية ال�سعودية ،وقد ال �أكون مبالغ ًا �إذا ما قلت �أن
�سموه الكرمي ميثل خ�صائ�ص املجتمع ال�سعودي ب�أكمله ،وبعد هذا ..
�أال يحق للمواطن واملقيم يف مملكة الإن�سانية �أن ي�شعر بالطم�أنينة
والأمان على حا�ضره وم�ستقبله ..ونايف بن عبدالعزيز ..وهو الذي
ما فتئ يبحث عن �أمن و�سالمة بالدنا احلبيبة ،قد �أختاره خادم
احلرمني ال�شريفني  ..حفظه اهلل ورعاه  ..ليكون ولي ًا للعهد ونائب ًا
لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر ًا للداخلية ،وه��ذا االختيار �إمن��ا ي�ؤكد
بجالء �أن ثقة خادم احلرمني ال�شريفني هي ثقة يف حملها ،فحق لنا
ما �سيرتكه هذا االختيار علينا كمواطنني و مقيمني وما �سيرتكه على
الوطن من رفعة وا�ستقرار .
�أ�سال املوىل تبارك وتعاىل �أن يحفظ لهذه الأمة قائد م�سريتها خادم
احلرمني ال�شريفني و�أن يعني ع�ضده ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية الأمري نايف بن عبدالعزيز على ما حتمله من
م�س�ؤوليات ج�سام ال�شك �أنه �أهل لها.
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

الأميــر نايف بن عبد العزيز ..
�سجــل حــافــل بالإجنــــازات

�إن الثقة امللكية خل��ادم احلرمني
ال �� �ش��ري �ف�ين امل��ل��ك ع� �ب ��داهلل بن
عبدالعزيز – حفظه اهلل  -بتعيني
�أخيه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نايف بن عبدالعزيز – حفظه اهلل
 ولي ًا للعهد نائب ًا لرئي�س جمل�سال��وزراء ووزي��ر ًا للداخلية الذي هو
�أه��ل لها ،فهذه الثقة يف حملها.
�سموه رجل دولة بكل معاين الكلمة
�أ.د .عبداهلل عمر بافيل
يتمتع باحلكمة وال��ذك��اء والأن ��اة
ومي�ت�ل��ك ر� �ص �ي��د ًا وط�ن�ي� ًا متميز ًا
ت�شهد به الأدلة املاثلة للعيان يعرفها القا�صي قبل الداين وميلك �سج ًال
حاف ًال بالإجنازات يف جميع املجاالت.
لقد ُعرف عن �سموه الكرمي احلنكة واملقدرة على حتمل املهام واملنا�صب
القيادية منذ �أن ت��وىل �أوىل ه��ذه املنا�صب وك��ان عمره �آن��ذاك ثمانية
ع�شر عام ًا �إبان عمله وكي ًال لإمارة الريا�ض عام 1371هـ ثم �أمري ًا لها،
بالإ�ضافة �إىل ح�سه الأمني الذي وفقه اهلل فيه ،ومنذ ذلك احلني وعطا�ؤه
– حفظه اهلل – م�ستمر خلدمة دينه ومليكه ووطنه ،وقد تخرج على يد
�سموه الكرمي العديد من �أبناء هذا الوطن املعطاء حيث �أن عطا�ؤه الأمني
املتميز وحنكته ور�ؤيته وب�صريته جعلته ذو خربة ودراية واعية بالكثري
من الأمور خا�ص ًة يف الأعوام القليلة املا�ضية يف جمال مكافحة الإرهاب
واملخدرات واجلرمية فهو احلار�س الأمني وال�ساهر على �أمن هذا الوطن.
ومنذ �صدور الأمر ال�سامي الكرمي بتعيني �سموه ولي ًا للعهد توافد العديد
�أبناء ال�شعب ال�سعودي من كل مناطق مملكتنا احلبيبة مبايعني ومهنئني
ومباركني ه��ذه الثقة الغالية وكذلك من ال��دول العربية والإ�سالمية
وال�صديقة .ولي�ضاف هذا التعيني للمهام اجل�سام املناطة ب�سموه الكرمي،
وهو قادر ب�إذن اهلل تعاىل عن حتملها يف خدمة البالد والعباد و�سيكون
ع�ضد ًا لأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز –
حفظه اهلل – وذلك ملا عهده اجلميع يف �سموه الكرمي من �سعيه يف ق�ضاء
حوائح املواطن واملقيم وال�سهر على �أمن الوطن واملواطن ومدى قدرته –
حفظه اهلل – على اال�ستماع للجميع وتلبية احتياجاتهم فهو �أب ًا لل�صغري
و�أخ ًا للكبري فهو ال يتعاىل وال يتوانى يف خدمة اجلميع فهو احلار�س الأمني
لأمن و�أم��ان بالدنا الغالية  ..راجني اهلل العلي القدير �أن يوفق �سموه
الكرمي خلدمة دينه ومليكه و�شعبه الويف .اهلل املوفق.
وكيل اجلامعة للم�شاريع
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مــن لواليــة العهــد غري«نايف بن عبدالعزيز»
�إن ��ه اخ�ت�ي��ار �أدخ ��ل ال �ف��رح وال���س��رور
لقلوبنا جميع ًا ونحن يف عز احلزن،
كنا نرى �أنه من ال�صعب اخللط بني
هاتني احلالتني ،ولكن ه��ذا ال�شعور
ع�شناه جميع ًا فكان خري عزاء لنا.

من جذورها ب�إذن اهلل تعاىل.

