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الرياض  61محرم  6341هـ الموافق  61نوفمبر  3164م واس
يرعى صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة
المنورة بحضور صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة
للسياحة واآلثار غداً األربعاء  ,فعاليات الندوة العلمية " آثار المدينة المنورة وحضارتها وتراثها
عبر العصور" التي تنظمها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات الدارة المشاركة بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة
للثقافة اإلسالمية 6343هـ 3164/م وذلك في فندق الميريديان بالمدينة المنورة.
وتفتتح الندوة بحفل خطابي يتضمن فقرات عن أهمية هذه الفعالية المتخصصة في خدمة الجوانب
التراثية والتاريخية واألثرية لمدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ,ومحاضرة لصاحب السمو
الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار يتحدث فيها
سموه عن الجهود السعودية من خالل الهيئة في المحافظة على المآثر العمرانية والفكرية في المدينة
المنورة كونها الجزء األهم من التاريخ اإلسالمي ,ودعم المملكة العربية السعودية لكل مشروع
إلبراز هذه المعالم والحفاظ عليها من التدمير واإلهمال.
من جهته عبر معالي األمين العام لدارة الملك عبدالعزيز وعضو جمعية التاريخ واآلثار بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور فهد بن عبداهلل السماري في تصريح بهذه المناسبة عن
شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة
المنورة على رعايته لفعاليات الندوة وتشريفه حفل االفتتاح مما يعطي الندوة فعالً أكثر تأثيراً في
الوسط العلمي وإيجابية عالية ودفعة قوية للندوة والمشاركين فيها.
وأكد معالي الدكتور فهد السماري أهمية المحاضرة التي سيلقيها صاحب السمو الملكي األمير
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار لكونها تعد مقدمة عملية
لالهتمام بمواقع التاريخ اإلسالمي بالمدينة المنورة وتراثها وحضارتها الحالي وإضاءة علمية
للجهود المقبلة لخدمة مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ,مشيراً إلى أن سموه يمتلك رؤية واضحة
لدور الدولة في حفظ مآثر المدينة المنورة ومعالمها بالتالي سيكون حديثه ومحاضرته ذات قيمة
للمتابعين للشأن التاريخي واألثري لطيبة الطيبة.
يتبع ..
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وأضاف معالي األمين العام لدارة الملك عبدالعزيز قائالَ  " :الندوة أحد أهم األنشطة التي تنظمها
الدارة ضمن حزمة من الفعاليات بمناسبة اختيار المدينة عاصمة للثقافة اإلسالمية 6343هـ
3164/م  ,وهي وقفة مطولة ومعمقة الستنطاق آثار مدينة طيبة الطيبة وتراثها من خالل
موضوعات البحوث والدراسات المقدمة وإبراز جهود علمائها العلمية والمعرفية ,كما هي قراءة
لجوانب الحركة الحضارية والعلمية في المنطقة".
وع ّد معالي األمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الندوة نقطة التقاء لكل التاريخيين واألثريين في
منطقة الخليج العربي والعالم اإلسالمي ويجب أن ال تفوَت فرصتها بالمشاركة والتفاعل أثناء الندوة
ال بين الدارة وجمعية التاريخ واآلثار الخليجية ,مؤكداً على
وحتى بعدها  ,فهي تمثل تعاونًا متواص ً
أن الندوة دعوة عامة لخدمة تاريخ المدينة المنورة بما فيه تاريخ الحرم النبوي الشريف ,وخطوة
ضمن خطوات سابقة وتالية في مسار رصد تاريخ هذه المدينة المباركة وعلى الجميع أن يكمل
الطريق في إبراز الدور العلمي وقبله الديني في خدمة التاريخ البشري.
الجدير بالذكر أن الفعاليات العلمية للندوة ستنطلق الساعة التاسعة من صباح يوم األربعاء نفسه
وتشمل خمس جلسات تضم ثالثة وعشرين ورقة علمية تتطرق لجوانب شتى في تاريخ المدينة
المنورة الحديث وعبر عصور إسالمية مختلفة.
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المدينة المنورة  61محرم  6341هـ الموافق  61نوفمبر  3164م واس
يراجع وفد من جامعة كلورادوا األمريكية خالل األسبوع الجاري  ,مناهج البكالوريوس لكلية علوم وهندسة الحاسبات
بجامعة طيبة بالمدينة المنورة  ,وذلك ضمن عقد الخدمات الموقع بين الجامعتين.
