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مفتي السعودية يدعو رجال الشرطة الدينية
لعدم »إذالل« اإلنسان املخالف

رسالة شفوية من العاهل السعودي للرئيس التركي 
ومبادرة تركية غير معلنة حلل أزمة البحرين

لك من الشر وليس الهدف إذالل 
اإلنسان أو السيطرة عليه ألن 

املهم إصالح املخالف«.
وقال املفتي »من غير الالئق 
قدح الناس في العلماء واألئمة 

ورجال األمر باملعروف«.
وح����ول الق����ول ان العلماء 
في السعودية ليس لديهم علم 
بالواقع، علق آل الش����يخ على 
ذلك بأن عالم الشريعة حينما 
يفتي ف����ي أي نازلة إمنا يفتي 
مبا دل الكتاب والس����نة عليه 
مع تصور حقيقة وواقع النازلة 
وحيثياتها وفي الكتاب والسنة 

بيان لكل شيء«.
أما عن »احلرية« التي كثيرا 
ما يطالب به����ا املخالفون، فقد 
قال املفت����ي »احلرية يجب أال 
حتملك على ترك واجب وال على 
فعل محرم وإمن����ا رأي تقوله 
وتنطق به بقصد احلق ال ألجل 
اخلروج على املنهج الصحيح 
أو اإلثارة والتحريض على والة 

األمور«.

شأنها تخفيف حدة التوتر.
الوقت نفس���ه، أشارت  في 
صحف »حري���ت« و»صباح« 
ورادي���كال »إلى أن أنقرة تبذل 
جهودا ديبلوماس���ية حملاولة 
الس���يطرة عل���ى املوق���ف في 
البحرين وعدم انتش���اره على 
نط���اق اقليمي، وأج���رت لهذا 
الغرض اتص���االت هاتفية مع 
الرياض، واملنام���ة، وأبوظبي 
وطهران للسيطرة على التوتر 
الذي يس���ود البحرين خاصة 
القوات السعودية  عقب تدخل 

بالبحرين«.
وذك���رت الصحف أن هناك 
مب���ادرة تركية غي���ر معلنة 
إلنه���اء التوتر ف���ي البحرين 
واملنطقة وم���ن اجل ذلك بذل 
وزي���ر اخلارجي���ة أحمد داود 
اوغلو جهودا مكثفة من خالل 
اتصاالت���ه الهاتفية مع كل من 
نظرائه في السعودية واإلمارات 
وإي���ران والبحرين على مدى 

األيام الثالثة املاضية.

وقال »على رجال احلسبة 
)الهيئ����ة( أن يبين����وا برف����ق 
للمخال����ف املنكر وأنه مخالف 
للش����رع بأدلة الكتاب والسنة 

ويكون ذلك برفق ولني«.
وأكد مفتي عام السعودية 
أنه ينبغي لرج����ال الهيئة أن 
يوضحوا للمخال����ف »اننا ما 
أمرناك ونهيناك إال اس����تنقاذا 

الزيارة لتقيي���م وتبادل اآلراء 
حول التوتر في البحرين.

وقالت مصادر ديبلوماسية إن 
أردوغان أبدى لوزير اخلارجية 
السعودي تفهم بالده للموقف 
الس���عودي من خالل إرس���ال 
قوات إلى البحرين تلبية لنداء 
البحرين، لكن أكد على ضرورة 
تشجيع جميع اخلطوات التي من 

الري����اض � يو.بي.آي: حذر 
املفتي العام للمملكة الش����يخ 
الش����يخ رجال  آل  عبدالعزيز 
هيئة األم����ر باملعروف والنهي 
عن املنكر »الشرطة الدينية« من 
الشماتة والفضيحة واالستهزاء 
باملخطئني وعدم »إذالل« اإلنسان 

املخالف.
كما نبه مفتي السعودية في 
حوار له مع »مجلة احلسبة« 
الصادرة عن الهيئة إلى أن الذم 
والقدح في حق رجال احلسبة 
أمر محرم شرعا بل يجب كما 
قال »أن نحبهم ونتعاون معهم 
ونشد عضدهم وننصحهم فهم 

ليسوا مبعصومني«.
ودعا »الهيئ����ة« إلى تقوى 
اهلل والرف����ق مب����ن يعاجلون 
مخالفاته����م وق����ال »أرجو من 
الهيئ����ة أن يتقوا  إخواني في 
اهلل وأن يسلكوا طريق الرفق 
واحللم واألن����اة والرفق مبن 
يدعونه ومبن يغيرون ما عنده 

من منكر«.

