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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس 
 . 47على عدٍد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الـ  -اهلل حفظه  -التعليم العالي 

وأوضح معالي وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ، أن المجلس وافق 
ة على إنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة الموافق: على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي ومن أهمها

، وكذلك إنشاء كلية العلوم واآلداب بمحافظة رجال "قسم الشريعة ، وقسم القانون : " الدمام وتضم قسمين علميين هما
 .ألمع تابعة لجامعة الملك خالد وتضم تسعة أقسام علمية حيوية يحتاجها سوق العمل

ة بإعادة هيكلة عدد من الكليات في بعض الجامعات وهي كلية الصحة العامة وبين أن الموافقة شملت قرارات خاص
والمعلوماتية الصحية، وكلية التمريض بجامعة أم القرى، وكلية التصاميم والفنون للبنات، وكلية االقتصاد المنزلي 

 .ب األسنان بالجامعة نفسهابجامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى الموافقة على إعادة هيكلة األقسام العلمية بكلية ط
وأفاد معاليه أن المجلس وافق على إنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات وتعديل مسميات أقسام أخرى بما ينسجم مع 

 .المتطلبات العلمية ويتوافق مع حاجة سوق العمل
العمادات والكليات  إن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة إنشاء عمادات وتغيير مسميات بعض: وقال 

واألقسام في عدد من الجامعات، إضافة إلى قرار المجلس بالموافقة على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم بين 
 .الجامعات السعودية أو الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وبعض الجامعات العالمية

د من الوكاالت في جامعات الملك خالد، والحدود الشمالية، وأضاف إن المجلس وافق على إنشاء أو تغيير مسميات عد
وتكليف عدد . وجامعة سلمان بن عبدالعزيز، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، واألميرة نورة بنت عبدالرحمن

لة إلى من أعضاء هيئة التدريس وكالء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حالًيا، أو نقل تكليفهم من وكا

 .أخرى
عضًوا من أعضاء هيئة التدريس، وناقش عدًدا من (  63) وأبان الدكتور العنقري أن المجلس وافق على تمديد خدمة 

 .التقارير السنوية لبعض الجامعات، وصندوق التعليم العالي ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء
على تفضله بدعم  -حفظه اهلل  -شكر لخادم الحرمين الشريفين وبهذه المناسبة رفع معالي وزير التعليم العالي ال

 .المؤسسات التعليمية وانطالقها نحو التخطيط المستقبلي األمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته الرشيدة
تي بالموافقة على هذه القرارات يأ -حفظه اهلل  -وأكد أن تفضل خادم الحرمين الشريفين ،رئيس مجلس التعليم العالي 
بمسيرة التعليم في المملكة ،  -حفظهم اهلل  -تجسيدًا الهتمامه واهتمام سمو ولي عهده األمين، وسمو النائب الثاني 

وازدهارها، وتسخير اإلمكانات كافة لتطويرها وبما يمكن من اإلعداد األمثل ألجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة 
 . ي والتطوروبناء الوطن والمواطن والسير به آلفاق الرق
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 م واس 3106ديسمبر  17هـ الموافق  0761صفر  10المدينة المنورة 
اطلع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم على أعمال 

ر  اليابانية لمشرو  رسم أكبر لوحه في العالم والمكونة من رسومات أطفال من مختلف دول وفد جمعية هوية األ
  .العالم، وذلك خالل زيارة سموه التفقدية لمحافظة العال

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العر  مدير التربية والتعليم بمحافظة العال إبراهيم بن عبداهلل القاضي ، 
  .حيث كان لزيارة سموه الميدانية األثر الكبير في نفوس المشاركين، ين والمدرسين وعدد من المشرف

وشاهد سموه عر  اللوحة القياسية بمدائن صالح بمشاركة طلبة يمثلون مدارس العال ، حيث شارك برسم اللوحة 
  .من طالب وطالبات المرحلة االبتدائية في حلقتين منفصلتين ممثلين ألطفال المملكة 711

، وأثنى سمو األمير فيصل بن سلمان على العمل وإسهام أبنائه وبناته طلبة مدارس العال في هذا العمل العالمي
  .متمنيًا لهم طيب اإلقامة في المنطقة، مقدمًا شكره للوفد الياباني

 

 

 م واس3106ديسمبر  7هـ الموافق 0761صفر  0المدينة المنورة 
ينظم فر  الجمعية العربية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة يوم غد الخميس المعر  الختامي الفوتوغرافي لملتقى 

  .م بحضور مدير فر  الجمعية طريف بن حسين هاشم 3106المدينة المنورة للتصوير الضوئي لعام 
ري بالمدينة المنورة ضمن أنشطة الجمعية وبمناسبة اختيار ويشارك في المعر  الذي يعقد بمجمع المنار التجا

مشاركا فوتوغرافيا من داخل المملكة /  01/ م 3106 -هـ 0767المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية 
  .وخارجها بإشراف لجنة التصوير الضوئي بفنون المدينة المنورة

الملتقى أقام حزمة من البرامج والفعاليات شملت أمسيات وأوضح مقرر لجنة التصوير الضوئي عادل الرويثي أن 
فوتوغرافية ومعار  متخصصة للتصوير الضوئي ودورات تدريبية وورش تطبيقية وملتقيات إبداعية شارك فيها 

  .نخبة من الخبراء والمختصين على المستوى المحلي والعالمي في هذا المجال
تمين بهواية التصوير الضوئي من شباب المنطقة بمهارات التصوير وخلص إلى أن الملتقى يهدف إلى إكساب المه

  .المتنوعة ورفع كفاءة المشاركين وتطويرها بالمعارف والخبرات وتطوير مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي
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 م واس 1063ديسمبر  17هـ الموافق  0761صفر  10الريا  
تنظم وزارة الثقافة واإلعالم ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية معر  المدينة المنورة للكتاب خالل الفترة 

  .م بمشاركة دور النشر المحلية والخارجية3107/ 0/ 30الى  31هـ الموافق من 0761/  6/ 32الى  00من 
العام على المعر  الدكتور ناصر بن صالح الحجيالن ، مشيرًا أعلن ذلك وكيل الوزارة للشؤون الثقافية المشرف 

إلى أن هذا المعر  يأتي ضمن نشاطات الوزارة في االحتفاء بالمدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية 
  .م ، ومتزامنًا مع انعقاد المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة في رحاب المدينة المنورة3106للعام

لدكتور الحجيالن أن الشؤون الثقافية وبتوجيه من معالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عبدالعزيز بن وأوضح ا
محيي الدين خوجة ومتابعة معالي نائبه الدكتورعبداهلل الجاسر قد أكملت استعداداتها لتنظيم المعر  ، وإظهاره 

  .بالكتاب ومجاالته المتنوعة بصورة متميزة تليق بمكانة المناسبة وجهود المملكة في العناية
وبين الحجيالن أنه بدءًا من يوم غٍد الخميس سيبدأ تسجيل الناشرين من الداخل والخارج الراغبين في المشاركة 

 )بالمعر  ، ولمدة أسبوعين عبر الموقع االلكتروني لمعر  المدينة المنورة للكتاب
Madinabookfair.culture.gov.sa ) طات والمعلومات وكافة اإلجراءات الالزمة مفيدًا أن االشترا

للمشاركة موجودة بموقع المعر  االلكتروني ، مشددًا على أهمية التقيد بالتعليمات والتواريخ المحددة لتسهيل 
  .إنهاء عملية التسجيل

 

  

 م واس 3106ديسمبر  17هـ الموافق  0761صفر  10ورة المدينة المن
أوصت اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة خالل اجتماعها الذي عقد ، مؤخرًا ، بإنشاء 
مركز القتصاديات الحج والعمرة والزيارة يختص بالتأصيل لمعطيات إحصائية وبيانية إلدارة اقتصاديات الحج 

وحصر الفرص االستثمارية ذات العالقة وتطوير قطا  ، ووضع مؤشر سياحي واقتصادي، رة والزيارة والعم
  .اإليواء

وأوضح رئيس اللجنة السياحية بغرفة المدينة عبدالغني األنصاري أن االجتما  أقر تشكيل فريق عمل لدراسة 
 شركات أهلية( 7)والزيارة ودراسة إنشاء انعكاسات توسعة الحرم النبوي الشريف على اقتصاديات الحج والعمرة 

. 
وقياس رضا ، وأبان األنصاري أن المركز ُيعني بوضع دراسات لمشرو  توطين الوظائف في قطا  اإليواء

وإنشاء صندوق لدعم الفعاليات السياحية بالمنطقة إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات ، العمالء عن الخدمة المقدمة
تبطة بالحج والعمرة والزيارة كالتمور و اإلحرام و شركات الحج فضاًل عن النقل للمفردات االقتصادية المر

  .وغيرها من مكونات اقتصاديات الحج
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 م واس3106ديسمبر  6هـ الموافق 0761محرم  61المدينة المنورة 
بية والتعليم بالمدينة المنورة اليوم الشركاء المتعاونين مع المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج كّرمت اإلدارة العامة للتر

هـ الذي نظمته إدارة النشاط الطالبي الكشفي بتعليم المنطقة للبنين بحضور 0767بالمدينة المنورة لموسم حج 
  .سيدي وعدد من مسؤولي تعليم المنطقةمساعد مدير عام التربية والتعليم للشئون التعليمية خالد بن عبدالعزيز الو

وبدأ الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم ، تال ذلك كلمة قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة صالح محمد صالح 
رحب فيها بالحضور، مؤكدا أن كشافة المنطقة قدموا خالل موسم الحج أفضل الخدمات بصدق وتضحية وتفاني 

 . "رسل سالم"نة المنورة وكانوا بالفعل للحجاج من زوار المدي
هـ وأبرز الخدمات 0767بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن انجازات الكشافة في موسم حج العام الماضي 

التي قدمها المعسكر الكشفي لحجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، تال ذلك كلمة 
شئون التعليمية ، نوه خاللها بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين مساعد المدير العام لل

الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما اهلل لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي 
  .الشريف التي أسهمت بشكل كبير في نجاح الحج

فة المنطقة في خدمة ضيوف الرحمن وما يقدمه أفراد الكشافة من خدمات جليلة وأثنى على الدور الرائد لكشا
  .أسهمت بدور فاعل في نقل الصور المثلى ألبناء هذا الوطن في خدمة الحجاج من زوار المدينة المنورة
ة الكشافة وقدم الوسيدي شكره لصاحب السمو األمير فيصل بن عبداهلل بن محمد وزير التربية والتعليم رئيس جمعي

العربية السعودية على اهتمامه بجميع البرامج واألنشطة التي تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وهي امتداد لبرامج 
وأنشطة وزارة التربية والتعليم التي ترسخ العديد من المبادئ والقيم السامية ومنها التطو  ، كما قدم شكره لصاحب 

بدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة للدعم الذي يجده المعسكر في كل السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن ع
 نشاط وبرنامج يخدم مدينة طيبة الطيبة وضيوف الرحمن ، كما شكر

  .واختتم الحفل بتكريم الجهات الحكومية واألهلية المتعاونة وممثلي الصحافة واإلعالم بالمنطقة
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 المشمرك تهمما اال ذات الموضوعات من عددًا معه بحث

 "ماكين جون" األمريكي السيناتور يسمقبل الداخلية وزير

 

 
 :الرياض –واس

 مجلس عضو اليو  مساء الرياض في بالوزارة مكمبه في عبدالعزيز بن نايف بن محمد األمير الداخلية وزير اسمقبل 

 .ماكين جون السيناتور األمريكي الشيوخ

 

 .البلدين بين المشمرك االتهمما  ذات لموضوعاتا من عدد بحث االسمقبال خالل وجرى

 . لندركينج تيموثي بالرياض األمريكية السفارة بأعمال القائم االسمقبال حضر
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 وإيران سوريا ملَفي يبحثان وبوتين سلطان بن بندر

 
 (أ ب إ) الروسي والرئيس بندر األمير اجمماع من جانب

 

 ١45 العدد - 2١54/52/3

 رئيس سلطان، بن بندر األمير مع اجممع بوتين فالديمير الروسي الرئيس إن أمس الكرملين قالرويمرز – موسكو

 بوتين إن الكرملين وقال النووي، إيران وبرنامج سوريا، في الحرب وبحثا موسكو، قرب السعودية المخابرات

 يناير، 22 في جنيف في عقده المقرر من وكان كثيرا، تأخر  السال إلحالل دولي مؤتمر لعقد خططا بحثا بندر واألمير

 .االجمماع دار ممى الكرملين يذكر ولم

 ذلك في بما سوريا في الوضع بشأن بالمفصيل الرأي تبادل جرى» اإللكمروني موقعه على بيان في الكرملين وقال