وأوضح عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات الدكتور خالد بن صالح العوفي أن الوفد الذي يضم الدكتور شيفانكانت مشرا
و الدكتور منصف كرارتي وصل إلى المدينة المنورة األحد الماضي تنفيذاً لعقد الخدمة بين جامعة طيبة وجامعة
كلورادوا األمريكية الذي وقع لتشجيع وتطوير التعاون الدولي في شتى المجاالت العلمية واألكاديمية والبحثية ورغبةً من
جامعة طيبة في الشراكة مع أعرق المؤسسات العلمية العالمية لتقديم خدمات بشأن مراجعة برامج الكلية وتقييم المعامل.
وأفاد أن جامعة كولورادو الرائدة في مجال علوم وهندسة الحاسبات بدأت بمراجعة مناهج البكالوريوس لبرنامجي
الحاسبات )  (CSونظم المعلومات )  (ISوالتوصية بما يراه الفريق مناسباً لتتوافق المناهج مع متطلبات كل من
,ABET ACM ,IEEE. AIS ,موضحاً أن الوفد سيزور معامل البكالوريوس ويقيم مدى مالئمتها لمتطلبات مناهج
المرحلة األولى كما سيقدم توصية بالمعامل المالئمة لتقديم مناهج برنامج علوم الحاسبات ونظم المعلومات الحاليين
متضمنة المساحات المطلوبة ومواصفات االجهزة والبرامج وذلك خالل فترة  7أشهر.
وأبان الدكتور العوفي أن كلية علوم وهندسة الحاسبات تضم قسم علوم الحاسبات وقسم نظم المعلومات الحاسوبية وقسم
الشبكات ونظم االتصاالت وقسم البرمجة والتطبيقات وقسم هندسة الحاسب وتمنح الكلية خريجيها درجة بكالوريوس
علوم الحاسبات في تخصصات األقسام األربعة األولى أما قسم هندسة الحاسب فيمنح خريجوه درجة البكالوريوس في
هندسة الحاسب  ,مبيناً أن الكلية تهدف إلى إعداد الطالب والطالبات وتأهيلهم الكتساب القدرات في مجاالت علوم
وهندسة الحاسبات واإلسهام في تشجيع وتطوير البحث العلمي النظري والتطبيقي وما يستلزمه من تنظيم مؤتمرات
وندوات علمية في مجاالت علوم الحاسبات وتقديم االستشارات العلمية في مجاالت علوم وهندسة الحاسبات وتطبيقاتها
والمشاركة في تقديم برامج تدريبية وتثقيفية في مجال الحاسب اآللي.
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اعتماد التعاون بين معهد الحج ومركز المعلومات الوطني
محمد رابع سليمان  -مكة المكرمة
األربعاء 0212/11/02

ترأس مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس أمس الجلسة الثانية لمجلس الجامعة للعام األكاديمي الحالي
بحضوراألمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتورمحمد بن عبدالعزيزالصالح ووكالء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات
المساندة وذلك بقاعة الملك فيصل التاريخية في المدينة الجامعية بالعابدية.
وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الشؤون التعليمة الدكتور ثامر بن حمدان الحربي أنه تم خالل الجلسة الموافقة على منح فرصة
إضافية لعدد من طلبة الدراسات العليا بمرحلة الماجستير ،والموافقة على إقــرار مذكرة تعاون بين الجامــعــة ممثلة في معهد خادم
الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة ومركز المعلومات الوطني باإلضافة إلى عرض ومناقشة ودراسة عدد من الموضوعات
األكاديمية واإلدارية والتي تم اتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.
كما تمت الموافقة على اال ستعانة بخدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين بالجامعة ،وتأجيل التفرغ العلمي لعدد من أعضاء
الهيئة ،وندب وتمديد خدمات عدد من األعضاء اآلخرين للعمل لدى جهات خارج الجامعة ،وانضمام بعض األعضاء لمجلس معهد تعليم
اللغة العربية لغير الناطقين بها لمدة عامين.
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السديس :توجيهات والة األمر وراء نجاح موسم الحج
األربعاء 0212/11/02

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن نجاح موسم الحج
الماضي كان بفضل اهلل تعالى ،ثم بتوجيهات والة األمر وعنايتهم الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما .جاء ذلك خالل ترؤسه أمس
جلسة المجلس االستشاري بالرئاسة العامة للحرمين ،بحضور األعضاء .وأضاف أن ما جدّ من توسعات بالحرمين استوعب حوالى
 022ألف مصلى وحاج من ضيوف الرحمن فى موسم الحج الماضى ،مؤكدًا تشكيل لجان لالستعداد لموسم الحج المقبل .كما أشاد
السديس بدورالجهات األمنية خالل موسم الحج ،مشيرًا إلى أن اجتماعات متكررة للرئاسة العامة مع تلك الجهات قبل الموسم وأثناءه
وبعده بغرض التخطيط.