أنق���رة � أ.ش.أ: ذك���ر بيان 
لرئاسة مجلس الوزراء التركي 
أم���س »أن وزي���ر اخلارجية 
السعودي األمير سعود الفيصل 
نقل رسالة ش���فوية من خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز إلى الرئيس التركي 
عبداهلل غول خالل اس���تقباله 
له الليلة قبل املاضية في إطار 

زيارته القصيرة لتركيا«.
ول���م يكش���ف البي���ان عن 
مضمون ما جاء بالرس���الة، إال 
أن وسائل اإلعالم التركية ذكرت 
أنها تناولت التطورات اجلارية 
في البحرين، والتي كانت أيضا 
محورا ملباحثات أجراها رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان مع 

الفيصل.
وأشارت الى أن زيارة الفيصل 
القصيرة إل���ى العاصمة أنقرة 
جاءت بالتنس���يق بينه وبني 
نظيره التركي أحمد داود اوغلو 
خالل اتصال هاتفي بينهما، مت 
خالله االتفاق على حتديد موعد 

رئيس احلكومة التركية مستقبال وزير اخلارجية السعوديمفتي عام اململكة الشيخ عبدالعزيز آل شيخ

حذّر من املساس بأمن واستقرار اململكة

خادم احلرمني يقدّم عطايا ملكية لتحسني أوضاع املواطنني السعوديني
ذل����ك ترقي����ة املس����تحقني من 
ش����اغلي رتب الضباط واألفراد 
إلى الرت����ب التالية للرتب التي 
يشغلونها، أصدر امللك عبداهلل 
برفع الوظائف العسكرية املعتمدة 
مبيزانية السنة املالية احلالية 
التي يشغلها مستحقو الترقية 
من الضب����اط واألفراد في كافة 
القطاعات العس����كرية واألمنية 

إلى الرتبة التالية.
النظامية  واتخاذ اإلجراءات 
لترقي����ة الضباط م����ن تاريخ 
اس����تحقاق كل منه����م، وترقية 
األف����راد من تاريخ صدور أمرنا 
ه����ذا، ويطبق على مس����تحقي 
الترقي����ة وقت ص����دوره وفقا 

للشروط النظامية.
كما ورس����م خادم احلرمني 
قيام وزارة املالية وبشكل عاجل 
مبناقشة اجلهات العسكرية بشأن 
التزامات مالية  أو  أي حق����وق 
ملنسوبيها والتأكد من صرفها. 
وقيام اجلهات العسكرية كل على 
حدة مبناقشة احتياجاتها إلسكان 
منس����وبيها م����ع وزارة املالية. 
وتكوين جلنة من وزارة املالية 
العس����كرية بكافة  والقطاعات 
قطاعاتها ملناقشة احتياجاتهم 
في مجال القطاع الصحي، والرفع 

لنا بالنتائج.
وحرصا من امللك عبداهلل على 
أن يعكس اإلع����الم نهج الدولة 
املس����تند إلى كتاب اهلل وسنة 
رسوله صلى اهلل عليه وسلم، 
لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع 
علمائنا من خالل عدم املساس 
أو التعرض لسماحة مفتي عام 
اململكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء 
العلماء، باإلس����اءة  هيئة كبار 
أو النق����د، وألهمية التقيد بذلك 
واحلرص عليه، وأمر كافة وسائل 
اإلعالم االلتزام التام مبا ذكر، وفي 
حال وج����ود ملحوظات فيمكن 
إبالغها لوزير اإلعالم للرفع لنا 

عنها.
كما أمر خادم احلرمني بإنشاء 
العامة إلدارة  فروع للرئاس����ة 
البحوث العلمية واإلفتاء في كل 
منطقة من مناطق اململكة، وإحداث 

300 وظيفة لهذا الغرض.
واعتماد مبل����غ 200 مليون 
ري����ال، وذلك لتلبية احتياجات 

هذه الفروع.
وسعيا إلنشاء »مجمع فقهي«، 
ليكون ملتقى علميا تناقش فيه 
القضايا واملسائل الفقهية، حتت 
إشراف هيئة كبار العلماء، بحيث 
يتم من خالله استقطاب العديد 
الكفاءات الشرعية املؤهلة،  من 
وإتاح����ة الفرصة له����م لتقدمي 
أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، 