الأمري نايف الذي جتده �أينما
وج��د احل���دث ،وم�ه�م��ا كانت
ج�سامة هذا احل��دث ،كيف ال
فقبل �أن مت�ضي دقائق على انتهاء
وهو الذي مار�س مهامه كويل
املرا�سم الر�سمية لعزاء �سلطان اخلري
للعهد ون��ائ��ب لرئي�س جمل�س
 رحمه اهلل رحمة وا�سعة� -إال و�صدر�أ.د.حممود بن �شاهني الأحول الوزراء ووزير للداخلية قبل �أن
ق ��رار حكيم وم��ر� �س��وم ملكي خالد
يجف دمعه على فراق �شقيقه
بتعيني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري /
نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود ولي ًا للعهد ونائب ًا
�سلطان اخلري الذي بكيناه جميع ًا.
لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير ًا للداخلية.
�إنه رجل دول��ة� ,أو قل دولة يف رجل .من كان له
من يعرف �أعمال �صاحب ال�سمو الأمري /نايف
(نايف) ينام ب�إذن اهلل غري خائف� .إن االختيار
بن عبدالعزيز منذ ا�شتد عوده �إىل تاريخنا هذا،
كان حكمة ،والتوقيت كان حكمة.
وم��ا تقلد م��ن منا�صب وم��ا وفقه اهلل �إل�ي��ه من
�إجن��ازات تعدت احل��دود ،يعرف �أنه لي�س لوالية
جندد البيعة مل��والي خ��ادم احلرمني ال�شريفني
العهد �إال «نايف بن عبدالعزيز».
ونبايع نائبه� ،أما التهنئة فهي لنا نحن جميع ًا.
ل��ن �أ�سهب هنا لأين ل��ن �أح���ص��ي ،ويكفي �أن��ه
ت�صدى لآفة الإره��اب حتى دحرها ،و�سيقتلعها
عميد كلية الطب

�أميــر الأمـــن واال�ستقـــرار
�إن ال��دور الكبري ال��ذي �أداه وم��ازال
ي ��ؤدي��ه �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
نايف بن عبدالعزيز ،و�سعيه احلثيث
خلدمة وطنه ودوره الفعال وتوجيهاته
ال�سديدة للو�صول �إىل اتفاقيات عديدة
لدعم الأم��ن العربي و�إع��داد اخلطط
ملكافحة الإرهاب ومكافحة املخدرات
وج�ه��وده اجل�ب��ارة يف ت�أ�سي�س جمل�س
د .وليد بن ح�سن �أحمد خ�شـيفاتي
وزراء الداخلية العرب ،كل ذلك العمل
ال� ��دءوب لتحقيق الأم ��ن يف املنطقة
يعطي م�ؤ�شرات ب�أن ويل العهد رجل دولة ذو نظرة ثاقبة ومن طراز مميز
وفريد.
�إننا وهلل احلمد �أمة �إذا فقدت رجال قام فيها رجال..وما يعزينا يف رحيل
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز (يرحمه اهلل) هو اختيار �أمري الأمن والأمان
و اال�ستقرار نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد وال��ذي ي�سعى بكل جدية هو
و�إخوانه يف ال�سري على نهج امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز (يرحمه اهلل) يف
الدفاع عن ق�ضايا الأمة العربية والإ�سالمية وحقوق ال�شعب الفل�سطيني.
�أ�س�أل اهلل �أن يوفقه وي�سدد خطاه ملتابعة نهج وطموحات خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن العزيز �أطال اهلل يف عمره.
رئي�س ق�سم الهند�سة املدنية  -كلية الهند�سة
�أمني جمل�س ادارة اجلمعية ال�سعودية الهند�سة املدنية

م�����ش��ارك��ات

عميــد كليــة الآداب :الأميــر نايــف بــن عبــد العــزيــز حلقـــة قـــويــة
فـــي �أمـــن و�أمــان هـــذه الأمـــة وخيـــر خلــف خليـــر �سلـــف

�أعرب �سعادة عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
باجلامعة الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور حممد ب��ن �سعيد
الغامدي عن �سعادته البالغة بتلقيه خرب تعيني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز
ولي ًا للعهد ونائب ًا لرئي�س جمل�س ال��وزراء ووزير ًا
للداخلية ،و�أ��ض��اف �أن الأم�ير نايف ميثل حلقة
قوية يف �أم��ن و�أم��ان ه��ذه الأم��ة ويعد خري خلف
خلري �سلف الأمري �سلطان بن عبد العزيز رحمه
اهلل تعاىل وطيب ثراه ،وهو �صمام من �صمامات
هذا الوطن الذي نرتّع حتت �سمائه وقد قمع اهلل
بالأمري نايف كثري ًا من الفنت التي ظهرت م�ؤخر ًا،
وتعامل معها بحزم وقوة وحكمة ،فحمى الوطن
من �شرورها ،و�أر�سى دعائم الأمن يف كل نواحي
اململكة ،وهو من ال�شخ�صيات القيادية التي عرف
عنها التفاين يف خدمة الدين والوطن واملليك
وال�شعب ،وق��د �أدى �سموه دور ًا مهم ًا يف �إب��راز
ال��دور القيادي الأم�ن��ي للمملكة على امل�ستويني

من�ســوبــو كليــة العـلــوم
والآداب مبحافظة الكامل:

هنيئـ ًا لنــا بالأميـر
نايــف وليــ ًا للعهــد
ي�ت�ق��دم م�ن���س��وب��و ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم و الآداب
مبحافظة الكامل ،ف��رع جامعة امللك عبد
العزيز � ،إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نايف ب��ن عبد العزيز �آل �سعود بخال�ص
التهنئة وطيب امل�شاعر بالثقة التي �أوالها
ل��ه خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود بتعيينه وليا
للعهد و نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء و وزيرا
للداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية،
�سائلني اهلل ع� ّز و ج� ّل �أن ويوفقه وي�سدد
خطاه خلدمة مملكتنا احلبيبة وموا�صلة
�إ�سهاماته املعهودة يف م�سرية اخلري والنماء
التي ت�شهدها اململكة وان يدمي عليه موفور
ال�صحة ودوام العافية وان يحقق للمملكة
املزيد من الرخاء واالزدهار يف ظل القيادة
احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني

الكرا�سي العلمية التي تعك�س اهتمامات �سموه
ب�أهمية اجلانب العلمي يف املجتمعات احلديثة،
ككر�سي القيم الأخالقية يف جامعة امللك عبد
ال �ع��زي��ز .ومل تقت�صر ف�ك��رة �إن �� �ش��اء الكرا�سي
العلمية ل�سموه على ال�صعيد املحلي فقط ،و�إمنا
ام �ت��دت لت�شمل ال �ع��امل اخل��ارج��ي ،فقد �أ�س�س
�سموه« :كر�سي الأمري نايف لتعليم اللغة العربية
والدرا�سات الإ�سالمية» بجامعة مو�سكو.