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الملك يوجه :ال توقف عن حمالت التصحيح حفءظءً على أمن الوطن

أبلغ صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عصر أمس (الثالثاء) خالل
ترؤسه اجتماع الجهات األمنية المشاركة في تنفيذ الحملة األمنية الميدانية لتطبيق نظام اإلقامة ,أبلغ
المجتمعين بالتوجيه السامي الكريم الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل
سعود ــ حفظه اهلل ـــ والمتضمن شكر وتقدير المقام الكريم للجهود التي يبذلها رجال األمن والجهات
الحكومية األخرى المساندة لتطبيق النظام بحق المخالفين وما أسفرت عنه تلك الجهود من نتائج إيجابية
ملموسة ,وحثه ــ رعاه اهلل ــ على مضاعفة الجهود والقيام بدورهم على أكمل وجه واالستمرار في هذه
الحمالت وتطبيق ما تقضي به األنظمة والتعليمات بحق مخالفي نظامي العمل واإلقامة والمتسللين حتى يتم
تصحيح الوضع بشكل نهائي ,وعدم ربطها بمدة محددة حفاظا على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته.
وقد عبر سموه عن اعتزازه بهذه اللفتة السامية الكريمة التي ستكون حافزا لرجال األمن في بذل المزيد من
الجهود .ثم استعرض سموه بعد ذلك النتائج التي تم تحقيقها منذ تنفيذ الحملة في بداية هذا العام والتي أسفرت
حتى تاريخه عن ترحيل ما يزيد على ستين ألفًا من مخالفي نظام اإلقامة والعمل مع معالجة أوضاع أعداد
أخرى من المتواجدين في مراكز اإليواء تمهيدا لترحيلهم .وقد عبر سموه عن رضاه عن سير الحملة األمنية
التي ستستمر بإذن اهلل تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة ,مؤكدا أهمية التكامل بين الجهات المشاركة وتطبيق
األنظمة مع حفظ الحقوق الخاصة والعامة ,متمنيا للجميع التوفيق.
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المدينة المنوبرة :انطالق عرنءمج متخذي القرابر عءلقطءعءت الحكومية والخءصة
المدينة المنورة  -سالم األحمدي

انطلقت فاءليءت ملتقى عرنءمج المدن الصحية التاريفي لمتخذي القرابر في القطءعءت الحكومية والخءصة في المدينة
المنوبرة التي ينظمهء مكتب عرنءمج المدن الصحية في المدينة المنوبرة عءلتاءون مع إدابرة عرنءمج المدن الصحية الوطني في
الريءض.
وقد تم عقدهء في مقر الجماية الخيرية الساودية لمكءفحة السرطءن في المدينة المنوبرة عهدف التاريف عمفهوم وأهداف
واستراتيجية الامل في عرنءمج المدن الصحية في المدينة والهيكل التنظيمي ولجءن البرنءمج وكيفية إعداد خطة عمل
وتقييمهء وتنفيذهء وإعداد تقءبرير الامل ،عحضوبر وكيل إمءبرة منطقة المدينة المنوبرة للشؤون التنموية محمد السيف،
ومشءبركة مجموعة من متخذي القرابر في القطءعءت الحكومية والخءصة.
وشهد اللقء شرحءً آللية عمل البرنءمج وماءيير التطبيق وإجرا ات وسيءسءت التنفيذ من خالل أبرعع محءضرات علمية
وتوعوية.
ففي المحءضرة األولى استارض المنسق الوطني لبرنءمج المدن الصحية فالح عن فهد المزبروع ،مفهوم عرنءمج المدن
الصحية وأعطى فكرة مختصرة عن البرنءمج ،وفي المحءضرة الثءنية قدم المشرف على عرنءمج المدن الصحية في المملكة
حمد عن خءلد الخويلد نبذة تاريفية عن المدينة الصحية وشرحء مفصال عن الهيكل التنظيمي ولجءن البرنءمج ومهءمهء.