وإبداء الرأي حيالها.
وصدر أمر ملكي بقيام وزارة 
الشؤون اإلس����المية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد، ووزارة العدل، 
وهيئة اخلبراء مبجلس الوزراء 
بإعداد دراسة بشأن إنشاء مجمع 
الفقهي  فقهي يس����مى »املجمع 
الس����عودي«، واقتراح تنظيمه 
على ضوء ما أشير إليه أعاله، 
وما يستجد من نظر واستطالع، 
بشكل عاجل ال يتجاوز خمسة 

أشهر.
وكذلك تخصيص بشكل عاجل 
مبلغ 500 مليون ريال لترميم 
املساجد واجلوامع في كافة أنحاء 

اململكة. 
وانطالقا م����ن أهمية حفظ 

وتعلم الكتاب الكرمي.
أمر امللك عبداهلل بتخصيص 
وبشكل عاجل مبلغ 200 مليون 
ري����ال لدعم جمعي����ات حتفيظ 
القرآن الكرمي، حتت إشراف وزارة 
الشؤون اإلس����المية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد.

وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، 
على أن يتم حتديد الرتب، وعدد 
كل رتبة بالتنس����يق بني وزارة 

الداخلية ووزارة املالية.
امللكية  وخصصت االوام����ر 
بشكل عاجل مبلغ 300 مليون 
ريال لدعم مكاتب الدعوة واالرشاد 
الش����ؤون االس����المية  بوزارة 

واالوقاف والدعوة واالرشاد.
واقرت االوام����ر دعم الرئاسة 
العامة لهيئ����ة االمر باملعروف 
والنه����ي عن املنك����ر مبلغ 200 
مليون ريال الس����تك��مال بناء 
مقرات لها ف����ي مختلف مناطق 

اململكة.
وحول موضوع الرقابة على 
االسواق ومراكز البيع في جميع 
مناطق اململكة للحد من اي تالعب 
او زيادات او مبالغة في االسعار، 
احدث خادم احلرمني الشريفني 
500 وظيف����ة ل����وزارة التجارة 
والصناعة لدعم جهود الوزارة 
الرقابية وعلى الوزارة املسارعة 
بكل قوة وحزم في ايقاع اجلزاء 
الرادع على املتالعبني باالسعار 
والتشهير بهم دون تردد كائنا 
التجارة والصناعة  وأمر وزير 
برف����ع تقرير ش����هري في هذا 

االمر.
كذل����ك، امر خ����ادم احلرمني 
الشريفني وزير التجارة والصناعة 
ووزير العمل باالجتماع � بشكل 
عاجل � برجال االعمال للتأكيد 
عليهم بعزم الدولة على املسارعة 
الفاعل����ة واجلادة في س����عودة 
الوظائ����ف، وان يق����وم القطاع 
اخلاص بواجبه الوطني في هذا 

االمر على اكمل وجه.
وطالب الوزارة برفع تقارير 
ربع س����نوية عم����ا يتحقق من 
نسب في السعودة، واالجراءات 
التي اتخذتها الوزارة في ايجاد 
فرص عمل للمواطنني في القطاع 
اخلاص ومن يتجاوب مع ذلك 
من رجال االعمال ومن يتهاون 

منهم او يقصر.
وفي اطار تلبية احلاجة إلى 
حتسني أداء القطاعات العسكرية 
واألمنية، وأن مما يس����اهم في 

باجلوف، وإنشاء مراكز لألورام 
والقل���ب والعل���وم العصبية، 
ومستشفى للعيون، ومستشفى 
تأهيلي ليصبح إجماليها )1000( 
سرير، و)200( عيادة خارجية، 
وس���كن  ل���إدارة،  ومبن���ى 

للمدينة.
إنشاء مراكز للعناية املركزة  الطبي���ة 6 امل���دن  ف���ي 
واملستش���فيات التخصصي���ة 
واملرجعي���ة في ع���دد من مدن 