�أ .د .حممد بن �سعيد الغامدي

العربي وال��دويل ،فبات ي�ضرب املثل باململكة يف
احلفاظ على �أمن �شعبها ومقدراتها و�أرا�ضيها،
وه��و مع ه��ذا احل��زم يتمتع بجانب �إن�ساين عال
يتمحور حول عدة نقاط �أ�سا�سية منها :حبه لوطنه
و�أبناء �شعبه ،فهو حري�ص على لقائهم واال�ستماع
�إليهم ،ولقا�ؤه الأخري يف جامعة امللك عبد العزيز
وا�ستماعه لأبنائه الطالب خري دليل على ذلك،
اهتمامه بالعلم والعلماء و�إن���ش��اء العديد من

و�أ� �ض��اف �سعادته بقوله« :ن�س�أل اهلل �أن يكتب
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر ن��اي��ف ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود ال�سداد ،و�أن يلهمه مزيد ًا من
التوفيق يف من�صبه اجلديد ،حتت مظلة قائدنا
خادم احلرمني ال�شريفني ،و�أن ينعم على بالدنا
بنعمة الأمن والأمان ،و�أن يجنبها البالء والفنت،
�إنه ويل ذلك والقادر عليه».
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

نايـــف رجـــل الأمـــن وال�سيـــا�ســـــة
هذه احلركات نف�سها.

بعد م��رور ثالثة عقود ك��ان �صاحب ال�سمو
امللكي االم�ير نايف بن عبد العزيز كما هو
�إن اختيار الأم�ير نايف بن عبدالعزيز ولي ًا
يف احلنكة والدهاء ال�سيا�سي الأمني لأحداث
للعهد ونائب ًا لرئي�س جمل�س ال��وزراء ووزي��ر ًا
اخلطة الدنيئة التي اختري احلرم ال�شريف
للداخلية ي�ع��د ث�ق��ه م��ن ق��ائ��د ه��ذا ال��وط��ن
ليكون بداية له فاجلماعات املتطرفة تعود
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
مرة �أخ��رى لكن بطريقه مغايرة وتكتيكات
عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،فمن �أبرز ما يتمتع
��ص�ع�ب��ة �أره� �ق ��ت الأم� ��ن ال� ��دويل ل�ك�ن�ه��ا مل
به الأمري نايف �أنه رجل دولة يتميز باحلكمة
ت�ستع�ص على عراب الأمن الفكري نايف بن
د.خليل بن م�صلح الثقفي
وال�سيا�سة واخل�ب�رة الإداري� ��ة وبعد النظر
عبدالعزيز الذي عكف على هذا امللف ليخرج
و�سداد ال��ر�أي والعزمية القوية والإخال�ص
ب��ر�ؤي��ة كانت مثار ا�ستغراب العامل عندما
والتفاين يف خدمة دي�ن��ه ووط�ن��ه ومليكه وف��وق ذل��ك هو
طرحها للوهلة الأوىل وهي (الأمن الفكري) �أقوى �أ�سلحة
رجل الأمن الأول يف هذه البالد املباركة والعني ال�ساهرة
مواجهة الإرهاب.
على �أمنها و ا�ستقرارها ،كما �أن للأمري نايف الف�ضل يف
ا�ستغراب ال�ع��امل حت � ّول �إعجابا ل�نرى بعدها تبني ر�ؤي��ة
�إن�شاء عدد من الكرا�سي واملعاهد املتخ�ص�صة يف عدد من
الأم�ير نايف من قبل دول كربى التي حتول فيها التعامل
اجلامعات املحلية و الدولية كما �أن �سموه تقلد امل�س�ؤولية
مع هذه احلركات بال�سالح �إىل تعامل فكري بتجفيف منابع
منذ �أن كان عمره  18عاما ،وهو منذ عام  1395هـ ع�ضو يف
التطرف.
هم امللف الأمني� ،إن اختيار خادم
جمل�س الوزراء ويحمل ّ
ال�سعودية �أ�صبحت بف�ضل نايف الأك�ث�ر �أم��ان � ًا باعتماد
احلرمني ال�شريفني ل�سموه ليكون ع�ضده الأمني يف �إدارة
ا�سرتاتيجية نايف ظل امللف الأمني ال�سعودي متما�سك ًا
�ش�ؤون الدولة من �ش�أنه �أن يعزز م�سرية الإ�صالح والتنمية
ومتين ًا مقارنة بدول �أخرى م�شابهة وقادر ًا على �إدارة الدولة
وير�سخ مكانتها ودورها �إ�سالمي ًا وعربي ًا وعاملي ًا .
بعيد ًا عن الأ�ساليب البولي�سية �إال يف ملف الإرهاب ،لت�شكل
عميد كلية العلوم ال�صحية
اململكة بالتايل بقعة من �أكرث �أماكن العامل �أمن ًا وباعرتاف