 الملف لمسوية الدولية الجهود في إليجابيةا الفعاليات إلى المطرق جرى» :وأضاف ،«2 جنيف مؤتمر لعقد االسمعداد

 .«اإليراني النووي

 اإلسالمية الجمهورية تقّلص بأن يقضي الماضي الشهر اتفاقا روسيا بينها ومن الست العالمية والقوى إيران وأبرمت

 في سيارو في قبل من بندر واألمير بوتين واجممع عليها، مفروضة دولية عقوبات تخفيف مقابل النووي برنامجها

 .يوليو

 

 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2
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 النفط على االعمماد تقليص إلى ويدعو السعودي االقمصاد قوة يؤكد «النقد صندوق»

 وتوقع .السعودي الخاص والقطاع الوطني لالقمصاد وعافية صحة شهادة العساف إبراتهيم الدكمور المالية وزير منح

 . الحالي العا  نهاية بحلول اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 4.3 نحو إلى للمملكة العا  الدين حجم خفاضان

 في 15 تمثل ريال، يونبل ١١١ إلى الماضي العا  زادت اإلجمالي المحلي الناتج في الخاص القطاع مساتهمة أن وذكر

 ارتفعت اسمثماراته قيمة وإن سعودي، مليون حاليًا يوظف الخاص القطاع إن وقال اإلجمالي، المحلي الناتج من المئة

 على يجب» إنه تشو مين الدولي النقد صندوق رئيس نائب قال فيما .ريال بليون 4.3 إلى لمصل الماضي العا 

 مشيرًا .«النفط صادرات على اعممادتها وتقليص الوظائف على الطلب لملبية الخاص القطاع دعم على العمل السعودية

 اقمصاديات» مؤتمر افمماح خالل كلممه في - العساف وأشار .«قويًا وسيسممر قوي» السعودي االقمصاد أن إلى

 أمس الرياض في الدولي النقد وصندوق السعودية الغرف مجلس نظمه الذي ،«الخاص القطاع دورو األوسط الشرق

 تمجاوز بنسبة الماضي، العا  عامل ألف 21١ على زاد الوطنية العمالة توظيف في الخاص القطاع إسها  أن إلى -

 .عامل يونمل القطاع في الوطنية العمالة مجموع ليمجاوز ،2١55 بعا  مقارنة المئة في 43

 تممثل الراتهنة، الفمرة خالل اقمصادية تحديات تواجه أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة دول أن المالية وزير وأكد

 دون يزال ال المنطقة تهذه في النمو أن مبينًا العمل، فرص من المزيد يوفر مسمدا  اقمصادي نمو تحقيق في

 بين السيما البطالة، معدالت لخفض كافية عمل فرص إيجاد في اإلسها ب الخاص القطاع مطالبًا الممكنة، المسمويات

 في أنه وذكر .ذلك تحقيق شأنها من شراكات وإيجاد معه، العا  القطاع بمعاون إال يمسنى لن ذلك أن إلى الفمًا الشباب،

 الوظائف ماليين يروتوف النمو، معدالت رفع إلى حاجة في المنطقة فإن الدوليين، والبنك الصندوق توقعات إطار

 وتوفير المنمية، في أساسيًا شريكًا باعمباره المحديات، تهذه لمواجهة أكبر بدور القيا  الخاص القطاع وعلى الجديدة،

 تباطؤًا يشهد السعودي االقمصاد أن تشو، الدولي النقد صندوق رئيس نائب أوضح آخر، صعيد وعلى .العمل فرص

 وعزا المقبل، العا  المئة في 3.4و 3 بين ما إلى يرتفع أن مموقعًا الحالي، لعا ا المئة في 4.5 إلى 1 من نموه في

 وسيسممر قوي» المملكة اقمصاد إن المؤتمر تهامش على صحافي مؤتمر في وقال .النفط إنماج تراجع إلى االنخفاض

 يوفر ال ما وتهو سمثمارات،اال حيث من مشجعة تبدو ال السعودي لالقمصاد المسمقبلية النظرة أن إلى مشيرًا ،«قويًا

 .سنويًا العمل سوق يدخلون لمن كافية عمل فرص

 

 

 

 

 

 

 

http://search.alhayat.com/search?q=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%22&btnG.x=0&btnG.y=0&filter=0&daterange_ddm=all&as_q=&site=default_collection&btnG.x=0&btnG.y=0&btnG.x=0&btnG.y=0&btnG.x=0&btnG.y=0&btnG.x=0&btnG.y=0&btnG.x=0&btnG.y=0&client=alhayat_production&proxystylesheet=alhayat_production&getfields=*&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&tlen=88
http://search.alhayat.com/search?q=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%22&btnG.x=0&btnG.y=0&filter=0&daterange_ddm=all&as_q=&site=default_collection&btnG.x=0&btnG.y=0&btnG.x=0&btnG.y=0&btnG.x=0&btnG.y=0&btnG.x=0&btnG.y=0&btnG.x=0&btnG.y=0&client=alhayat_production&proxystylesheet=alhayat_production&getfields=*&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&tlen=88
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 معقول المضخم ومعدل السعودية الموازنة فائض9.6% 

 

 
 (الرياض) عافت نواف

 

 األوسط الشرق مؤتمر افمماح أعقب الذي الصحفي المؤتمر في زو مين الدولي النقد صندوق عا  مدير نائب قال

 في بمباطؤ يمر كان وإن الميزانية، فوائض وكذلك قوته، في وسيسممر قوي السعودي االقمصاد إن :أفريقيا وشمال

 3.4 إلى 3 بين ما إلى المقبل العا  النمو يرتفع أن ويموقع الجاري العا  المئة في 4.5 إلى المئة في 1 من نموه،

 .المقبل العا  يرتفع أن يموقع الذي النفط إنماج النخفاض ذلك سبب مرجعا المئة، في

 في 6.3 الموازنة فائض يبلغ فيما ، معقوال رقما ذلك معمبرا المئة، في 4.3 بلغ المملكة في المضخم أن إلى ولفت

 .المئة في 56.4 الجارية الحسابات بلغت فيما جدا، جيد وتهذا المئة

 .المئة في 5.3 المقبل العا  الميزانية فوائض تبلغ أن وتوقع

 .الميزانية، فوائض وكذلك قويا وسيسممر قوي المملكة في صاداالقم عا  بشكل وقال

 نموتهم معدل يمجاوز الذين للسكان عمل فرص إيجاد في تكمن السعودي االقمصاد تواجه المي المحديات أن :وأضاف

 اخصوص بطيئة، المملكة في الخاص القطاع تنمية أن إلى مشيرا له، تحد أكبر يعمبر وبذلك المئة، في 5.3 السنوي

 واحمياجات الخاص القطاع ممطلبات مع يمناسب بما وتنميمه المعليم بمطوير مطالبا القومي، الدخل ثلث يمثل وأنه

 .البلد

 إلى األمر يحماج حيث الخاص، للقطاع الجيد النمو أرادوا إذا والعا  الخاص القطاعين بين الشراكة ضرورة على وأكد

 يمطلب وتهذا المراخيص، إصدار عقبات وتقليص شاملة، بإصالحات والقيا  الخاص القطاع لمنمية شاملة نظرة
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 تمويل لمسهيل المالي القطاع تطوير إلى إضافة أوال، البيروقراطي القطاع إلصالح الدولة جهود في االسممرار

 .العالمية إلى والوصول والمموسطة الصغيرة المشاريع

 نشهد حيث النفطي، القطاع على النفطية غير السعودية اتالصادر تمفوق أن إلى يمطلع الدولي الصندوق أن :وأضاف

 بنمو مقارنة كبير نمو وتهذا المئة، في 3.3 بنحو النفطية غير المنمجات نمت الجاري العا  إلى 2١١5 عا  من أنه

 غير النمو اسممرار تؤكد الوطني لالقمصاد المسمقبلية الرؤية أن إلى الفما المئة، في 4.4 البالغ المحلي الناتج

 .ذلك من أعلى يكون أن ونمطلع النفطي،

 دراسات في تناقضات توجد ال أنه مؤكدا المقبلة، السنوات خالل مالي عجز أي السعودي االقمصاد يشهد أن واسمبعد

 .األوسط الشرق دول اقمصادات عن الدولي الصندوق

 االقمصادية، المنمية مجال في خصوصا،و كبيرة تحديات تشهد «العربي الربيع» بـ سمي ما دول اقمصادات إن :وقال

 الدول من عدد بمساعدة يقو  والصندوق والمموسط، القصير االقمصادي المدى على اقمصاديا اسمقرارا يمطلب ما

 .وتونس واألردن، اليمن، :مثل العربية

 

 األمة في واإلرجاف للفوضى إشاعة أنها له محاضرة في أكد

 عقيدتنا في مسمهدفون نحن :دويؤك ..الشائعات من يحذر المفمي

 

 
 :الرياض - واس

 أن إلى مشيرًا المجممع، على وأثرتها الشائعات من الشيخ آل عبداهلل بن عبدالعزيز الشيخ المملكة عا  مفمي حذر 

 شريعة يحكم الهدى على يسير خير مجممع مجممعنا :وقال األمة في واإلرجاف للفوضى وإشاعة سيئ مبدأ الشائعات

 األعداء عليها يحسدنا سابغة، ونعمة عيش ورغد وطمأنينة واسمقرار فأمن قيادته، حول ملمف مطمئن معمجم اهلل

 .أمننا في ومسمهدفون عقيدتنا في مسمهدفون فنحن
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 " بعنوان واإلفماء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار تهيئة رئيس المملكة عا  مفمي لسماحه محاضرة في ذلك جاء

 بالرياض الداخلي األمن قوى ضباط نادي في المحاضرات بقاعة اليو  مساء ألقاتها ،" المجممع على تهاوأثر الشائعات

 .الوزارة منسوبي من وعدد السالم، محمد بن أحمد الدكمور الداخلية وزارة وكيل بحضور

 يمبين وأن كلها راألمو في المثبت موقفه والمسلم عامة، المجممع و الفرد تضر أن شأنها من الشائعات إن :وقال

 :تعالى بقوله مسمشهدًا ينشره، ثم عالته على الكال  يملقف وأال اآلخرين في والقدح السب يمقبل وأال الباطل من الحق

 وقوله ،" َناِدِميَن َفَعْلُمْم َما َعَلى َفُمْصِبُحوا ِبَجَهاَلٍة َقْومًا ُتِصيُبوا َأن َفَمَبَيُنوا ِبَنَبٍإ َفاِسٌق َجاَءُكْم ِإن آَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها َيا "

  ."َعِظيٌم الَلِه ِعنَد َوتُهَو تَهِينًا َوَتْحَسُبوَنُه ِعْلٌم ِبِه َلُكم َلْيَس َما ِبَأْفَواتِهُكم َوَتُقوُلوَن ِبَأْلِسَنِمُكْم َتَلَقْوَنُه ِإْذ " :تعالى

 اهلل ألن السيئة عواقبه وبيان الكذب وذ  فيه، والمرغيب الصدق على الحث اإلسالمية الشريعة مبادئ من أن وأوضح

 َمَع َوُكوُنوْا الَلَه اَتُقوْا آَمُنوْا اَلِذيَن َأُيَها َيا " :تعالى بقوله مسمشهدًا الكذب، عن والبعد بالصدق أمرنا وجل عز

 قال أليم، بعذاب وعال جل هللا توعدتهم الذين المنافقين صفات من وجعله الكذب حر  وجل عز اهلل أن كما ،" الَصاِدِقيَن

  ."َيْكِذُبوَن َكاُنوا ِبَما َأِليٌم َعَذاٌب َوَلُهم :"تعالى

 الكذب عن يبمعد و الصدق على يحرص أن المسلم وعلى الهدى سبيل تهو الصدق أن إلى النظر سماحمه ولفت

 وال الجنة إلى يهدي البر وإن البر لىإ يهدي الصدق فإن بالصدق عليكم " :وسلم عليه اهلل صلى النبي َقاَل واالفمراء،

 كان فيه كن من أربع " :وسلم عليه اهلل صلى وقال ،" صديقًا اهلل عند يكمب حمى الصدق ويمحرى يصدق الرجل يزال

 وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا من :يدعها حمى النفاق من خصلة فيه كانت فيه منهن خصلة كانت ومن منافقًا،

  ."غدر عاتهد وإذا فجر، خاصم

 َينَفُع َيْوُ  تَهَذا الَلُه َقاَل " :تعالى قال اآلخرة في ونجاة الدنيا في للمسلم نجاة الصدق أن المملكة عا  مفمي وبين

 اْلَعِظيُم اْلَفْوُز َذِلَك َعْنُه َوَرُضوْا َعْنُهْم الَلُه َرِضَي َأَبدًا ِفيَها َخاِلِديَن اأَلْنَهاُر َتْحِمَها ِمن َتْجِري َجَناٌت َلُهْم ِصْدُقُهْم الَصاِدِقيَن

". 