فيمء أوضح في المحءضرة الثءلثة الدكتوبر محمد عن نءصر البيشي (ماهد اإلدابرة الاءمة) الخبير في علم التنظيم واألسءليب،
كيفية إعداد خطة الامل وتنفيذهء وتقييمهء ومواقع التخطيط في الاملية اإلدابرية ،واختتم المحءضرة الراعاة الدكتوبر
عبدالغني عن محمد الشيخ من جءماة جءزان عءلتحدث عن إعداد تقءبرير الامل
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وزارة الحج تخاطب العالم بسبع لغات وتعلن تطبيق التقنية في
مختلف أعمالها خدمة لضيوف الرحمن

استطاعت وزارة الحج مخاطبة العالم عبر سبع لغات هي العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلندونيسية والتركية والفارسية
واألردية في خطوة تعد األولى على مستوى الوزارات والجهات الحكومية لتعلن من خالله تطبيقها الكامل للتقنية عبر إطالق
بوابتها اإللكترونية  www.haj.gov.saودخولها مجتمع المعلوماتية خاصة وأنها تتعلق بخدمة ورعاية ضيوف الرحمن من
حجاج ومعتمرين وزوار.
وعد معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار هذا اإلنجاز تسهيل لضيوف الرحمن في االطالع على الخدمات
والترتيبات في شؤون الحج والعمرة والزيارة والتعرف على منظومة التسهيالت التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين
لضيوف الرحمن من كافة أنحاء المعمورة الذي يعبر عنها هذا المشروع التقني اإللكتروني والذي يسير جنباً إلى جنب مع
برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية «يسر» الذي سهل أعمال الوزارة وربطها إلكترونياً مع جميع الوزارات والقطاعات
الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في شؤون الحج والعمرة.
يتبع ...
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ولفت إلى أن وزارة الحج حققت في مجال التعامالت اإللكترونية إنجازاً غير مسبوق منوهاً بتطبيق الوزارة في هذا اإلطار
للمسار اإللكتروني للحج والعمرة الذي قضي على العديد من المشكالت والتي من ضمنها ظاهرة التخلف بعد الحج والعمرة
بمشاركة سبع جهات حكومية هي :وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني ووزارات الخارجية والصحة والمالية
واالتصاالت وتقنية المعلومات وأمانة الحج العليا وبرنامج التعامالت اإللكترونية «يسر» وذلك بالبداية بالتعامل مع الحاج
والمعتمر من بلده مروراً بمنافذ المملكة البرية والجوية والبحرية وأداء لنسكه حتى مغادرته إلى بلده.
وأكد أن مشاريع تقنية المعلومات بوزارة الحج تسير وفق ما خطط لها بمحاكاة لخطة الوزارة اإلستراتيجية مشيراً إلى عزم
الوزارة للتوسع في المشاريع اإللكترونية حيث أن هناك ربطاً إليكترونياً لكافة إدارات الوزارة وهنالك أنظمة إدارية ومالية
جديدة خاصة بوزارة الحج ستتم من خالل هذه المشاريع ناهيك عن التحديث المستمر للمعلومات للبوابة اإللكترونية لوزارة
الحج ليتحقق للزائر لها االطالع على كل جديد ومتطور تجاه هذه الخدمة التي شرف بها المملكة العربية السعودية وهي خدمة
ضيوف الرحمن ورعاية شؤونهم.
وأشار إلى أن هذه الجهود الحثيثة من وزارة الحج تصب في إطار توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
األمين حفظهما اهلل للرقي بمجال التعامالت اإللكترونية وحفظ مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة مما سينعكس على كافة
األصعدة األمنية واالقتصادية واإلدارة الميدانية واإللكترونية وإعادة هيكلة جميع أعمال الوزارة وربطها إلكترونياً مع كافة
الوزارات والقطاعات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في شؤون الحج والعمرة إلى جانب إدخال جميع البرامج التي
لم تكن تستخدم التقنية داخل منظومة الحكومة اإللكترونية وتأهيل الكادر الوظيفي من خالل التدريب والممارسة لإللمام الكامل
بهذه النقلة النوعية في تاريخ الوزارة وإستراتيجيتها القادمة.
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القبض على عشرين أثيوبياً حاولوا إثارة شغب في المدينة المنورة

سيطرت الجهات األمنية بالمدينة المنورة على محاوالت شغب بحي األعمدة أقامها مجموعة من األثيوبيين.
بدوره،أكَد الناطق اإلعالمي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام لـ”الشرق” أن الجهات األمنية
ألقت القبض على ما يقارب عشرين شخصاً من الجنسية األثيوبية حاولوا إثارة شغب بالحي الذي يحتوي
على نسبة كبيرة من المقيمين ،ويبعد ما يقارب كيلو متر واحد فقط شرق المسجد النبوي الشريف.
وبيَن الغنام أنَ مطالب المقبوض عليهم تمثلت في مطالبتهم بترحيلهم إلى بالدهم ،منوهاً بأنه تم تحويلهم
جميعاً إلى إدارة الوافدين بجوازات المدينة المنورة تمهيداً الستكمال إجراءات ترحيلهم إلى وطنهم ،مشدداً
في الوقت ذاته على متابعة الجهات األمنية ألية تحركات قد تعكر صفو أجواء المدينة المنورة وتخل بأمنها.