الأميـــر نــايــف ..رجـــل احلكــمـــة ورجـــل الأمـــن الأول
يعد ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق 1432/11/29ه� � �ـ ي��وم� ًا جميد ًا
لل�سعوديني ،حيث �صدر �أمر خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز بتعيني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نايف بن عبدالعزيز ولي ًا للعهد ونائبا لرئي�س جمل�س الوزراء
ووزي��ر ًا للداخلية .جاء هذا الأم��ر امللكي الكرمي باختياره
ت�أكيد ًا على التالحم ال��ذي تعي�شه الأ�سرة املالكة والتوافق
التام على الثوابت والأ�س�س ال�سل�سة يف انتقال ال�سلطة ف�ض ًال
عن الت�أكيد على ما يتمتع به �سمو الأم�ير نايف من �صفات
قيادية وحكمة وق��درة على التعامل م��ع الأح ��داث املحلية
والإقليمية والعاملية.
مل يكن اختيار �سموه لوالية العهد بالأمر امل�ستغرب �سواء
على ال�ساحة املحلية �أو اخلارجية لكون جهوده البناءة معروفة
للجميع وبارزة على امل�ستويات كافة وعلى خمتلف الأ�صعدة
ويف جميع املجاالت والكل ُيدرك ما يتمتع به �سمو الأمري نايف
بن عبدالعزيز من ق��وة يف ال�شخ�صية وحيوية يف التحرك
وديناميكية يف اتخاذ القرار مما �أك�سب �شخ�صيته اجلاذبية
وحب املجتمع ،وال �شك �أن هذا القرار احلكيم جاء من خادم
احلرمني ال�شريفني كقرار ا�سرتاتيجي له مدلوالته و ُبعده
ال�سيا�سي للمملكة حيث �أن ما يجتمع يف �شخ�صية �سمو الأمري
نايف من �صفات كثرية وخ�برة كبرية يف املجالني الداخلي

واخلارجي جعلت منه ال�شخ�ص الأن�سب ملثل
هذا املوقع لأ�سباب عدة لعل �أبرزها:
 -1اخلربة الطويلة للأمري نايف يف العمل
الإداري داخل م�ؤ�س�سات الدولة منذ �أن
كان وكي ًال لإمارة الريا�ض .ومتر�سه يف
العمل الإداري من خالل تعدد املنا�صب
التي تقلدها.

د .عبدالغني بن �إبراهيم مرية

 -2الأمن الذي تعي�شه اململكة منذ �سنوات
طويلة يح�سب للأمري باعتباره وزي��ر ًا
للداخلية منذ عام 1395هـ .حيث خلف امللك فهد رحمه
اهلل يف هذا املن�صب.
 -3التوا�صل االجتماعي للأمري نايف مع كثري من م�ؤ�س�سات
الدولة من خالل رئا�سته لعدد من جمال�س الإدارات يف
امل�ؤ�س�سات العامة.

 -4عالقته املتينة بال�ش�أن الإ�سالمي واهتمامه بال�ش�أن الدعوي
واخل�ي�ري م��ن خ�لال ج��ائ��زة �سموه لل�سنة النبوية التي
�أ�صبحت جائزة عاملية ت�ضم يف ع�ضويتها عدد ًا من كبار
العلماء يف العامل العربي والإ�سالمي ،وكذلك رئا�سته للجان
اخلريية والإغاثية جعلته حمل تقدير لدى العلماء وامل�شايخ.

 -5اخل�ب�رة يف احل� ��راك االج�ت�م��اع��ي
على امل�ستويات املختلفة التي يتمتع بها �سمو
الأمري نايف جعلت من تعيينه �أمرا �ضروريا
فهو يتمتع بخربة تاريخية وعملية خا�صة يف
جم��ال الفكر الديني والتطرف والإره��اب
حيث �أ�صبح مبثابة مرجع للفكر احلركي
الديني يف العامل العربي.

�أمر ملفت للنظر وهذا الأمر له �أكرث من ثالثني عاما منذ
رئا�سة �سموه ملجل�س القوى العاملة الذي مت �إلغا�ؤه بعد
�إن�شاء وزارة العمل.
 -9اخلربة يف املجال االجتماعي واخلريي حيث يرت�أ�س �سموه
العديد من اجلمعيات اخلريية املحلية بل ويقدم الدعم
املادي واملعنوي لها.
 -10الثقة املطلقة التي يبديها �سمو الأمري نايف يف املواطن
ال�سعودي ملحوظة يف خطابه الإعالمي وثنائه على اجناز
الفرد ال�سعودي �أمر يبعث الطم�أنينة يف قدرة �سموه على
النجاح والرقي باملجتمع ال�سعودي.

 -6تفوق �سموه يف اخلطاب الإعالمي،
حيث �إن ت�صريحاته ت ��أت��ي دائ �م��ا عالية
امل�ستوى وفيها ق��وة و�صالبة وه��ي ترفع م��ن معنويات
�أفراد املجتمع وتزيد من ثقتهم .خا�صة ت�صريحاته حول
الوحدة الوطنية والتعاي�ش االجتماعي وم�صادر التهديد
الأمني والع�سكري يف اململكة و�شفافيته و�صراحته التي
ت�صل �إىل حد نقد امل�ؤ�س�سات احلكومية عند تق�صريها
عرب الإعالم.

 -11االرتباط بني �سموه والأعمال العلمية والبحثية من خالل
ما يزيد عن ع�شرة كرا�سي علمية يف اجلامعات ال�سعودية،
بتمويل كرمي من �سموه .وهذا يدل على حر�ص �سموه على
البحث التعليمي وتطويعه ل�صالح درا�سات و�أبحاث تفيد
املجتمع ال�سعودي يف جماالت خمتلفة.

 -7عالقته برجال الأعمال وثيقة جدا حيث يكرم �سموه كل
عام امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املهتمة بال�سعودة وامل�سئولية
االجتماعية.