 حدث ما ذلك ومن بالمجممع يضر ألنه اإلسال  أعداء مبدأ إنه" :وقال واألراجيف، الشائعات ونشر لكذب من وحّذر

 لكن اهلل، سبيل عن الناس صد بها حاولوا المي الشائعات نشر اليهود حاول حين وسلم عليه اهلل صلى النبي عهد في

 أقوالهم في صادقين يكونون الصادقين أن إلى مشيرًا ،" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يد على أمرتهم كشف اهلل

 .وأوطانهم وزمالئهم مجممعهم ثم ربهم مع كله ذلك وقبل وتعاملهم وأعمالهم

 حسدًا القلوب ملء ذلك شأن من أنه مفيدًا األحبة، بين للنميمة والناقلين الناس بين المفرقين من سماحمه حذر كما

 ."وباٍق منمصر الدين تهذا أن مسلم كل ليعلم إنه" :وقال وحقدًا،

 اهلل شريعة يحكم الهدى على يسير خير مجممع المسلم مجممعنا إن " :قائاًل الشيخ آل عبدالعزيز الشيخ وأضاف

 له مجممع قيادته، حول فملم بعض، أزر بعضه يشد مطمئن مجممع المنكر، عن فيه وينهى بالمعروف فيه ويؤمر

 واسمقرار فأمن اهلل بعون خير على سائر مجممع وسلم، عليه اهلل صلى رسوله وسنة اهلل كماب على بايعها قيادة

 وفي أمننا في ومسمهدفون عقيدتنا في مسمهدفون فنحن األعداء عليها يحسدنا سابغة، ونعمة عيش ورغد وطمأنينة

 بعون المجممع إفساد تحاول المي المحديات كل أما  واقف المسلم المجممع أن مؤكدًا " كلها أمورنا وفي كلممنا اجمماع

 .تعالى اهلل
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 سوء كل وعن الشر عن بعيدًا للخير باذاًل الخير على حريصًا هلل مخلصًا باهلل مؤمنًا يكون أن عليه األمن رجل أن وأكد

 الَظِن َبْعَض ِإَن الَظِن ِمَن َكِثيرًا اْجَمِنُبوا آَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها اَي" :تعالى قال السيئة والظنون واألراجيف الكذب عن وبعيدًا

 َرِحيٌم ٌبَتَوا الَلَه ِإَن الَلَه َواَتُقوا َفَكِرتْهُمُموُه َمْيمًا َأِخيِه َلْحَم َيْأُكَل َأن َأَحُدُكْم َأُيِحُب َبْعضًا َبْعُضُكم َيْغَمب َوال َتَجَسُسوا َوال ِإْثٌم

". 

 الجميع يوفق وأن أمرتها ووالة واسمقرارتها أمنها البالد تهذه على يحفظ أن القدير العلي اهلل المملكة عا  مفمي ودعا

 .ويرضى يحب ما إلى

 الدكمور الداخلية وزارة وكيل من المناسبة بهذه تذكارية درعًا المملكة عا  مفمي سماحة تسلم المحاضرة خما  وفي

 .المالس أحمد

 تسمضيف المي الداخلية بوزارة والموجيه للعالقات العامة اإلدارة تقيمها المي الثقافية األنشطة ضمن المحاضرة تأتي

 اجمماعي ، دينية " مخملفة موضوعات ومناقشة للمحدث والمسؤولين والمفكرين العلماء من عددًا

 

 طبيعيًا ليس "الشفافية" منظمة لدى السعودية ترتيب :قال

 الفساد مكافحة في المملكة صورة لمحسين كبير تحٍد لدينا ":الشريف"

 

 
 :الرياض -واس

 الرقابية أجهزتها بجميع السعودية أن الشريف اهلل عبد بن محمد الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة رئيس أكد 

 المي الكبيرة اإلدارية صالحاتاإل ظل في الفساد، مكافحة مجال في المملكة صورة لمحسين كبير تحٍد أما  والضبطية

 لمعزيز وتكاتفها؛ الجهود مضاعفة خالل من الفساد لمكافحة الجاد العمل وضرورة الشريفين، الحرمين خاد  بها أمر

 .لذلك الالزمة والسياسات األنظمة وتفعيل والنزاتهة الشفافية مبدأ
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 ثالثة المملكة فيه وتقَدمت الدولية الشفافية مةمنظ ُتصدره الذي الفساد مدركات تقرير نشر بمناسبة الشريف وقال

 دول ثالث بزيادة) العالم، حول دولة 5١١ واقع من عربيًا، والخامس عالميًا، 34 المركز احملت حيث دولية، مراكز

 نقص بسبب والمأمول؛ الطبيعي الوضع يعكس ال المقرير في ترتيبها أن على تأكيدتها مع الهيئة إن (الماضي العا  عن

 بموفير المعنية الحكومية الجهات تعاون على كثيرًا ُتعِول أنها إال المنظمة، مصادر تسمقيها المي المعلومات من كثير

 في تسمحضرتها كي عنها وافية بمقارير الهيئة وتزويد بها، المخمصة المنظمات وتزويد ونشرتها المطلوبة المعلومات

 الذي المسموى عن رضاتها عد  تعلن إذ والهيئة المخمصة، نظماتوالم الجهات مع واتصاالتها الدولية لقاءاتها

 ترتيب لمحسين المعنية الجهات مع بالمعاون ذلك معالجة على للعمل تسعى فإنها المرتيب، في المملكة فيه وضعت

 .المسمقبل في المملكة

 

 والذي الموالي، على عشرة منةالثا للسنة الفساد بمدركات الخاص المؤشر ُتصدر الدولية الشفافية منظمة أن ُيذكر

 .العا  القطاع في الفساد انمشار بمدى يمعلق فيما المصورات إلى يشير

 

 ...بنطاقات إخالل وبال قيود دون

 شهور «4» لمدة المخملفة الكيانات بين العمالة بنقل السماح :العمل

 
 

 لمدة الموحد الرقم لنفس المخملفة الكيانات بين العمالة بنقل السماح تم نهأ“ فقية عادل“ المهندس العمل وزير أعلن

 .قيود دون أشهر ثالثة

 ”تويمر“ االجمماعي المواصل بموقع الرسمي حسابه عبر اليو  صباح ”فقيه عادل“ للمهندس تغريدة في ذلك جاء

 اإلخالل دون ولكن قيود دون أشهر 4 لمدة موحدال الرقم لنفس المخملفة الكيانات بين العمالة بنقل السماح“ فيها قال

 .”بنطاقات

 

 

 

http://www.alweeam.com.sa/240253/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7/
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http://www.alweeam.com.sa/wp-content/uploads/2013/12/c2cdcab879b1a83d7502ff53143fa00d_w570_h300.jpg
http://www.alweeam.com.sa/240253/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7/
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 المدارس مشاكل لحل وزارة ألف «43» نحماج: المربية وزير

 

 
 

  :الوئا  – الرياض

 

 بعدد وزارة ألف 43 لدينا يكون بأن المدارس مشاكل حل أن ”اهلل عبد بن فيصل“ األمير والمعليم المربية وزير أكد

 قوية، مؤسسات بناء نحاول نحن .الوزارة مشكلة حللنا قد نكون المدرسة مشكلة حل من تمكنا إذا :قائال المدارس،

 لمصنيف مشروع بوضع قمنا لذلك األساسية، والبنية والمدارس المعلمين مسموى على المعليم في مشاكل ولدينا

 تهذا وكل .بمنفيذتها نقو  المي الدراسات من الكثير لدينا أن كما .السامي للمقا  الدراسة ورفعنا المعلمين، وتقييم

 .نمائجه لمظهر وقت إلى يحماج

 

 المعنيين لغير ظاتهرة غير ربما كبيرة، إنجازات لدينا جدة في ”خوجة المقصود عبد إثنينية”لـ حضوره خالل وأضاف

 تبذل وزارته أن موضحَا رحب، بصدر عنها يقال ما وتمقبل المعليم، إلصالح وسعها في بما تقو  والوزارة المعليم، في

 إلى ثم األزرق، اللون إلى يمحول أن إلى دومًا، ”األحمر القلم“ سيحمل أنه مؤكدًا المعليم، إلصالح وسعها في ما كل

 .الحال ينصلح حمى والمعديل، الحز  مبدأ سُيعمل أنه إلى منه شارةإ في األخضر،

 

http://www.alweeam.com.sa/240191/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%86%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-34-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%88%d8%b2/
http://www.alweeam.com.sa/240191/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%86%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-34-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%88%d8%b2/
http://www.alweeam.com.sa/240191/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%86%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-34-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%88%d8%b2/
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 إقامة في يكمن حله إن قال ما وتهو المدارس، الصيانة مجال في خاصًة المعليم، في كبيرة مشاكل وجود إلى ولفت

 االنشغال دون والمعليم، المربية بجانب االتهمما  الوزارة على يموجب أنه واقع من المباني، في ممخصصة شركات

 .وسواه والنقل البناء بجوانب

 

 إذ المعليم، في الموسع عند ضرورية كانت“ أنها موضحا ”الوطن“ بحسب مسمأجرة مدارس وجود أسباب وشرح

 المدارس تهذه مثل تقبل الوزارة وكانت والطالبات، الطلبة من الممزايدة األعداد اسميعاب في كبير بدور المدارس قامت

 من االنمهاء من سنممكن المادية اإلمكانات توفر ومع .اآلن اخملف األمر لكن المطلوب، من أقل بمواصفات حمى

 .”المسمأجرة المدارس مشكلة

 

 البديالت المعلمات مفاضلة العمماد "قياس" إلى والمعدل المخرج سنة إلضافة توجه

 والمربية المدنية والخدمة المالية وزارات من والُمشّكلة البديالت المعلمات بموضوع المعنية الوزارية اللجنة تمجه

 قياس مباراخ ودرجة المخرج تاريخ على منهن المربويات خاصة البديالت المعلمات مفاضلة اعمماد إلى والمعليم،

 و المخرج ألقدمية درجة 2١ وتهي درجة، 5١١ على المفاضلة درجات تقسيم وسيمم المخرج شهادة معدل ودرجة

 .الشهادة لمعدل درجة 3١ و لقياس درجة 3١

 

 سيمم حيث ممقدمة، ألف 23 من أكثر الممقدمات عدد بلغ انمهت المي األولى الحصر مرحلة أن مطلع مصدر وكشف

 البديالت المعلمات باقي عن قياس الخمبارات المجمازات المربويات فرز مرحلة القادمة يوما 2١ وخالل البدء

 ."المدينة" لصحيفة وفقًا المموسطة، ودبلومات معلمات معاتهد لخريجات

 

 معهن المعاقد تم وأن سبق اللواتي خبرة من لالسمفادة البديالت المعلمات أوضاع بمعالجة معنية اللجنة أن يذكر

 المربية إدارات في رسمية عقود خالل من العا  المعليم مدارس في مخملفة ألسباب بإجازاتهن تممعن لمعلمات يالتكبد

 المالي العا  من تبدأ أعوا  ثالثة أقصاتها مدة خالل إدارية أو تعليمية وظائف على بالمعيين يشملن بحيث والمعليم،

 .تهـ5341/5343 الحالي
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 للفصحى المطبقة للمدارس سنوية جائزة عن يعلن مكة أمير

 

 

 

 أجل من والمؤازرة الدعم لمقديم المنطقة إمارة اسمعداد عن المكرمة مكة منطقة أمير الفيصل خالد األمير أعلن

 في اسمقباله خالل ذلك جاء .تعامالتها كافة في الفصحى العربية اللغة تطبق المي للمدارس سنوية جائزة تخصيص

 في األول المركز إحرازتهم عقب بالكويت، العربية الجمعية في المملكة يمثل الذي بالخالدية الثغر مجمع طالب قصره

 .عكاظ لصحيفة وفقًا الثقفي، عبداهلل بجدة والمعليم المربية عا  مدير يرافقهم الطالبية، الشركات مجال

 

 سمو بمأكيد مسمشهدا الجانب تهذا ىعل حريصة وزارته أن الثقفي عبداهلل والمعليم المربية عا  مدير أكد جانبه، من

 األطفال رياض من بدءا الفصحى لمطبيق الوزارة توجه عن مؤخرا بجدة الموتهوبين لمركز زيارته خالل الوزير

 الفيصل خالد األمير توجيه أن مضيفا أطفال، رياض منها الفصحى تطبق جدة بمعليم مدارس 4 تهناك أن مبينًا قريبا،

 .السليمة اللغة تطبيق على المنافسة من سيعزز المدارس في صحىالف لمعزيز جائزة بمخصيص
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 ..ريال مليارات سمة تجاوزت بقيمة