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في أمسية اخوانية تبودل فيها عن :تاريخية المدينة المنورة طرحها هؤالء

كان الحوار ليلتها متركزاً على "تاريخانية" المدينة المنورة ..وتراثها المعماري حيث دار نقاش متشعب وكانت المناسبة
مأدبة عشاء اقامها المهندس قيس ابراهيم جليدان تكريماً للواء محمد حسن عبدالغني الملحق العسكري في باريس
سابقاً ،حيث قال عبداهلل بكر رضوان :إنني عندما أذهب إلى المدينة المنورة وأنا أحد أبنائها أجد في نفسي غصة مرة
وأنا أراها تذوب وتتحول إلى هذه العمارات األسمنتية الحديثة – عكس كثير من المدن التي حافظت على تراثها في
العالم.
محمد عبداهلل الخريجي عارضه قائالً:
إن للمدينة ظروفاً خاصة فال بد من التوسعة فالمسجد النبوي الشريف وهو المكان الجاذب للزوار من المسلمين ال بد
من توفير مساحة يستطيعون التحرك فيها فال بد من اإلزالة والتوسعة.
فرد الرضوان قائالً:
هذا صحيح لكن كان األوفق أن يحافظ على نوعية العمران بأن يكون – إسالمياً -يتناسب مع وضعية – المدينة – كمدينة
لها تاريخها العمراني ال أن تتحول إلى ناطحات سحاب وكأنك في أي بلد أوروبي آخر.
اللواء محمد حسن عبدالغني الذي كان أحد الحاضرين قال :إن هناك مشروعاً سوف يتم تنفيذه وهو في المحافظة على
تراثها وذلك بأن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان حرص على وجود هيكلية للمدينة القديمة بكل شوارعها
وميادينها ودكاكينها وأحيائها بل وأسواقها ومطاعمها بأكالتها الشعبية.
*عماد بشير حقي سأل أين سوف يكون هذا المشروع؟
رد محمد حسن موضحاً :هناك حوالي مليون متر في حديقة الملك فهد في جنوب طريق الهجرة تم اختيارها لتكونمكاناً لهذه المدينة التاريخية التراثية وسوف تكون معلماً تاريخياً جديراً باالهتمام.
**سأل عماد حقي :ومتى سوف يكون هذا المشروع؟
أجاب محمد حسن :تعرف أن هذا المشروع ضخم وال بد من اعطائه الوقت الكافي لكن خالل فترة قصيرة سوف توضحمالمحه إن شاء اهلل.
عاد الرضوان يقول هذا جميل لكن الذي أقوله مثالً لدينا جبل أحد وبجانبه جبل الرماة وهي منطقة محفورة في وجدانالتاريخ حيث جرت على سفحه تلك المعركة الكبرى في التاريخ اإلسالمي وكان األولى المحافظة على هذا الموقع
وابرازه.
قال علي حسن:
هذه مواقع اسالمية تاريخية من المهم المحافظة عليها وتقديمها للعالم اإلسالمي بشكل بعيد عن الخرافة بل بكل ماتعنيه من اهتمام وقد تم تسليم هذه المواقع لهيئة السياحة لتقوم بما هو واجب القيام به بإذن اهلل.
رضوان  :انني عندما أذهب إلى المدينة المنورة أريد أن أعرف وأرى تلك اآلثار التي وعيت عليها عيوني وأنا طفل وأناصبي ..إن ذكرياتي مرتبطة بتلك المواقع.
محمد حسن :قال قبل سنتين رأيت الداعية حمزة يوسف ومعه أربعة من العلماء في المسجد النبوي الشريف حيثقال :إن معنا حوالي مائتي انسان اتينا لكي نرى اآلثار االسالمية التاريخية في المدينة المنورة وذلك ألهمية هذه اآلثار.
كم هؤالء المتخصصون مهتمون بهذه اآلثار والدولة تعطيها اهتماماً كبيراً ولهذا أوجدت هيئة لهذا الغرض وهلل الحمد.عاد الرضوان إلى الحديث بأن النظام المعماري القديم الذي عرفت به المدينة المنورة كان من األحسن المحافظة عليه
ال أن تستخدم نفس العمارة األوروبية لكان ذلك أجدى وأنفع.
ليتوقف الحوار بينهم عند هذه النقطة لتتشابك وتتقاطع الحوارات في شؤون شتى من قضايا الحياة.
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