و�أخري ًا ف�إن واجبنا مبختلف مواقعنا كمواطنني �سعوديني �أن
ندعو له بالعون والتوفيق و�أن يكون ع�ضيد ًا �أمينا خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل امللك الإن�سان.

 -8اهتمام �سموه مبواجهة البطالة وتطوير برامج ال�سعودة

عميد كلية طب اال�سنان

م�����ش��ارك��ات

ال�سبـــت 1432/12/23هـ

خيـــر خلـــف خليــــر �سلــــف

رزئ �ن��ا ق�ب��ل �أي ��ام ب��رح�ي��ل �سلطان
اخلري �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
��س�ل�ط��ان ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز ،رحمه
اهلل ،و�أدخ �ل��ه ف�سيح ج�ن��ات��ه ،بعد
م���س�يرة زاخ� ��رة ب��اخل�ير وال�ع�ط��اء
ون�ك��ران ال��ذات ،مقدم ًا رحمه اهلل
الت�ضحيات اجل�سام من �أجل الدين
والوطن واملليك ،ولكن وهلل احلمد
كان عزا�ؤنا يف قرار خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز ،حفظه اهلل ورع��اه ،عندما
وج��ه بتعيني �أخ�ي��ه �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز،
حفظه اهلل ،ليكون خلف ًا خلري �سلف
ول�ي� ًا للعهد ون��ائ�ب� ًا لرئي�س جمل�س
الوزراء ووزير ًا للداخلية .وهو قرار
�أدخ� ��ل البهجة وال �� �س��رور لقلوبنا
وخفف من وط�أة احلزن الذي خيم
ع�ل��ى ب�لادن��ا بفقد �سلطان اخل�ير
رح�م��ه اهلل رح�م��ة وا�سعة و�أ�سكنه
ف�سيح ج �ن��ات��ه ،وج� ��زاه ع�ن��ا وع��ن
امل�سلمني كل خري.
�إن تعيني ��ص��اح��ب ال���س�م��و امللكي

د� .أحمد بن حامد نقادي

الأمري نايف بن عبد العزيز ،حفظه
اهلل ،ولي ًا للعهد قرار حكيم يدل على
�أن هذا الرجل ميلك من املقومات
واخلربة واحلنكة والدراية الإدارية
م��ا يجعله ق� ��ادر ًا ع�ل��ى ق �ي��ادة دف��ة
الأمور بكل براعة واقتدار ،فقد تقلد
�سموه منا�صب كبرية خدم بها الدين
والوطن واملليك ،وكان �سموه وال يزال
�سند ًا ودع�م� ًا لإخ��وان��ه يف مواجهة
التحديات التي م��رت بها بالدنا،
م�سلح ًا بتعاليم ديننا الإ�سالمي
احلنيف التي ت�شربها من والده امللك
عبد العزيز طيب اهلل ث ��راه ،فقد
فتح �سموه الباب للحوار واملنا�صحة
مع من �سولت لهم �أنف�سهم �إحلاق
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ال�ضرر بهذا الوطن الغايل ،وجنح
يف �صد الإرهاب و�إحباط العديد من
العمليات الإرهابية ،بف�ضل اخلربة
التي اكت�سبها يف العمل على مدى
عقود يف وزارة الداخلية ،وبف�ضل
الب�صرية التي وهبه اهلل �سبحانه
وت �ع��اىل� .إن ��ه ب�ح��ق رج��ل �أم ��ن من
ال�ط��راز الرفيع ،ال يخ�شى يف اهلل
لومة الئم.
فهنيئ ًا لبالدنا تعيني �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير نايف بن عبد العزيز
ول�ي� ًا للعهد ون��ائ�ب� ًا لرئي�س جمل�س
ال ��وزراء ووزي ��ر ًا للداخلية ،و�أعانه
اهلل و�سدد خطاه يف الدود عن حمى
ال��دي��ن وال��وط��ن ،و�أم���ده بال�صحة
والعافية ال�ستكمال م�سرية �أخيه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز ،رح �م��ه اهلل ،يف
اخلري والعطاء والبذل والدفاع عن
مقومات وطننا الغايل .وحفظ اهلل
ديننا ووطننا ومليكنا.
وكيل اجلامعة للأعمال
والإبداع املعريف