 قرًضا«52١33»يعممد العقارية المنمية صندوق ..باألسماء

 

 
 

  : الوئا  – الرياض

 

 دفعة الضويحي سعود بن شويش الدكمور العقارية المنمية صندوق إدارة مجلس رئيس اإلسكان وزير معالي اعممد

 ومحافظات بمدن سكنية وحدة (5335١) يقارب ما لبناء قرًضا (52١33) تقديم على تشممل جديدة عقارية قروض

  .القرض تقديم أولوية وبحسب الصندوق بخدمات المشمولة المملكة ومراكز

 

 المعممدة ضالقرو من الخامسة الدفعة وتمثل ريال مليون (3١44) من أكثر بلغت الدفعة تهذه قيمة أن معاليه وأوضح

 في االنمظار فمرة توحيد من العا  تهذا خالل تمكن الصندوق أن مبيًنا ، تهـ5343/5341 المالي العا  ميزانية في

 تزيد المملكة مدن بعض في سنوات ثالث قبل االنمظار فمرة كانت بينما سنوات عشر حدود في المملكة مدن جميع

 .تهـ5323 عا  في بطلباتهم تقدموا من تهم الدفعة تهذه يف الموافقة لهم صدرت من إن حيث ، سنة عشرة خمس

 

 آل عبدالعزيز بن عبداهلل الملك الشريفين الحرمين خاد  من ممواصل بدعم إال يمم لم ذلك أن الضويحي الدكمور وأكد

 ميال القروض ومبالغ عدد في زيادة عن أثمر – اهلل حفظهم – الثاني النائب وسمو ، األمين عهده ولي وسمو سعود

 .دفعة كل في عليها الموافقة تمم

http://www.alweeam.com.sa/240225/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af12066%d9%82%d8%b1%d8%b6%d9%8b/
http://www.alweeam.com.sa/240225/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af12066%d9%82%d8%b1%d8%b6%d9%8b/
http://www.alweeam.com.sa/240225/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af12066%d9%82%d8%b1%d8%b6%d9%8b/
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 إقراضهم على الموافقة صدرت الذين بالمواطنين العبداني علي بن محمد الصندوق عا  مدير أتهاب جانبه من

  .البناء ومباشرة العقود وتوقيع الرتهن إجراءات إلنهاء الصندوق ومكاتب فروع بمراجعة

 

 للعشوائيات بشركة ومطالبة كلم 5١ تغطي النبوي المسجد توسعة

 
 (جدة) حسن بن الرحيم عبد

 

 اممداد طول وصول عن األنصاري الغني عبد المنورة المدينة وصناعة تجارة غرفة إدارة مجلس وعض كشف

 مشيرا ممرا، كيلو 5١ إلى المنورة المدينة في الشريف النبوي المسجد بموسعة الممعلقة للمشاريع القطري اإلشعاع

 بممطلبات يفي ال قد العدد تهذا :لوقا نسمة، ألف 23١ إلى يصل سكاني عدد النطاق تهذا داخل في يوجد أنه إلى

 .عليهما إضافيا عبئا سيكون ما بقدر والمالية اإلسكان وزارتا عليها تعمل المي اإلسكان مشاريع

 الحالية العقارية البدائل أن باعمبار واحد وقت في الكبيرة المساحة تهذه مع المعامل في النظر إعادة بضرورة وطالب

 :وقال كاملة، اإلزالة مناطق من الخارجة السكان أعداد إجمالي تهي نسمة مليون ربع على يزيد ما السميعاب تكفي ال

 ألن إليها تضخ بشرية أعداد أي اسميعاب على قادرة تكون حمى بالمدينة المحيطة العقارات كافة تهيئة المهم من

 المالك لدى الحاصل االضطراب بسبب مرتين قيممها ضعف إلى ارتفعت المنطقة في للعقارات السوقية القيمة

 أتهل إشراك يسمدعي الذي األمر وآلياته ووضعه، بمفاصيله، أحد يعلم ال مقبل مشروع وجود حول والعقاريين

 أي لمالفي الموسعة جانب في خاصة المجارية والغرفة البلدي، كالمجلس القرار صناعة في المدينة في االخمصاص

 .مسمقبلية مشاكل

http://cdn.akhbaar24.com/b25edf25-6bba-4683-b153-5e373c129094.jpg
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 في العقارات أسعار بأن ذكر المنورة المدينة في البلدي المجلس رئيس نائب نصبم حاليا يشغل الذي األنصاري

 الكبير الخروج بسبب واإليجار البيع أسعار مسموى على قياسية مسمويات إلى للوصول معرضة الراتهن الوضع

 .المدينة أحياء في واالنمشار مواقعها من األعداد لهذه المموقع

 قبل المالك إلى العادلة المعويض أموال تسليم بضرورة االعمبار بعين األخذ طلبتم تحديدا المرحلة تهذه :وأضاف

 المالك أولئك يمحول ال لكي المعويض صاحب قبل من جديد موقع شراء يمم حمى واإلزالة، الهد  عمليات في الشروع

 المشروع مرور مموقعال البسيطة المنازل أصحاب لدى شائعات انمشار ظل في اإليجارات سوق على إضافي عبء إلى

 تثمين قصة انمشار بعد خاصة الشفافية غياب ظل في الحقيقية األرض قيمة احمساب عد  تمضمن منازلهم على

 .فقط رياالت 4 إلى له المجاورة المزارع تثمين قيمة فيه بلغت الذي المطار

 المنمهية اإلسكان ومخططات يةاالسمثمار المخططات عدد زيادة األنصاري الوطنية السياحية اللجنة عضو واقمرح

 وضع أجل من لمهيئمها عقاري تطوير شركات إلى تسليمها أو بالمملك اإليجار بنظا  المواقع وإطالق بالممليك،

 السكن، لصالح وتهيئمها عليها للعمل قابلة شاسعة بأراض محاطة المدينة وأن خاصة فيها المعويضات أصحاب

 الممر سعر على بناء المدينة أتهل فيها يشارك للعشوائيات شركات إنشاء حاولةم على المقبلة الفمرة خالل وسنعمل

 .المطوير قبل تقديره يمم الذي بالمعويض شريكا وليس المطوير، بعد

 المقدير لجان على المالك من الشكاوى تكثر العقارات لمثمين الالزمة للمعايير العقار صاحب معرفة عد  بسبب :وقال

 المشاريع لصالح الملكيات نزع عند اإلعال  وسائل في المقييم معايير عن اإلعالن الحكومية تبالجها يفمرض لذلك

 السعر الجميع ويعرف شفافا، المثمين يصبح وبذلك شفافية بكل الحقيقية أمالكهم قيمة على األمالك أصحاب يقف حمى

 .مناسبا العقاري المثمين حيصب لكي المدينة أنحاء جميع في العقارات أسعار دراسة أتهمية مع العادل

 سيمم تهذا أن إلى يشير تفصيل أي يوجد ال بأنه أكد المنورة المدينة غرفة في السياحية اللجنة يرأس الذي األنصاري

 يعني المطوير لكن اإلزالة مسمى تحت يدخل بالكامل القديم مسح أن باعمبار إزالة، أو تطويرية عمليات خالل من

 .المطوير إلى أكثر يميل أنه امبين والمعديل، الموسعة

 

 أشهر 3 منذ تراجع أعلى وتسجل ..مليارًا 55 بـ خسائر تمكبد األسهم سوق

 عمليات دفعت حيث ريال، مليار 55 بلغت قوية، خسائر أمس تداوالتها جلسة في السعودية المالية السوق تتكبد

 ،%5.23 وبنسبة نقاط 5١1 بلغت تراجع موجة إلى السوق لمؤشر العاَ  األداَء المدرجة األسهم مخملف على البيع

 ريال، مليار 1.3 بلغت بقيمة تداوله تم سهم، مليون 235 إلى الفت بشكل المداوالت وقيم أحجا  ارتفعت وقد

 من وتمكنت صفقة، ألف 66إلى المنفذة الصفقات أحجا  ارتفعت كما السابقة، للجلسة ريال مليار 3.2 مع بالمقارنة

 .تغيير دون أخرى شركات 5١ وثبات شركة 543 تراجع مقابل ارتفاع على اإلغالق في مدرجة شركة 54 خاللها

 من ولمعمق الجلسة، من األولى اللحظات ارتفاع باسمثناء األحمر، اللون ضمن تداوالتها جّل المالية السوق وقضت

 قبل %5.3 بنسبة نقطة 525 بلغ بمراجع 5252 نقطة إلى لمصل منخفضة الجلسة من الثاني النصف في خسائرتها

 شملت وقد . تقريًبا أشهر 3 منذ لها تراجع أقوى ذاته الوقت في مسجلة 5226 مسموياتها أدنى من قريبة تغلق أن

 وأغلق الهبوط، حركة غاير الذي والسياحة الفنادق قطاع عدا انخفاض على السوق قطاعات جميع إغالق المراجعات

 .األولى بالدرجة «شمس» سهم بارتفاع مدعوًما كاملة مئوية بنقطة ارتفاع على
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 دار» سهم من بضغط %4.2 بنسبة انخفاًضا األكثر القطاعات قائمة العقاري المطوير قطاع تصدر المقابل في

 من نشاًطا األكثر القطاعات قائمة وفي %. 2 بنسبة الصناعي االسمثمار قطاع تاله ،%١.1 بـ تراجع الذي «األركان

 إلى اسمحواذه نسبة تراجعت وإن القطاعات لقائمة تصدره المالية والخدمات المصارف قطاع واصل القيمة، حيث

 بنسبة الثانية المرتبة في ليأتي العقاري، المطوير لقطاع المدارة السيولة نسبة وارتفعت يولة،الس إجمالي من %5١

 .%51 بنسبة ثالًثا البمروكيماويات قطاع وجاء 53%

 

 للقناة السفلي الضلع حافة العا  المؤشر كسر يالحظ – اللحظي الفاصل على–أمس جلسة مسمجدات على وبناء

 الفاصل على السلبي الصاعد «الوتد» أنموذج دعم حاجز كسره إلى باإلضافة خاللها، من ريسي المي الفرعية الهابطة

 شهر في سجلها المي السابقة القمة من قريبة السوق تقف فنيا، .سابًقا له أشرت الذي 52١4 نقطة عند اليومي

 قاعدة عن والبحث لبيالس األداء اسممرار من يرجح ليومين كإغالق لها وكسره 522١ نقطة عند الماضي أغسطس

 .خاللها من يرتد سعرية

 المملكة في للمياه أوقاف إنشاء يقمرحون ”الطاقة منمدى“ بـ مشاركون

 المجممع ثقافة مع تمناسب الفكرة اعمبروا

 

 
 الصيحي وليد تصوير جدة ـ العال عبد روبا

 ١3/52/2١54 األربعاء

 على أمس صباح أعمالها افممحت المي والطاقة للمياه الدولي السعودي للمنمدى الجلسةاألولى في المشاركون أكد

 وكذلك ، السعودي المجممع ثقافة مع يمناسب المقمرح أن إلى مشيرين المملكة في للمياه أوقاف بإنشاء االتهمما 

  . والطاقة المياه صناعة مجال في البشرية بالموارد االتهمما 
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 ورئيس بشناق لمجموعة المنفيذي الرئيس بشناق عادل الدكمور برئاسة ، أعمالها جدول جدة في الجلسة واصلت

 والدكمور المزدوج واإلنماج الكهرباء تنظيم تهيئة رئيس الشهري عبداهلل الدكمور وبمشاركة اإلدارة مجلس

 المياه وزير نائب السعود محمد والدكمور المالحة المياه لمحلية العامة المؤسسة مدير ابراتهيم آل رحمنعبدال

 المدير المسلم لؤي والدكمور للكهرباء السعودية للشركة المنفيذي الرئيس نائب الشريبي فؤاد والمهندس والكهرباء

 وتباحث ، سنغافورة- بي يو بي لشركة لمنفيذيا الرئيس ليونج شيو والسيد الوطنية المياه لشركة المنفيذي

 مجال في واإلجمماعي اإلقمصادي اإلزدتهار إسمدامة لضمان والحوكمة للسياسة طريق خارطة تحديث في المشاركون

  .والطاقة المياه

 اإلقمصادي والنمو السكان معدالت ارتفاع مع بأنه واشار المملكة في البيئية المحديات السعود محمد الدكمور وتناول

 واإلسمنزاف األمطار تهطول محدودية نميجة المياه بندرة فجوة فهناك ، بالمملكة المياه ندرة تحديات تواجه المي

 بناء وفجوة ، الصحي الصرف مياه تعالج المي المرافق في فجوة كتهنا وكذلك ، الزراعه بسبب الجوفية للمياه السابق