اململكة.
اس���تكمال منش���آت ف���ي  مستش���فى املل���ك خال���د 7

التخصصي للعيون بالرياض.
وكذلك أمر برفع احلد األعلى 
في برنامج »متويل املستشفيات 
اخلاصة« ف����ي وزارة املالية من 
)50.000.000( خمسني مليون 
ريال إلى )200.000.000( مائتي 
ملي����ون ري����ال، وأن ينفذ ذلك 

فورا.
وطلب إحداث )60( ستني ألف 

الظهران  بالدمام، ومستش���فى 
التخصص���ي للعي���ون، ومركز 
زراعة األعضاء واألورام، ومراكز 
للقل���ب والعل���وم العصبي���ة، 
ومستشفى تأهيلي مبا مجموعه 
)1500( سرير، ومركز لألبحاث، 
و)200( عيادة خارجية، ومبنى 

لإدارة، وسكن للمدينة.
مدينة امللك فيصل الطبية  اململكة 4 خلدم���ة مناط���ق 
اجلنوبية: لتشمل إنشاء مستشفى 
تخصصي بأبها، ومراكز للقلب 
والعل���وم العصبي���ة واألورام، 
ومستشفى للعيون، ومستشفى 
تأهيلي مبا مجموع���ه )1350( 
سريرا، ومركز لألبحاث و)200( 
عيادة خارجية، ومبنى لإدارة، 

وسكن للمدينة.
مدين���ة األمي���ر محمد بن  عبدالعزيز بن عبدالرحمن 5
آل سعود الطبية خلدمة مناطق 
اململكة الشمالية: لتشمل مستشفى 
امللك عبدالعزي���ز التخصصي 

وتوسعة ما يلي:
الطبية  امللك فه���د  مدينة  بالرياض: إنشاء مركزين 1
لألورام والقلب، ومركز وطني 
للعلوم العصبية، مبا مجموعه 
)850( س���ريرا إضافيا، ومركز 
إلى مبنى  لألبحاث، باإلضاف���ة 

لإدارة وسكن للمدينة.
مدينة امللك عبداهلل الطبية  مبك���ة املكرم���ة: لتش���مل 2
املستشفى التخصصي، باإلضافة 
إلى إنشاء مراكز للقلب وزراعة 
والعل���وم  واألورام  األعض���اء 
العصبية، ومستش���فى للنساء 
والوالدة واألطفال، ومستش���فى 
للعي���ون، ومستش���فى تأهيلي 
لتصبح السعة السريرية للمدينة 
)1500( س���رير، و)200( عيادة 
خارجية، ومختبر مركزي لألبحاث، 
ومبنى لإدارة، وسكن للمدينة.

مدينة املل���ك خالد الطبية  باملنطقة الشرقية: لتشمل 3
إنش���اء مستش���فى تخصصي 

من صندوق التنمية العقارية من 
)300.000( ثالثمائ���ة ألف ريال 
ليصبح )500.000( خمسمائة ألف 

ريال اعتبارا من تاريخه.
أمرا بإنشاء »الهيئة  وأصدر 
الوطنية ملكافحة الفساد«، ترتبط 

به مباشرة.
ب���ن عبداهلل  وعني محم���د 
الشريف رئيسا للهيئة الوطنية 

ملكافحة الفساد مبرتبة وزير.
وطلب م���ن رئي���س الهيئة 
الوطنية ملكافحة الفساد، ورئيس 
الوزراء  هيئة اخلبراء مبجلس 
وضع التنظيم اخلاص بها، على 
أن يصدر من مجلس الوزراء خالل 
ثالثة أشهر. وشملت مهام الهيئة 
كافة القطاع���ات احلكومية، وال 
يستثنى من ذلك كائن من كان.

ونظرا ألهمية توفير الرعاية 
الصحية املتكاملة والشاملة أمر 
امللك عبداهلل أوال باعتماد مبلغ 
)16.000.000.000( س���تة عشر 
مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ 

الرياض � وكاالت: وجه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز كلمة إلى مواطني 
اململكة العربية السعودية أعرب 
فيها عن فخره بهم وقال »املفردات 
واملعاني تعجز عن وصفكم.. أقول 
التاريخ.. وتكتب  ذلك ليش���هد 
األقالم.. وحتفظ الذاكرة الوطنية 
أنكم بعد اهلل صمام األمان لوحدة 
هذا الوطن وأنكم صفعتم الباطل 
باحلق. واخليانة بالوالء وصالبة 