اختيار �صادف �أهله وحمبة �شعبه وتقدير العامل
�أ�شكالها وردع ك��ل م��ن ت�سول ل��ه نف�سه
اختيار خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
حفظه اهلل ل�صاحب ال�سمو امللكي
امل�سا�س ب�أمن هذا الوطن وا�ستقراره.
الأم�ي�ر نايف ب��ن عبد العزيز وليا
وبالتوازي والتكامل مع ذلك و�ضمن هذا
للعهد وتعيينه نائب ًا لرئي�س جمل�س
اجلهد والر�ؤية الأمنية ور�سالته قدمت
ال��وزراء وزي��ر ًا للداخلية هو اختيار
اململكة وت�ق��دم من��وذج� ًا ف��ري��د ًا ال مثيل
موفق و�سديد �صادف �أهله والم�س
له يف العامل وه��و �أم��ن احل��ج وطم�أنينة
رغبة هذا ال�شعب ال��ويف ال��ذي بايع
املاليني من �ضيوف الرحمن يف مكان
�سموه ب�صوت واحد وعلى قلب رجل
�أ.د� .إبراهيم بن �إ�سماعيل كتبي وزمان معلومني وهو الهدف الذي توليه
واحد خري خلف خلري �سلف ،يف هذه
اململكة كل عنايته منذ عهد امل�ؤ�س�س امللك
امل�س�ؤولية الكبرية بعد �سلطان اخلري
عبد العزيز  -طيب اهلل ثراه -ف�أنى ببلد يف العامل
والإن�سانية واحلكمة (رحمه اهلل) والرتحيب العاملي
ت�شهد مثل هذه احل�شود وتظللها بالأمن وال�سكينة
بقرار املليك وب�إجماع هيئة البيعة تقدير ًا ل�شخ�صية
واخلدمات.
و�إجنازات الأمري نايف ،فقد منحه اهلل تعاىل ب�صرية
و�إذا كانت م�س�ؤوليات �سموه ك��وزي��ر للداخلية يف
متقدة وعقال راجحا ،ويتمتع حفظه اهلل بر�ؤية عميقة
تر�سيخ الأمن مل�سرية التنمية ،ف�إن م�س�ؤوليات �سموه
وخربات كبرية كرجل دولة من الطراز الأول له مكانة
مرموقة وحب واحرتام عظيمني يف قلب كل مواطن،
ودوره كرجل دول��ة من ال�ط��راز الأول متثل جوانب
ورمز لنجاحات الأمن التي �أر�ست هذه النعمة وهلل
مهمة م��ن م �� �ش��واره احل��اف��ل ب��ال�ع�ط��اء يف خمتلف
احلمد يف �أرجاء الوطن على ات�ساعه بحكمة وعزمية
املجاالت جنب ًا �إىل جنب مع �إخوانه امللوك� ،صانع
وحزم مع �أ�صعب التحديات والظروف وهو ما نعرفه
ق��رار و�صاحب م�س�ؤوليات رفيعة للتنمية وتعزيز
ويعرفه العامل ويف مقدمة ذلك النجاحات الأمنية
ال�شفافية  .ولبناء الإن�سان ال�سعودي ن�صيب وافر
يف الت�صدي ل�ل�إره��اب الغادر ومنظماته و�شبكاته
من هذه امل�س�ؤولية فعلى مدى عقود توىل �سموه ملف
وعنا�صره وفكره ال�ضال وللجرمية بكل �أ�شكالها.
«ال�سعودة» و�إ�سرتاتيجية التنمية الب�شرية ،لي�س
نعم نبايع ال��رج��ل ال��ذي ارتبطت م�س�ؤولياته بكل
مبفهوم الإح�لال و�إمن��ا ر�ؤي��ة متقدمة لبناء وتنمية
جدارة و�إرادة ب�أهم مرتكزات �أمن وا�ستقرار الوطن
املواطن وا�ستثمار الرثوة الب�شرية الوطنية ،ولطاملا
وب�أمن واحتياجات امل��واط��ن ،وه��ل ت�ستقيم احلياة
رعى �سموه فعاليات يوم املهنة يف خمتلف اجلامعات،
بدون �أمن؟ فلقد قاد �سمو الأمري نايف منظومة الأمن
ويل جتربة يف ذلك خالل مهامي كم�شرف عام على
مبفهومه ال�شامل وب�أرقى و�أنبل ما يكون الأداء الأمني
�إدارة �ش�ؤون املهنة بجامعة امللك عبد العزيز1419هـ
ف�أ�صبح منوذج ًا فريد ًا يف وطن الأمن والأمان حامي ًا
– 1426ه �ـ ،حيث كثري ًا ما �شرفنا �سموه الكرمي
للحرمات وللحياة ي�صون حقوق الإن�سان و�أعرا�ضه
بح�ضوره ورعايته للفعاليات.
و�أمواله وهذا ما ينعم به كل مواطن وكل مقيم على
�أر�ض هذا البلد الطيب ،يف الوقت الذي عانت وتعاين
�إن احلديث يطول عن جماالت العطاء الكبري للأمري
منه �شعوب كثرية و�أحداث حا�ضرة ن�شهدها يف دول
نايف وما �أكرث هذه امللفات يف ال�سجل احلافل ل�سموه
�شتى قريبة وبعيدة من اغتياالت حتى على ال��ر�أي،
يف جم��االت الإع�ل�ام والتعليم والتنمية الب�شرية
وممار�سات قمعية واعتداء على الأرواح واحلرمات
وال���س�ي��اح�ي��ة ،وال���س�ج��ل احل��اف��ل ال�ث�ري يف العمل
وتلفيق لالتهامات ،وها نحن نتابع الفو�ضى واالنتقام
الإن���س��اين داخ��ل ال��وط��ن وخ��ارج��ه وت��ر�ؤ��س��ه للجان
املتبادل بني تلك ال�شعوب وب�ين رج��ال الأم��ن فيها
الإغاثة لل�شعوب ال�شقيقة وال�صديقة والإن�سانية التي
وانفالت �أمني يهدد احلياة وي�أكل الأخ�ضر والياب�س.
تتعر�ض حل��روب ول�ك��وارث طبيعية وغريها وه��و ما
وهكذا �أثبتت الأح��داث والتاريخ �شاهد على حكمة
ي�صعب ح�صره يف هذه امل�ساحة.
الأم�ير نايف و�صواب منهجه وحكمة نهجه و�سداد
خال�ص التهنئة ملليكنا امل �ف��دى بع�ضده الأمي ��ن،
موقفه وقراراته يف وطننا وهو نهج �أمني يرتكز على
وخال�ص التربيكات ل�سموه بالثقة الكرمية ،ونهنئ
الفهم احلقوقي للمواطن النابع من ال�شريعة الغراء
�أنف�سنا ،ون�س�أل العلي القدير �أن يدمي على وطننا
ل�صون حياة وكرامة املواطن والإن�سان عموم ًا ،فلم
نعمة الأمن والرخاء والتالحم والعزة يف ظل قيادتنا
ن�شهد انحراف وال ج��ور وال اتهامات وال اغتياالت
الر�شيدة وفقها اهلل.
ون�شهد تفاني ًا و��س�ه��ر ًا وب �ط��والت م��ن �أج��ل كرامة
الإن�سان وحياته وحقوقه بالت�صدي للجرمية بكل
عميد كلية املجتمع بجدة