  .الجوفية المياه من %3١ و المياه تحلية من تأتي %3١ المملكة في المياه مصادر وأن خاصة واإلبمكار القدرات

 الغير المسارع من تعاني المملكة بأن وذكر الوطنية المياه لشركة المنفيذي المدير المسلم لؤي الدكمور تحدث ذلك بعد

 السكاني اإلرتفاع بسبب الطلب تنامي أن إال الخدمة، في جديدة تحلية محطات دخول رغم اإلسمهالك في منطقي

 ، الواحدة للمحطة سنوات 1 الى المحطات تهذه وسمحماج تحلية محطات لبناء المخطيط رغم يواجهنا المضطرد

 العمر وانمهى عا  41 بعضها تجاوز المي السعودية المدن من عدد في المحلية محطات قد  إشكالية وتناول

 وكذلك ، جديدة محطات بناء سرعة تحدي في لمساعد اإلفمراضي عمرتها زيادة على العمل ويمم ، لبعضها اإلفمراضي

  .المجال تهذا في جاذبة بيئات عمل عبر الجديدة المحطات تزايد ليواكب البشري بالعنصر اإلتهمما 

 عالية دخل تولد صناعة وتهي مكعب ممر مليار 43 تجاوزت المي الصحي الصرف مياه خدا اسم تعزيز على وعملنا

 فيها اإلسمثمارات تجاوزت حيث الصحي الصرف مياه معالجة في عالميا األولى الدول من والسعودية القطاع تهذا في

  . القادمة اماع العشرين خالل ريال مليار 44 إلى ليصل للزيادة قابل رقم وتهو سعودي ريال مليار ١

 أربعة على قا  لنهج عاما 4١ من وتوجهها المياه إسمدامة مجال في سنغافورة تجربة شيو السيد أسمعرض كما

 وصلت حمى اسمخدامها المعاد المياه وتجميع ، كلم ١١١ مساحة على مسمودعات في األمطار مياه تجميع تهي محاور

 المياه شراء وأخيرا ، العكسي المناضح باسمخدا  المياه تحلية نظا  لكوكذ ، النقية المياه على الطلب فيه نافست حدًا

 مجال في للخبراء السنوية اللقاءات ضرورة على المشاركون اتفق وقد . للمياه الممبقي الطلب لمغطية ماليزيا من

  .احمياجاته وتناسب مجممع كل تناسب المي الحلول وتفصيل اآلخرين تجارب لمناقشة والمياه الطاقة
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 الرياض إيواء» مراكز في ُممبُقون فقط إثيوبي 51١١ : الميمان

»  

  

 

 

 من تبقى من عدد أن عن «الشرق»لـ الميمان فواز العقيد الرياض منطقة بشرطة اإلعالمي الناطق نائب كشف

 في اإلثيوبيين من ترحيلهم تم من عدد وأن إثيوبي، 51١١ عن يزيد ال اإليواء مراكز في اإلثيوبية المخالفة العمالة

 .إثيوبي ألف 22 يقارب ما بلغ الرياض مدينة

 على موزعين المئات تمجاوز وال بسيطة بأنها إليواءا مراكز في األخرى الجنسيات من المخالفين أعداد ووصف

 الممسللين باإلثيوبيين مقارنة ترحيلهم تسهل ثبوتية أوراقا يملكون أغلبيمهم أن مبينا جنسياتهم، حسب اإليواء مراكز

 بها قا  يالم األمنية الحملة بعد يأتي ذلك أن يذكر .ترحليهم إجراءات من ُيصعب مما ثبوتية أوراقا يملكون ال الذين

 الرياض في منفوحة أحداث وتفجر المخالفة العمالة لمرحيل الماضي الشهر بداية منذ والشرطة الجوازات قطاعا

 من «أبطالها» جل كان المي المدينة في طيبة جامعة وأحداث ومكة جدة بين يربط الذي الدولي الطريق وقطع

 ألف 23 إلى وحدتها الرياض مدينة في المخصصة كزالمرا في إيوائهم تم من عدد ووصول اإلثيوبية، الجنسية

 .إثيوبي

 

 



 

23 
 

 

 

 عا  خالل ..حالة 5453 تضبط «اإلدارية المباحث»

 

 

 الزاحم وإبراتهيم الغامدي حياة – الرياض

 2١54 ديسمبر 3 األربعاء

 

 الجهات جميع في لها المابعة اإلدارية المباحث باشرتها المي اإلدارية القضايا عدد أن للمباحث العامة المديرية كشفت

 المحقيق جهات إلى أطرافها جميع إحالة تم أنه موضحة قضية، 5453 بلغت الماضي الهجري العا  خالل الحكومية

 .الدولة في المخمصة

 4553 يبلغ المرصودة القضايا في المشمركين عدد أن الندوة في مقدمة عمل ورقة خالل اإلدارية المباحث وقّدرت

 .قضية 5146 الماضية الخمسة األعوا  خالل اإلدارية القضايا جموعم بلغ كما شخصًا،

 بلغ الماضية الخمسة األعوا  خالل المسجلة القضايا في الحكومية الجهات في الممورطين عدد أن إلى وأشارت

 .مقيمًا ١36١و سعوديًا، 542١2 بينهم شخص، ألف 2١نحو

 اإلدارية المباحث أفرع خالل من أنه جفران سعد المقد  إلداريةا المباحث في والبحوث الدراسات إدارة مدير وأكد

 طرفًا، 4553 أطرافها إجمالي بلغ فيما إدارية، قضية 5453 ضبطت وخلية، مركزًا 34و فرعًا 53 عددتها البالغ

 .الماضية الخمسة األعوا  خالل رشوة ضبطية 5146و
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 إلى مرشد لكل المصادر المبلغ نصف على يزيد ال مالي مبلغب الجريمة عن المبلغين حفزت اإلدارية المباحث أن وذكر

 قا  حال في والمبعية األصلية العقوبة من وسيطًا أ  راشيًا أكان سواء الجريمة في الشريك أعفت كما رشوة، جريمة

 .برأك مسؤولية عليه وتقع دولة موظف كونه المرتشي منها يسمثنى أنه إلى الفمًا الجريمة، وقوع قبل باإلبالغ

 واالخمالس، المزوير عمليات في الشرطة تنظر فيما الرشوة، بقضايا األولى بالدرجة معنية اإلدارية المباحث إن وقال

 .اإلداري الفساد صور أبشع من الرشوة أن معمبرًا

 للسعوديين الدخول تأشيرة إلغاء تدرس بريطانيا

 

 

 

 األراضي إلى السعوديين دخول تأشيرة إللغاء دراسة دوجو عن شوكت، محمد جدة في البريطاني القنصل أعلن

 المؤتمر في مشاركمه خالل شوكت وكشف .بريطانيا في المطار من عليها الحصول إمكانية إلى مشيرًا البريطانية،

 المقاوالت في ممخصصة بريطانية شركة 42لـ البريطاني الكمالوجات معرض افمماح عقب أمس عقد الذي الصحفي

 .ذلك بخصوص مشاورات توجد أنه الصناعية، المدينة غرفة في والمعليم والمدريب الصحةو والمغذية

 إصدار تم أنه إلى الفما المسمثمرين، خاصة السعوديين، لخدمة تسهيالت تقد  المملكة في البريطانية السفارة أن وأكد

 البريطانية القنصلية أن وأضاف .ضيالما العا  خالل البريطانية لألراضي للدخول للسعوديين تأشيرة ألف 5١١ نحو

 بعد السعودية تجاه تغيرت البريطانية المجارية الوفود رؤية أن مبينا سنوات، 5١ لمدة تأشيرة السعوديين تمنح

 في السعوديين إشراك إلى تسعى المملكة في البريطانية العالمية الشركات بعض أن أوضح كما .األولى للمرة وصولها

 في تعمل بريطانية شركة 1١١ على يزيد ما أن إلى ولفت .كبيرا اتهمماما وتوليهم الشركات في والمعليم المدريب

 أفضل على للحصول االسمشاريين طريق عن بريطانيا في السعوديين المسمثمرين تمكين يمم أنه مبينا المملكة،

 .االسمثمارية الفرص
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 رسمية جهات 4 بين الدراسة تعليق حاالت إعالن تبكير على اإلتفاق

 

 

 

 المنطقة تشهدتها المي الجوية المقلبات نميجة الدراسة لمعليق الموجبة القرارات اتخاذ في المكاملية لمفعيل تطبيقًا

 بمكمبه إجمماعًا أمس، المديرس الرحمن عبد الدكمور والمعليم المربية عا  مدير عقد الشماء، فصل دخول مع الشرقية

 البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة فرع ومدير خشمان، آل عبداهلل اللواء المنطقةب المدني الدفاع عا  مدير ضم

 مناطق في الدراسة تعليق قرار مناقشة االجمماع وتخلل .بالغنيم أحمد األحساء تعليم عا  ومدير القحطاني، محمد

 في الحاجة دعت إذا الدراسة قتعلي قرار إعالن على االتفاق أبرزتها توصيات بعدة المجممعون خرج حيث المملكة،

 وكذلك المعليمية، والهيئة والطالبات الطالب سالمة على حرصًا المعليق قرار يسبق الذي اليو  مساء من مبكر وقٍت

 .المناطق كافة بين اإلجراءات وتوحيد المكهنات من للحد
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 مسكنا يمملكون ال % 2١و ريال ألفي عن رواتبهم تقل الممقاعدين من70% 

 

 

 (المنورة المدينة) حمدان بن أحمد

 

 يعيشون الجمعية أعضاء الممقاعدين من المائة في ١١ أن للممقاعدين الوطنية الجمعية في تنفيذي مسؤول أكد

  .السلع أسعار وارتفاع والمساكن اإليجارات غالء وسط ريال، ألفي على تزيد ال ممدنية برواتب

 إن :الدما  في فرعها في الخدمات لجنة ورئيس الجمعية، إدارة سمجل عضو القحطاني بداح «عكاظ» لـ وقال

 الحد من بدال ريال، آالف أربعة ليصبح الممقاعدين ألجور األدنى الحد برفع مطالبمها في مسممرة الزالت الجمعية

 .رياال 5654 على يزيد ال الذي حاليا به المعمول األدنى

 .«الممقاعدين إجمالي من المائة في ١١ يمثلون ؤالءوته الحدود أبعد إلى ممدنية رواتبهم :وأضاف

 جميع حذف بسبب وذلك الحكومية؛ القطاعات من تهم الرواتب تدني من الممضررين معظم أن إلى القحطاني وأشار

  .ريال ألفي نحو الراتب ليصبح المقاعد بعد البدالت

 الشورى مجلس إقرار على عامين من أكثر رورم رغم أنه مبينا العليا، للجهات األمر رفعوا أنهم القحطاني وأوضح

 يمم لم اليو  إلى أنه إال ريال، آالف أربعة إلى الممقاعدين ألجور األدنى الحد رفع تأييد على أعضائه من إجماع بشبه

 التقمصر للممقاعدين الصعبة الظروف أن إلى ولفت .المعنية الجهات من رسمية بصورة األدنى للحد الرفع ذلك إقرار

 برواتبهم يسمطيعون وال مسكنا يمملكون ال منهم المائة في 2١ لوجود ذلك تمجاوز بل المقاعدية، الرواتب تدني ىعل

 .باإليجار مالئمة سكنية وحدات على الحصول تلك
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 ورفعت الجمعية طالبت فيما منازل، تملك على تساعدتهم بمسهيالت الممقاعدين يخص نظا  أي حاليا يوجد ال:وتابع

 سكنية، وحدات بناء في أموالها من جزءا تسمثمر المي للمقاعد العامة المؤسسة على يقمرح خطابا العليا اتالجه إلى

 غالء وطأة تحت ويئنون منازل، يملكون ال الذين للممقاعدين المنازل تهذه من المئة في 5١ نسبة تخصص أن

 تبني كبرى عقارية شركات وتهناك مقاعد،ال مؤسسة تهناك .. مطالبنا مع المجاوب يمم لم اآلن وحمى اإليجارات،

 للممقاعدين منازلها من يسيرا جزءا وتخصص االجمماعية ومسؤوليمها بواجبها تقو  أن نممنى سكنية وحدات

 .األمر تهذا ينظم الدولة من تنظيم يسمحدث أن ينبغي وتهنا المعدمين،

 من ممقاعد مليون نحو عددتهم يصل الذين والخاص العا  القطاعين من السعوديين الممقاعدين أن القحطاني أفاد

 .أعمال على الحصول من يممكنوا لم معظمهم ونساءا، رجاال وعسكريين، مدنيين

 شغل من ليممكنوا تأتهيلهم إلعادة المعنية الجهات خاطبنا لذا الشباب عمر في وتهو يمقاعد بعضهم أن رغم:وأضاف