إرادتكم املؤمنة«.
وفي اول كلمة له بعد عودته 
من رحلة العالج، توجه العاهل 
السعودي إلى علماء املسلمني »في 
هيئة كب���ار العلماء أو خارجها 
الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل 
وجعلوا كلمة اهلل هي العليا في 
الفرقة ودعاة  مواجهة ص���وت 
الفتنة« واضاف »ال أنسى مفكري 
األمة وكتابها الذين كانوا سهاما 
في نح���ور أعداء الدين والوطن 
واألمة وبكل اعتزاز أقول للجميع 
ولكل مواطن ومواطنة إن أي أمة 
ترفع كلمة احلق ال خوف عليها 
وأنتم في قلبها األمناء على الدين 

وأمن واستقرار هذا الوطن«.
كما خاطب »الرجال البواسل 
في كافة القطاعات العس���كرية 
وأخص بالذك���ر اخوانكم رجال 
األمن ف���ي وزارة الداخلية إنكم 
درع هذا الوطن واليد الضاربة 
لكل من تسول له نفسه املساس 
بأمنه واستقراره فبارك اهلل فيكم 
في كل ما تقومون به. أيها الشعب 

الكرمي«.
وأصدر خادم احلرمني مجموعة 
القرارات لتحس���ني أوضاع  من 
معيشة املواطنني وأولها: اعتماد 
صرف مخصص مالي قدره )ألفا 
ريال( شهريا للباحثني عن العمل 
الع���ام واخلاص،  القطاعني  في 
وإعطاء الفرص���ة لوزارة العمل 
لتقوم بتلق���ي طلبات الباحثني 
عن العمل، وحصرها، والتأكد من 
صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط 
اس���تحقاقها، واتخ���اذ القرارات 
التنفيذية الالزمة لها بالتنسيق 

مع اجلهات ذات العالقة.
وأمر باعتم���اد احلد األدنى 
لرواتب كافة فئات العاملني في 
الس���عوديني بثالثة  الدولة من 
آالف ريال شهريا بعد استكمال 
الزيادة املشار إليها في أمرنا رقم 
أ/23 بتاريخ 1432/3/20ه�، وأن 
النظامية  تس���تكمل اإلجراءات 
الالزمة حيال ذلك بشكل عاجل.
وحرصا م���ن خادم احلرمني 
على توفير أسباب احلياة الكرمية 
للمواطنني، وتأمني السكن املناسب 
لهم، أمر باعتماد بناء خمسمائة 
ألف وحدة سكنية في كافة مناطق 
اململكة، وتخصيص مبلغ إجمالي 
لذلك قدره مائتان وخمسون مليار 
ري���ال، وتتولى الهيئ���ة العامة 
لإسكان مس���ؤولية تنفيذ هذا 

املشروع. 
وتكوين جلنة إشرافية برئاسة 
وزير الشؤون البلدية والقروية، 
ووزير املالية، ووزير االقتصاد 
والتخطي���ط )الهيئ���ة العام���ة 
لإس���كان( لوض���ع الترتيبات 
الالزمة لذلك، واإلش���راف على 
هذا املشروع والرفع لنا بتقرير 
شهري. وكذلك تشكل جلنة من 
وزارة الشؤون البلدية والقروية، 
ووزارة الع���دل، ووزارة املالية، 
والهيئة العامة لإسكان، حلصر 
األماكن التي ال تتوافر فيها أراض 
حكومية، وتتطلب احلاجة تنفيذ 
وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة 
ال���الزم لتوفيرها  اتخاذ  املالية 

بشكل عاجل.
وأمر العاهل السعودي برفع 
قيمة احلد األعلى للقرض السكني 

)رويترز( خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز متحدثا ملواطني اململكة من مكتبه بالقصر امللكي في الرياض أمس 

فرحة عارمة عمت شوارع اململكة بعد خطاب خادم احلرمني الشريفني 

بناء 500 ألف مسكن 
ورفع احلد األدنى 

ملرتبات جميع 
املوظفني احلكوميني 

إلى 3000 ريال

إحداث املجمع 
السعودي الفقهي 

وتخصيص 200 مليون 
ريال لدعم جمعية 

حتفيظ القرآن

ترقية جميع الضباط 
واألفراد في القطاعات 

العسكرية واألمنية 
إلى الرتب األعلى