الأميــر نايـف رجــل الأمــن الأول وخيــر خلــف خليــر �سلــف
�إن � �ص��دور الأم ��ر امل�ل�ك��ي بتعيني خ��ادم
احلرمني ال�شريفني ل�سمو الأم�ير نايف
بن عبدالعزيز ولي ًا للعهد ونائب ًا لرئي�س
جمل�س الوزراء ووزير ًا للداخلية ميثل ثقة
القائد وحكمة القرار ورجاحة االختيار ,
�أثلج ال�صدور و�أراح القلوب وكان بل�سما
�شافيا للمواطن ال�سعودي ,هذه االختيار
ل��رج��ل دول� ��ه خم�ل����ص مي�ت�ل��ك احلكمة
واحلزم وبعد النظر و�سداد الر�أي والوفاء
للوطن واملواطن� ,إن الثقة امللكية جاءت
امتداد ًا للتاريخ احلافل الطويل للأمري
نايف يف خدمة الوطن منذ عهد م�ؤ�س�س
هذا الكيان امللك عبدالعزيز طيب اهلل
ث��راه حتى ه��ذا العهد ال��زاه��ر وج��اءت
�أي�ض ًا موافقة لآمال ال�شعب ال�سعودي يف
رجل �أعطى كل ماي�ستطيع وما زال يعطي
ب�سخاء وح��ب لبلده ,ه��ذا ال��رج��ل ال��ذي
ميتلك باع ًا طوي ًال ور�ؤية �إ�سرتاتيجية يف
�إدارة �أمن و�أمان و�سيا�سة الوطن.
�إن الأم�ي�ر نايف بن عبدالعزيز يحمل
م �ك��ان��ة خ��ا� �ص��ة يف ق �ل��وب ال���ش�ع��ب ول��ه
الكثري من االجن��ازات الوطنية ال ميكن
ح�صرها يف ه��ذا امل�ق��ام �إذا لعب دور ًا
رائد ًا يف احلفاظ على �أمن و�سالمة هذا

د .زهري بن عبد اهلل دمنهوري

الوطن من براثن الإرهاب حتى ا�ستطاع
الق�ضاء على ب� ��ؤره و�أح �ب��ط الكثري من
خمططاته الفا�شلة فكان العني ال�ساهرة
على �أم��ن وا�ستقرار اململكة,كما تر�أ�س
�سموه عمليه التن�سيق الأم �ن��ي م��ع دول
اجل��وار واليمن لوقف الت�سلل وتهريب
امل �خ��درات واال�سلحه ع�بر احل ��دود �إىل
اململكة و حقق �سموه نظاما �أمنيا يتمثل
يف كبح حماوالت الإرهاب التي ا�ستهدفت
�أم ��ن و�أم� ��ان وا��س�ت�ق��رار امل�م�ل�ك��ة .حيث
�أ�ضحت ال�سعودية هي الدولة الوحيدة
يف املنطقة ال�ت��ي فككت �شبكة حملية
لتنظيم القاعدة ,كما لعب �سموه دور ًا
ملمو�س ًا يف الإ�شراف على �إجراءات احلج
وتطوير �أداء خدماته واحلفاظ على �أمن

وا�ستتباب احلج واحلجيج كما قدم �سموه
الدعم العلمي وامل��ادي يف عالج الأفكار
املنحرفة وال�سلوكيات ال�سيئة ب�إن�شاء
كرا�سي علمية يف اجلامعات ومن �ضمنها
جامعة امللك عبدالعزيز  .وعقدت حتت
رعايته الكرمية العديد من امل��ؤمت��رات
وال� �ن ��دوات العلمية املتعلقة مبحاربه
الإرهاب ومكافحة املخدرات عل ال�صعيد
ال��وط�ن��ي والإق�ل�ي�م��ي وال�ع��امل��ي فهو حق ًا
رج��ل دول��ه ويف و�سيا�سي حمنك وقائد
�أم�ن��ي ب��ارع و�أف���ض��ل م��ن �سعى خمل�ص ًا
لتحقيق الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار يف اململكة
والعامل العربي ليكون خري ع�ضد خلادم
احلرمني ال�شريفني حيث نال ثقة جميع
ملوك اململكة اخلم�سة ك��أم�ير ًا للحكمة
واحل��زم وحامي ًا �أمين ًا لأم��ن و�أم��ان هذا
البلد الأمني.
ف�أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير والعرفان
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني لإختياره
املوفق واحلكيم ل�صاحب ال�سمو امللكي
نايف بن عبدالعزيز ولي ًا للعهد ونائب ًا
لرئي�س جمل�س ال��وزراء ووزي��ر ًا للداخلية
فهو حق ًا خري خلف خلري �سلف.
وكيل اجلامعة للتطوير

( �إذا غـــاب منـــا �سيـــد قـــام �سيــــد)
هكذا وهلل احلمد د�أبنا يف اململكة العربية
ال�سعودية مملكة االن�سانية  ،فاحلمد هلل
وال راد لق�ضائه فان فقدنا باالم�س �سلطان
اخل�ير �أم�ير االن�سانية وقلوبنا تعت�صر �أمل� ًا
وعيوننا ال يكف دمعها  ،فاليوم بيننا نايف
االمن واالمان  ،نايف القوي االمني ،فمرحب ًا
به نبايعه على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى
اهلل عليه ر��س�ل��م  ،م��رح�ب� ًا ب��ه ول �ي � ًا �أم�ي�ن� ًا
للعهد ي�شد �أزر �أخاه قائد م�سريتنا املباركة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود.
حق ًا انها حكمة قائد فذ ور�ؤية ملك االن�سانية
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني وم�ب��ارك��ة هيئة
البيعة  ،مند �أيدينا وقلوبنا ملبايعة �صاحب
ال�سمو امللكي االم�ير نايف بن عبدالعزيز
ولي ًا للعهد نائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزير ًا
للداخلية.
ومن م ّنا ال يعرف نايف احلزم ،نايف العزم،
نايف رجل الدولة من الطراز االول  ،نايف
احلنكة نايف احلكمة  ،نايف ال�صالبة يف