 في تعمل المي الوافدة بالعمالة مليئة البلد أن إلى وأشار .صالخا القطاع ومنشآت المجارية المجمعات حراسة وظائف

 .عمل على الحصول في كبيرة صعوبات الممقاعد يجد فيما المهن، جميع

 الشؤون لوزارة تمبع أنها وبحكم أعمالها، تسيير على تساعدتها ثابمة مالية موارد لها ليس الجمعية أن إلى وأشار

 تكاد ال إعانة وتهي عا ، كل في الجمعية ميزانية على تعممد ثابمة غير سنوية ةإعان على تمحصل فإنها االجمماعية،

 رسوما يدفعون الجمعية عضوية في المشمركين ذلك إلى يضاف الميسورين، تبرعات على تعممد فالجمعية ولذا تذكر،

 على الجمعية وليمسؤ تساعد بالكاد بسيطة مالية مصادر وتهي للجمعية، بسيطا إضافيا دخال تمثل سنوية رمزية

 رأسها وعلى أتهدافها تحقيق على الجمعية بمساعدة المخمصة الجهات القحطاني وطالب .أمورتها وتدبير إدارتها

 الصحية الرعاية توفير عن مسؤولة المقاعد مؤسسة لمكون وأسرتهم للممقاعدين الصحي والمأمين العالج توفير

 .ممقاعديها عالج مسؤولية االجمماعية للمأمينات لعامةا المؤسسة تمولى فيما الحكومي، القطاع لممقاعدي
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 النكاسة في وتموقف الزتهور تطال الهد  معدات

 المقدسة العاصمة في المطوير قطار تطلق أحياء5 

 

 
 (المكرمة مكة) الحميدي سليم خالد

 

 المقدسة العاصمة وسط سةالنكا حي في وعقارا مبنى 521١ لنحو اإلزالة أعمال الثقيلة واآلليات المعدات تواصل

 األحياء تطوير مشروع تطبيق نحو المقدسة العاصمة أمانة من سعيا إزالة، عمليات اكبر النكاسة تشهد حيث

 الحرمين خاد  بمنفيذتها وجه المي الحيوية المشروعات من العديد تنفيذ حاليا المكرمة مكة تشهد حيث العشوائية

 عبدالعزيز بن الفيصل خالد األمير الملكي السمو صاحب من وبممابعة اهلل حفظه عبدالعزيز بن عبداهلل الملك الشريفين

 .المكرمة مكة منطقة أمير

 

 لمطوير األولى النواة لمكون المكرمة مكة في أحياء لخمسة المقدسة العاصمة أمانة اخميار وقع ان بعد تهذا وجاء

 جبل مشروع من ويممد (2) عمر جبل بمشروع الشراشف جبل حي وتهي المقدسة العاصمة في العشوائية المناطق

 يممد الذي والجزء الثاني الدائري الطريق إلى الرشد دحلة من يممد الذي الجزء وكذلك ،(الرشد دحلة) إلى جنوبا عمر

 جنوب يقع الذي الزتهور وحي الزمردة قصر خلف الخالدية بحي يسمى ما وتهو الثالث الدائري إلى الثاني الدائري من

 يبدأ الذي النكاسة قوز وحي الفرقان شارع إلى الثاني الدائري بين ما يقع الذي الكدوة وحي الثالث، الدائري الطريق

 محاور؛ أربعة العشوائية المناطق لمطوير األمانة خطط تضمن كما .الثالث الدائري بطريق وينمهي الفرقان شارع من

 السريع جدة/المكرمة مكة طريق إلى شرقا عمر جبل من مديم الذي الغربي المحور وتهو عبدالعزيز الملك طريق منها
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 الحلقة عند وينمهي بالمنعيم عائشة السيدة مسجد من ويبدأ الحرمين بمحور يسمى ما وتهو الشمالي والمحور غربا،

 .بجرول القديمة

 جرول في ربح ودحلة بالحجون دفان جبل منطقة في األنفاق مخارج عن عبارة مشاريع ثالثة على العمل يجرى كما

 وتقع المركزية الخدمات محطة مشروع إلى إضافة القبة، قبل الرسا  ريع في ومخرج بجرول القديمة الحلقة وأما 

 الحجاز سوق خلف من يبدأ الذي الجزء في الثالث الدائري الطريق مشروع في حاليا العمل ويجري البيبان، بحي

 الضلع في العمل يجري كما المشروع، لصالح عقار 3١١ قاربي ما إزالة وسممم عائشة السيدة مسجد عند وينمهي

 للعقارات واإلزالة الهد  يبدأ وسوف النكاسة قوز إلى ويسممر البيبان من يبدأ الذي الثاني الدائري للطريق الغربي

 كما عمر، جبل ومشروع عبدالعزيز الملك طريق مشروع في العمل يجري كما تقريبا، عقارا 521١ عددتها البالغ

 الدوارق ميدان مع الثالث الدائري الطريق تالقي عند الشريفين الحرمين قطار مشروع محطة تنفيذ في العمل بدئ

 .الحكير منمزه منطقة

 المشاعر بين ما يربط الذي الرابع الدائري الطريق مشاريع تنفيذ على اإلشراف المقدسة العاصمة أمانة وتواصل

 الملك جسر بين ما يربط الذي والجزء السريع جدة/المكرمة مكة طريق عم بمزدلفة فيصل الملك وجسر المقدسة

 الدائري الطريق تقاطع وكذلك الليث طريق مع الرابع الدائري الطريق تقاطع وتهو اآلخر والجزء قريش ببطحاء فيصل

 اكممال يمم ذلكوب العكيشية، طريق مع السريع المكرمة مكة طريق وتقاطع السريع المكرمة مكة/جدة طريق مع الرابع

 .الرابع الدائري الطريق

 

 بالمجممع اإلضرار يمعمد بمن للمشهير بمقمرحات اإلدارات تطالب «المربية»

 

 

 
 الطائف - الحارثي عبدالعزيز

 ١3/52/2١54 األربعاء

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/05_128.gif
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 المعليمية اراتواإلد الوزارة قطاعات كافة والمعليم المربية وزير محمد بن عبداهلل بن فيصل األمير السمو صاحب وجه

 في تضمن مناسبة بنصوص مقمرحات تقديم من الوزراء مجلس به وجه ما حيال السامي المقا  بموجيه بالمقيد

 .المجممع أو باألفراد اإلضرار يمعمد من بحق كعقوبة اإلعال  وسائل في المشهير إلدراج األنظمة

 ما حيال البرقي الكريم السامي األمر من نسخة لغكمنب :منه بنسخة «المدينة» تحمفظ المي المعميم في الوزير وقال

 مجرمة أفعااًل تمضمن المي األنظمة بمراجعة العالقة ذات المسمقلة واألجهزة الوزارات جميع الوزراء مجلس به وجه

 عقوبة إلدراج المناسب النص واقمراح والمجممع، الفرد على ضارة آثار من لها لما بمرتكبيها المشهير مناسبة يرى

 شأنها، في النظامية اإلجراءات السمكمال أشهر سمة تمجاوز ال مدة خالل ذلك عن والرفع األنظمة تلك في المشهير

  قرار أن من المأكد النصوص تلك اقمراح عند يراعى أن المجلس وجه كما

 .للطعن قاباًل يعد ولم النهائية الصفة اكمسب قد المشهير محل العقوبة

 

 والمزوير الرشوة من بالجوازات موظفين 1و ةعمر شركة 53 تبرئة

 

 
 جدة - الرفاعي حامد

 ١3/52/2١54 األربعاء

 

 موظفين 1 إلى باإلضافة العمرة شركات من شركة 53 مسؤولي الثالثاء أمس بجدة اإلدارية المحكمة برأت

 من الوظيفي واالسمغالل زويروالم الرشوة بجرائم اتهامهم خلفية على الماضية الفمرة خالل محاكممهم تمت بالجوازات

 إلحدى 5342 عا  العمرة موسم في المخمصة الجهات رصد مع بالمزامن للوساطة والرجاء االسمجابة خالل

 .األخرى الجنسيات وبعض والمصرين الباكسمانيين المعممرين من عدد مغادرة مع المخالفات

 على الممهمين إصرار المشمرك قاسمها كان والمي والمداوالت الجلسات من العديد فيها النطق قبل القضية وشهدت

 .الدعوى الئحة في جاء بما العا  االدعاء ممثل تمسك فيما ضدتهم المنسوبة المهم نفي

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/3_91.gif
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 من لعدد األمس جلسة في بمقديمه (العمرة شركات إحدى محامي) المحمادي خالد القانوني المسمشار وفاجأ

 مخالفة أي فيها توجد وال صحيحة كانت تمت المي المعممرين مغادرة إجراءات أن بينت المي واألوراق المسمندات

 آنذاك عليها يعمل كان المي الكمبيوتر أجهزة في خلل بسبب حدثت اإلشكالية أن إلى مشيرا والمعليمات لألنظمة

 مع تطابقها يمضح المي آخرين لمعممرين المغادرة إجراءات مقارنة من كالمه صحة على مدلال الجوازات موظف

 الدائرة أعضاء بين سرية مداوالت وبعد المذكورة العمرة شركات فيها اتهمت المي المعممرين مغادرة إجراءات

 .الجوازات وموظفي العمرة شركات جميع ضد اإلدانة بعد  الحكم تم القضائية

 5342 لعا  لعمرةا موسم مع بالمزامن فيه المحقيق تم القضية ملف أن «للمدينة» المحمادي خالد المحامي وبين

 كان أنه الى مشيرا الجوازات موظفي من 1 الى باإلضافة العمرة شركات وأكبر أشهر من شركة 53 فيها واتهم

 والمي الثانية الجزائية الدائرة ألعضاء والوثائق المسمندات من العديد تقديم واسمطاع الشركات تهذه إحدى عن يمرافع

  كان انه امؤكد موكلي براءة إثبات خاللها من تم

 .الحق إحقاق على وحرصه السعودي القضاء ونزاتهة عدالة في واثقا

 

 "أموال توظيف"لـ كغطاء اسمخدمت جدة كورنيش على وتجارية سكنية مشاريع عن الكشف

 الوثائق من عدد على القاضي واطلع األموال، توظيف قضايا إحدى ملف أمس بجدة الجزائية المحكمة تداولت

 .العا  االدعاء قدمها المي األدلة إلى إضافة مجموعات، ورؤساء وسطاء قدمها المي والمسمندات

 المشغلين الوسطاء كبار من اثنين تضم ا،بشأنه قضائية جلسات حاليا تعقد المي المجموعة فإن المعلومات، وبحسب

 معلم ضد المحامين أحد بها تقد  دعوى عقب العا  السجن في موقوفان وتهما ريال، مليون وثالثمائة مليار لمبلغ

 في احميالهما طرق وتعدد الناس أموال وأكل واالحميال النصب تهمة الممهمان ويواجه .المبالغ جمع في شارك وسيط

 مساتهمين، من مبالغ جمع خالل من األموال بموظيف الممعلقة األمور تضخيم في دورتهما برز أن دبع األموال جمع

 .عكاظ لصحيفة وفقًا

 كورنيش على ترفيهي سكني تجاري مشروع تنفيذ على لألموال الرئيس المشغل مع تم اتفاق الممهمين أحد وكشف

 بمبلغ أبحر في أرض قطعة شراء وتم تجارية، طقةمن إلى إضافة البحر، على مطلة سكنية وحدات عن عبارة جدة

 ظل في األموال من المزيد جمع على الوسطاء قدرة عد  بسبب تعثر المشروع أن إال الداللة، شاملة مليونا 4١

 .األسبوعية أرباحهم على بالحصول األسهم أصحاب مطالبة
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 البناء لوقف مواطنين يدفع بجدة "العمالة" تكلفة ارتفاع

 بنسبة العمراني والمطوير البناء، حركة في حادا نزوال الماضية األيا  في جدة محافظة شمال المخططات بعض شهدت

 .اإلقامة نظا  لمخالفي المفميشية الحمالت بدء مع والمشييد، بالبناء تقو  كافية عمالة وجود عد  بسبب وذلك ؛%5١

 اإلقامة، لنظا  المخالفة العمالة أوضاع تصحيح مهلة انمهاء بعد أنه والمواطنين، العقاريين المسمثمرين بعض وذكر

 منزله بناء يكمل مل البعض أن خاصة نفوسهم، في والذعر الخوف، بث الذي األمر ملحوظ، بشكل البناء حركة توقفت

 يوجد ال والمي للعمران المطورة الشركات ببنائها تقو  المي الجاتهز السكنية الوحدات مشاريع عن فضاًل الخاص،

 تموفر المي المقاوالت شركات بعض أن مبينين المشكلة، تهذه من تعاني األخرى تهي أصبحت خاصة، عمالة لديها

 .السابق في عليه كان عما للبناء، الممر سعر رفع في بالغت أصبحت الخاصة، كفالمها على عمالة لديها

 ،"عكاظ" لصحيفة وفقًا األحمري عبداهلل جدة غرفة في العمراني والمطوير العقارية اللجنة عضو أوضح جانبه، من

 الجاتهزة السكنية الوحدات تبني المي الشركات وبعض الناس، بعض تعاقد تهو جدة، في البناء حركة توقف سبب أن

 .مساكنهم إكمال من حرمهم وتهذا اإلقامة، لنظا  مخالفة عمالة مع

 

 تبوك "سمر" تبدد الوافدة العمالة ..االحمطاب منع رغم

 على للحفاظ االحمطاب، تحظر قانونية تشريعات وجود رغم مهمًا، ماليًا موردًا الحطب بيع في الوافدة العمالة وجدت

 .الصحراء في تنمو لكي طويلة أعوا  إلى تحماج المي األشجار

 المنطقة في دونواف عمال يديرتها المي المحالت عشرات خالل من تبوك، طرقات في الحطب بيع ظاتهرة انمشرت

 نحو إلى أسعاره تزايدت حيث الحطب، شراء على المنطقة في اإلقبال زيادة إلى الشماء موسم دخول وأدى .الصناعية

 الجائر، االحمطاب عملية إلى دفعهم مما كبيرًا، ماليًا مصدرًا بيعه في وجدت المي العمالة تلك مكاسب عزز مما 41%

 .وبيعها تقطيعها ثم ومن تيبس أن إلى وتركها حية وتهي السمر أشجار قطع يمم حيث

 األسعار، في كبيرًا ارتفاعا الحطب شهد الشماء، فصل دخول بدء مع أنه - "الوطن"لـ وفقًا - البائعين أحد وأوضح

 الحطب نوعية حسب وذلك ريال، ١1١ إلى 1١١ بين ما والمموسطة الصغيرة النقل سيارة حمولة سعر أن مبينا

 .والطلح كالسمر

 المنطقة وفي الطرقات على علنًا تمم المي الحطب، بيع عمليات على الرقابة غياب البلوي ممدوح المواطن واسمغرب

 .ذلك تمنع المي القرارات من الكثير إصدار رغم الصناعية،

 لكثيرا خلو إلى الجائر االحمطاب عمليات وأدت تنمو، لكي طويلة سنوات إلى تحماج السمر أشجار البلوي، وأضاف

 .العمالة قبل من مسمهدفة السمر أشجار أصبحت حيث منها، والصحاري األودية من
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 جازان بمطار "السعودية" لطائرة اضطراري تهبوط في تمسبب والدة حالة

 في العزيز عبد بن اهلل عبد الملك بمطار اضطراريا للهبوط السعودية الجوية الخطوط لشركة تابعة طائرة اضطرت

 .ممنها على لمسافرة والدة حالة لوجود األربعاء، اليو  ظهر جازان،

 ،"أبابا أديس" اإلثيوبية العاصمة إلى وممجهة جدة من قادمة كانت الطائرة فإن المناطق،" جوال أورد وحسبما

 .الوالدة عملية انمهاء بعد جازان وغادرت ،"الوالدة" حالة بسبب المطار أرض على الهبوط وطلبت

 

 اليو  صباح ..تبوك منطقة على أمطار تهطول

 الطياره رجو  ومركز الحاج وذات والبديع العنيق ومركز عمار حاله مركز على مموسطة أمطار اليو  صباح تهطلت

 .والظهره وحومل وعنز والبويب والمعقر والمجوخ وفزرالعراق وقمرا والطبيق والشايب

 خناصر، وا  والمحاش ترف وحز  وعقيربه سيفه تهضبة شملت حقل بمحافظه علقان مركز على أمطار تهطلت كما

 .الشعاب إثرتها على سالت

 .البالد أرجاء بنفعها وعم وبركة خير أمطار اهلل جعلها

 

 الرصيد اضعاف عشرة العمالء يمنح الجديد "سوا" عرض

 

  

 

 أضعاف 5١ العميل يمنح والذي سوا، بعمالء والخاص "فأضعا عشرة سـوا" عرض إطالق عن STC أعلنت

 .ريال 2١ مقابل رصيده في ريال 2١١ تقديم عبر الرصيد
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 إلى SMS نصية برسالة ١١١1 الرمز إرسال عبر وذلك العرض في االشمراك من "ســوا" عمالء جميع وسيممكن

 يمم (اشمراك رسم) ريال 2١ قابلم رصيد ريال 2١١ بمقديم الرصيد أضعاف عشرة على ليحصلوا ،6١2 الرقم

 تاريخ من اسبوع خالل والبيانات الشبكة داخل المكالمات على الرصيد من االسمفادة للعمالء يمكن حيث خصمها،

 .المفعيل

 الخدمات أرقى لمقديم السعودية االتصاالت اسمراتيجية من انطالقًا "أضعاف عشرة سـوا" عرض إطالق جاء وقد

 وتقديم احمياجاتهم تلبية نحو الدائم سعيها على وكمأكيد وممجددة، ممطورة شبكة ضمن عاراألس بأفضل للعمالء

 وأشمل شبكة أفضل مع المبمكرة بالخدمات المممع من مكنهم مما مسممرة، بصفة والمميزة المسبوقة غير العروض

 .المملكة في تغطية

 

 الكنيسةب جدل وسط أمريكية جامعة في للصالة غرفة ينشئون سعوديون

 

 

 

 بعض لدى الجدل بأمريكا وسلن تكساس جامعة في سعوديين طالب طلب على بناء للصالة غرفة تخصيص أثار

 5١١ قبل عا  في ُأسست المي الجامعة أن إلى مشيرين ،”بروتسمانمية مسيحية طائفة“ الميثودية للكنيسة المابعين

 لمقارير ووفقًا .اإلسالمية العقيدة لممارسة مواقع خصصت أن ينبغي ال الممحدة الميثودية الكنيسة قبل من عا 

 اإلسالمية للشريعة رضخت الجامعة أن يرون الجامعة في للصالة للمسلمين موقع لمخصيص المعارضين بأن أمريكية

 تكساس جامعة دخول لإلسال  سمح إن إنه المعارضين بعض ويقول .وصفهم حد على لإلسال  خطير انحياز وتهو
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 الشيطان عبدة مثل غامضة ديانات منها األخرى للديانات عبادة مواقع تخصيص أيضًا الجامعة على نفسيكو وسلن

  .وسانماريا راسمفارية ديانة وتابعي

 

 الطائفة تهذه لمابعي موقع تخصيص يطلب لم لكن الميثودية الكنيسة ِقبل من تأسيسها تم الجامعة أن إلى وأشاروا

 بالجامعة لاللمحاق والجنسيات األديان مخملف من الناس جميع تشمل أن للجامعة السماح وتم عباداتهم، لممارسة

 طالب طلب على بناء المسلمين لصالة موقع بمخصيص أخيرًا حصل ما وأن األديان عن بعيدًا المعليم على للحصول

 من مانع ال بأنه الجامعة في المسؤولين بعض يرى حين في .فيه مرغوب غير تحواًل يعد مسلمين وآخرين سعوديين

 األديان جميع وتقبل الديني والمسامح االنفماح ممارسة إلى تحماج فالجامعة وغيرتهم، المسلمين لصالة موقع إنشاء

 الديني المسامح وتعزز جيدة الممخذة الخطوة أن إلى مشيرين وغيرتها، واليهودية والهندوسية اإلسال  مثل

 .ويدعمونها

 

 المعنف «النظافة عامل» عن بحثًا «إلنسانا حقوق» لـ ميدانية زيارات

 

 المشيطي محمد - الرياض

 

 

 ميدانية زيارات تنفذ الجمعية أن «الحياة»لـ القحطاني مفلح الدكمور اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية رئيس أوضح

 أما  بهم االلمقاء إلى إضافة العمالة، تهذه تجمع أماكن إلى أخيرًا المعنف النظافة عامل لقضية هاممابعم إطار في

 من للمأكد الجهات، تهذه في المسؤولين بعض إلى واالسمماع األجنبية، والسفارات الوافدين وإدارات العمل مكاتب

 .الالزمة اءاتاإلجر التخاذ تحدث قد المي المجاوزات ورصد الحقوقي، الموقف سالمة

http://search.alhayat.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&site=default_collection&client=alhayat_production&proxystylesheet=alhayat_production&getfields=*&filter=0
http://search.alhayat.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&site=default_collection&client=alhayat_production&proxystylesheet=alhayat_production&getfields=*&filter=0
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 القضايا وبعض الشأن تهذا على لالطالع الجمعية زاروا األوروبي االتحاد دول سفراء من عددًا إن القحطاني وقال

 .عا  شكل في اإلنسان بحقوق الممعلقة األمور حول النظر وجهات وتبادل الحقوقية،

 

 الحقوقية الثقافة نشر في الجهود تضافر إلى ةحاج في األمر بأن القحطاني أفاد بحقوقهم، العمالة إرشاد كيفية وعن

 تعريفي كميب بعمل قامت الجمعية أن مبينًا .العمل لرب أ  للعامل سواء الثقافية، أو المعليمية المسمويات مراعاة مع

 له وما العمل برب العامل عالقة يوضح إذ ،«السعودي العمل نظا  ظل في السعوديين غير العاملين حقوق» :بعنوان

 وتوضح توعيه أن يمكن أخرى وسيلة أية أو األ  بلـغـمه الـعـامل توعية إلى إضافة واجبات، من عليـه وما حقوق من

 .بحقه المطالبة طريقة

 

 المعنيف، أو بالضرب العامل على االعمداء سلطمه من فليس حق له كان إذا المواطن أو العمل رب أن القحطاني وأكد

 .الجمعية إلى والنظامية القانونية ريقةبالط شكوى تقديم من بد ال بل

 

 الحل إلى السعي ثم ومن بينهما، الخالف لفهم العمل ورب العامل مع المواصل يمم الجمعية إلى الشكوى ورود وبعد

 .حقوقه على طرف كل حصول أجل من ودي، شكل في

 

 عدد أن إلى مشيرًا المعنية، الجهات مع المخاطب فيها يمم للجمعية ترد المي العمالية الشكاوى من العديد أن وبين

 العا  المسجلة الشكاوى بلغت فيما شكوى، 452١ إلى وصل (أعوا  تسعة) الجمعية تأسيس منذ الواردة الشكاوى

 .شكوى 462 الماضي
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 «اإليدز» بـ وإصابمه ..الدحيم أسرة من 3 مقمل تفاصيل روى

 العيش أسمحق ال :الدحيم أسرة قمل في الممسبب

 

 
 (الرياض) الشمراني عادس

 

 في الياسمين حي في الدحيم أسرة من سمة وفاة إلى أدى مروع سير حادث في الممسبب ق محمد «عكاظ» لـ سرد

 (اإليدز) المكمسبة المناعة نقص بمرض إصابمه وتداعيات حياته، تفاصيل المبارك، األضحى عيد أيا  خالل الرياض

 مجر  شخص إلى حولوه والمجممع أسرته أن إلى -زعمه حسب- شيرام عاما، 51 قبل عاما 23 عمره كان حين

 .ومنبوذ

 ثالثة الشوارع في مشردا فعشت أسرتي، وتهي إلي الناس أقرب من منبوذا نفسي وجدت باإليدز إصابمي بعد» :وقال

 مرضه اقموتف تدتهورت والنفسية الصحية حالمه أن مشيرا ،«الطبي الرياض مجمع في للعالج انمقلت أن إلى أشهر،

 .النو  وقلة األرق من يعاني وأصبح

 تالحقه المي الناس نظرات من يعاني أنه خصوصا دعمها إلى بحاجة ألنه أسرته إلى العودة في يرغب كان أنه وبين

 .مقمل في أصابه عنه وصدتهم له أتهله رفض أن معمبرا آلخر، مكان من

 المسكر لمعاطي به حدا مما األرق، من حالة في خلهأد مسكنهم غيروا أن بعد أسرته على العثور عد  أن وذكر

 جديدا طريقا يمبع أن قرر أنه إلى ملمحا آخر، بعد يوما تدتهور وضعه ولكن النسيان على سيساعده بأنه منه اعمقادا

 طلب على ومساعدتهم لهم المعنوي الدعم وتقديم أمثاله المصابين ورعاية خدمة في المطوع خالل من حياته في

 ما لهم المقدمة البرامج من واسمفادوا الكثير جلب في نجحت الحمد وهلل الناس، نظرات من الخشية وعد  العالج

 .الصحية حالمهم واسمقرار تحسن في اهلل بفضل ساتهم
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 وظيفمه، من جيد مرتب على وحصوله المعيشي وضعه تحسن بعد خاصة معها يسمقر زوجة عن البحث قرر أنه مبينا