العلمي ملكافحة اجل��رمي��ة ب�ين ال���ش�ب��اب ،
ورعايته يحفظه اهلل للندوات العلمية لكر�سي
االمري خالد الفي�صل لتعزيز منهج االعتدال
ال�سعودي الذي ت�شرف اجلامعة باحت�ضانه
�أي�ض ًا  ،وهناك �أي�ض ًا امل�ؤمتر ال�سنوي لرعاية
ال�سنة النبوية وعلومها.
�أ.د .عبداهلل م�صطفى مهرجي

مواجهة االرهاب فكر ًا وتنظيم ًا و�سالح ًا.
ان كل هذه اجلهود املباركة ليعي�ش املواطن
�آمن ًا و يف رفاه  ،وليكون الوطن يف امن و�أمان،
ان كل هذه اجلهود الكبرية املتوا�صلة مل ت�أت
من فراغ ،بل بنيت على �أ�س�س علمية وحكمة
عميقة ومنهجية مدرو�سة ب��دء ًا من جامعة
االمري نايف للعلوم االمنية مرور ًا بالعديد من
املجال�س والهيئات العلمية التي تبحث وتدر�س
وتخطط لل�ش�ؤون االمنية واملجتمعية بكل
خربة وعلم ودراية  ،خذ مث ًال كر�سي االمري
نايف بن عبدالعزيز لت�أ�صيل القيم االخالقية
ال��ذي حتت�ضنه جامعة امل�ؤ�س�س ،والكر�سي

ذل��ك غي�ض م��ن في�ض م��ن م�سرية مباركة
وح�ي��اة حافلة بالعطاء الوطني واالن�ساين
الكبري ل�صاحب ال�سمو امللكي االم�ير نايف
ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز ويل ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ،فهنيئا
للوطن واملواطن بنايف االمن واالمان ع�ضد ًا
خلادم احلرمني ال�شريفني و�سند ًا لال�صالح
وعقالنية يف التفكري ومنهجية يف ال�سيا�سة
وع�م�ق� ًا يف االدارة ورج ��ل دول ��ة يجمع بني
اال�صالة واملعا�صرة.
ر�سالة-:
يد على القلب ويد تبايع نايف بالعهد.
عميد �ش�ؤون الطالب

نايـــف :احلــزم فــي �إن�ســـان واللني فــي قائــد
ويكفي �أن نذكر بربنامج املنا�صحة للموقوفني حتت التحقيق قبل
كم نحن حم�سودون ياوطني ،نفقد عزيز ًا فيعو�ضنا
اهلل بعزيز �آخ��ر  ،فقدنا �سلطان (اخل�ير) فجاءنا
�أن يحاكموا والذي اعاد العديد من املظللني جلادة ال�صواب،
نايف..احلزم يف ان�سان ،واللني يف قائد.
وهنا اجاد �سموه الكرمي يف حماربة الفكر بالفكر ومقارعة
�ساحتدث بل�سان �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد،
احلجة باحلجة  ،والعلم مبا هو اعلم  .ومل يكتفي بذلك بل فتح
وال �ن��ائ��ب الأول لرئي�س جمل�س ال � ��وزراء ،ووزي��ر
ذراع الوطن لرعاية املوقوفني بعد ق�ضاء املحكومية يف م�ساكن
الداخلية الأمري نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود �أولي�س
خا�صة وتوفري احلياة الكرمية لهم ،وي�شمل الربنامج الت�أهيل
هو القائل(:م�صممون بكل قوانا على ا�ستئ�صال
النف�سي والعملي لإعادة دمج املوقوفني يف املجتمع وحتويلهم
الإره��اب من �أر�ض الوحي) رجل مبثل هذا احلزم
د /خالد بن �سامي حممد
من بذور فا�سدة ملواطنني فعالني يف وطن ي�ؤمن بت�أهل ال�شباب
هو ما حتتاجه الدول لتنه�ض  ،وال�سيا�سات لت�ستمر ،
وتطوير قدراتهم  ،وهذا ما �أ�شادت به منظمات عاملية كمجل�س
والأعمال لتكتمل ،وهذا لعمري هو حاله عندما ت�شتد
الأمن الدويل الذي طالب بتعميم جتربة نايف عامليا واال�ستفادة منها
الأزمات ويتعر�ض الوطن لأي تهديد .
للق�ضاء على هذا الوباء العاملي والفكر ال�ضال.
ولكنه عندما يتحدث لأبنائه يف الوطن يتحول لنايف الإن�سان الذي يرى
يف �شعبه �أبنا ًء �أولي�س هو القائل(:مل �أطلب يوما من املباحث �أو وزارة
الإعالم القب�ض على �صحايف �أو �إيقافه) ورجل مبثل هذا النبل وهذا
الت�سامح ي�ستحق �أن يكون رجل دولة.
وعندما نتحدث عن عمل نايف فالبد لنا من �أن نعرج على طريقته يف
معاجلة الإره��اب الذي �أره��ق دول متتلك من املال ومن الرجال ومن
امل�ؤ�س�سات �أ�ضعاف ما ميتلكه وطننا ،ولكنه فكر نايف الذي يالم�س
اجلرح فيعاجله �سريعا.

هذا هو الرجل الذي ي�سهر على حماية الأمة  ،وهذا هو فكره الذي جعل
حمائم ال�سالم حتلق فوق بالد احلرمني  ،وجعل الأمن ال�سعودي مثال
يحتذى به .
حفظ اهلل الوطن ،وحفظ مليكنا وويل عهده وادام على هذه البالد
نعمة الإ�سالم والأمن والآمان.
عميد تقنية املعلومات
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ونــدعــو لكــم بالعـــون والتــوفيـــق
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