 بالمرض المصابات إحدى له للمجمع االجمماعي األخصائي رشح أن بعد خاصة تجهيزه في أوبد مسكنا فاسمأجر

 .الزوجية لحياتهما الخطط معها يرسم بدأ والمي باإليدز، المصابين بين اآلمن المزويج برنامج ضمن

 في بها أعمل لميا الشركة تملكها المي بالسيارة تجولي فأثناء شيء، كل سبقت اهلل قدرة ولكن» :بالقول واسمدرك

 ألسميقظ وعيي وفقدت فيها بمن انقالبها في تسبب ما أخرى، واعمرضت المركبة بي انحرفت الموحشة الليالي إحدى

 بعد سوءا وازدادت األول للمربع عادت حياته أن إلى الفما ،«حاال الحادث في شقيقاته من وأربع شاب وفاة نبأ على

 ال أنه وأكد طاقمي، من أكبر لي يحصل ما :قائال حديثه ق وواصل .الحادث من أيا  بعد أخرى ضحية بوفاة علم أن

 .فعلمه يبرر شيء يوجد

  على إلي وينظرون يلومني حولي من كل أن يؤلمني ما» :وزاد

 

 دقيقة غير وإحصاءاته .. الحوادث أسباب من %36 يمجاتهل "المرور" :باحث

 

 حول للمرور العامة اإلدارة تقدمها المي اإلحصائيات الطبية لألبحاث بداهللع الملك بمركز اإلصابات أبحاث مدير انمقد

 .الحوادث أسباب من %36لـ تجاتهلها حيث من الحوادث،

 إلى مشيرا الحوادث، أسباب أتهم من تعد السير بقواعد االلمزا  وعد  الممهورة القيادة إن المركي سعود الدكمور وقال

 .المرورية االنمهاكات على السائقين يشجع مما ،الطرقات على المرور رقابة ضعف

 نميجة المركزة العناية أو العمليات غرف في تحصل المي بالوفيات تهمم ال المرور إحصائيات بأن المركي وأضاف

 .الحادث من شهر مدة إلى الوفيات تعمبر المي العالمية الصحة منظمة لمصنيفات وفقا الحوادث،

 أن على مشددا الحوادث، لوفيات الحقيقي الرقم من %35 فقط يمثل المرور من سجلالم العدد أن إلى وأشار

 .فقط الحوادث أسباب من %45 على إال يركز ال "ساتهر"

 األمن قوى مسمشفى ينظمه الذي والحوادث اإلصابات طب لمؤتمر المركي سعود الدكمور قدمها ورقة خالل ذلك جاء

 .الرياض بمدينة
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 اإلسرائيلية الصحافة اتهمما  تثير طالل بن الوليد تصريحات

 

 

 

 الصحافة اتهمما  إليران إسرائيلية ضربة على السنة موافقة بشأن طالل بن الوليد لألمير األخيرة المصريحات أثارت

 الصراحة أن مؤكدة المصريحات تهذه عن ” اسرائيل اوف تايمز“ صحيفة تحدثت حيث .أمس الصادرة اإلسرائيلية

 .العرب الممابعين قلق تثير إيران ضرب عملية يف السعودية

 حاليا إليران إسرئيلية ضربة ألية السعودية موافقة على فيها أكد والمي طالل بن الوليد تصريحات الصحيفة ونشرت

 عبداهلل الكويمي من المصريحات تلك عقب طالل بن الوليد لها تعرض المي الكبيرة االنمقادات أيضا نشرت كما ،

 في اليهودي موردوخ شريك وأنه السنة باسم يمحدث ال أنه مؤكدًا السعودي األمير فيها تهاجم والذي النفيسي

 .اإلعال 

 أكد والمي اللبنانية األخبار جريدة في كليب سامي يدعى لبناني لكاتب مقالة من جزءًا الموقيت نفس في نشرت كما

 اهلل عبد الملك أن جيدًا المعروف من أنه حيث إيران، حول وإسرائيل السعودية بين المقارب حول االعمقاد خطأ فيها

 العربية المملكة حماية” بعنوان كان الذي كليب مقال حسب اليهودية الدولة تجاه كراتهية كل يكن العزيز عبد بن

 إسرائيل، ترغب ال السعودية العربية المملكة أن إذن، ، نمفق دعونا”: كليب وأضاف “ .إسرائيل من السعودية

  ” .ذروته وصل قد اآلن السعودي القلق أن كما المنطقة في دورتها تخشى و إيران تكره لكنهاو

 

 

 



 

41 
 

 

 ..قاسية تكن لم فيصل الملك تربية إن قال

 !..المادي المقابل من ليسمفيد مطعم في ناداًل عمل أنه يكشف الفيصل تركي السعودي األمير

 

 

 في مطعم في (ناداًل) إثرتها عمل مالية بأزمة مر أنه قال حيث حياته، من خفية جوانب عن الفيصل تركي األمير كشف

 .المادي المقابل من وليسمفيد غيابه، ليغطي له زميل عن بدال الممحدة الواليات

 اأم أنفسهم، على لإلنفاق دوالرًا 25١ يسملمون كانوا حينها أمريكا في السعوديون الطالب أن تركي األمير وأوضح

 .أنفسهم على يعممدوا كي فقط دوالرات 55١ يسملمون فكانوا فيصل الملك أبناء

 عالقات إن" :خليجية روتانا قناة على ياتهال برنامج في العلياني علي السعودي المذيع معه أجراه لقاء في وقال

 حول بيننا خالف وتهناك ثقة، مةأز الممحدة الواليات وبين بيننا واألزمة الهبوط، وفيها الصعود فيها بأمريكا المملكة

 ."الفلسطينية القضية عن فضال سوريا، في يحدث ما

 مبينًا للعقل، صقل وإنما قاسية تكن لم فيصل الملك تربية إن وقال اهلل، رحمهما والداه عن تركي األمير وتحدث

 ."فقط اإلجازات في إال ووالدتي والدي نلمقي ال جعلمنا داخلية بمدرسة دراسمنا"

 يوفيد

http://www.youtube.com/watch?v=UENwfZ8o3i0 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UENwfZ8o3i0
http://www.youtube.com/watch?v=UENwfZ8o3i0
http://www.youtube.com/watch?v=UENwfZ8o3i0
http://www.youtube.com/watch?v=UENwfZ8o3i0
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 إلنعاشها يكفي ال هوحد واإلعالن %..4١ انخفض الصحف توزيع :المسمقيل "الوطن" عا  مدير

 

 

 مسموى إن مؤمنة، حاتم ،"الوطن" لصحيفة الناشر والنشر، للصحافة عسير مؤسسة من المسمقيل العا  المدير قال

 .%4١ نسبمه وصلت انخفاضًا يشهد المحلية الورقية الصحف توزيع

 للصحف اإلعالني الدخل أن أعوا  سمة بعد عسير لمؤسسة عا  كمدير منصبه من اسمقالمه قد  الذي مؤمنة وأوضح

 لن الصحف أن إلى الفمًا الرقمي، واإلعال  اإلنمرنت بسبب وذلك المقبلة الفمرة خالل زيادة أي يشهد لن الورقية

 .برامجها تطوير إلى إضافة فقط، اإلعالن على االعمماد وعد  الدخل، مصادر تنويع منها يمطلب تهذا لكن تنقرض،

 5 قبل اسمقالمه قد  أنه مؤكدا "اإلقالة" حمى أو االسمقالة، على أجبرته ضغوطات اكتهن تكون أن بشدة مؤمنة ونفى

 خالد بن بندر األمير اإلدارة مجلس لرئيس اسمجابة كان الماريخ، ذلك في فيها البت عد  في السبب وأن أشهر،

 ."عكاظ" لـ وفقًا وصفه، حد على ــ مسمقر" الوطن" صحيفة في المالي الوضع أن على مشددًا الفيصل،
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 الجامعات لطالب األبحاث لبيع سوداء سوقًا يدرن سعوديات

 كلياتها في يدرسون طلبة أعدتها مسروقة أبحاثًا رصدت الدما  جامعة

 أكدت فيما .كلية 23 عددتها يبلغ المي كلياتها، في يدرسون طلبة أعدتها مسروقة، أبحاث برصد الدما ، جامعة أقرت

 يثبت من على عقوبات بمطبيق مموعدة المسروقة، األبحاث الكمشاف عالمية، إلكمرونية رامجب على للحصول سعيها

 .الممورطين مقاضاة إلى اللجوء تسمبعد أن غير من السرقة، في تورطهم

 شبكات خالل من الجامعيين، للطلبة وبيعها األبحاث، وتجهيز إلعداد سوداء، سوق األخيرة، األعوا  خالل ونشطت

 لم الالتي الجامعيات الخريجات من السوق تهذه في المماجرين وغالبية وتويمر، فيسبوك مثل االجمماعي، المواصل

 صحيفة ذكرت لما وفقا كبيرة، مبالغ تدر أنها أكدن المي األبحاث تجارة إلى فاتجهن وظيفية، فرص على يحصلن

 ."الحياة"

 ،"ظاتهرة إلى تمحول لم المسروقة األبحاث" أن سني،ال أحمد الدكمور الدما  جامعة في الطالب شؤون عميد وأكد

 .منها المسروق لكشف عالمية، إلكمرونية برامج تهناك أن إلى مشيرًا

 ."الحرفي والنقل األبحاث لسرقة صارمة عقوبات تهناك تكون أن األكاديمي، اإلعداد ممطلبات من إن" :وقال

 من النوعية تهذه وكشف لرصد العالم، مسموى على ةإلكمروني برامج" وجود إلى له، تصريح في السني، ولفت

 العقوبات الئحة عليها تطبق المي الغش، مخالفات ضمن من يعمبران شراءتها، أو سرقمها أن مضيفًا ،"األبحاث

 ."المفروضة

 يًا،حال تملك ال المكمبات شؤون عمادة" أن السليمان، عبدالعزيز الدما  جامعة في المكمبات شؤون عمادة وكيل وأكد

 .عليها للحصول تسعى العمادة أن إلى مشيرًا ،"المسروقة األبحاث عن للكشف برامج أي

 ."المعليمية العملية إلفساد طريقة" مسبقًا، المعدة سرقة أو األبحاث شراء الجامعة في أكاديمية اعمبرت فيما

 األبحاث بيع على تعمل المي تالمكمبا و المحال على قضائية دعاوى رفع في الحق لها الجامعات إن" :وقالت

 ."المسروقة

 االتكالية روح وشيوع المعليمية، العملية إفساد في سببًا الجاتهزة، األبحاث أكاديميون، فيه اعمبر الذي الوقت في

 العاطالت، الخريجات من مجموعة واسمغلت العلمي، تحصيلهم في سلبًا يؤثر ما الطلبة، نفوس في المباالة وعد 

 مواقع بمحويل وذلك للبيع، جاتهزة أبحاث بعرض الجامعية، والمكاليف المهمات وكثرة الجامعيات، اتالطالب كسل

 مالية بُكلفة الطالبية، الخدمات وعرض ودعائية، إعالنية صفحات إلى ،"فيسبوك"و "تويمر" االجمماعي المواصل

 .بسيطة
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 الجاري ديسمبر 25 في ةالقياد إلى المرأة لدعوة جديدة حملة يطلقن سعوديات ناشطات

 

 ديسمبر 25 في السيارة لقيادة جديدة حملة إلى ”تويمر“ موقع في تغريدات عبر الدعوة سعوديات ناشطات بدأت

 :”برس فرانس”لـ اسمفسار على ردًا السادة آل نسيمة وقالت .إحداتهن بحسب ”الحق بهذا للمذكير“ وذلك الحالي؛

 الدعوة غرض إن“ :وأضافت .”المملكة أنحاء كل في الحالي ديسمبر 25 في لسيارةا لمقود للمرأة دعوة تهناك نعم“

 أن سؤال على ردًا وأوضحت .”حقوقنا على الحصول حين إلى ذلك في وسنسممر يموت، ال لكي الحق بهذا المذكير

 .”جديدة حملة وليست أكموبر 23 في إليه دعونا لما تكملة“ األمر

 !القانون مع تمعارض ال «الممحرشين تصوير» حملة

 الشمري محمد

 يرتاده عا  مكان في يكون عندما فالشخص القانون، نظر وجهة من والعالنية الخصوصية بين فاصل حد تهناك

 يسمطيع وال تصويره للغير يجوز سلوك من عنه يصدر ما كل الشارع، أو القد  كرة ملعب أو كالسوق الجميع

 المصورون يمسابق بل .وعلني عا  مكان في نفسه وضع ألنه صورته نشر عد  في وحقه بالخصوصية االحمجاج

 توثق المي تلك السيما المهمة الصور تشمري اإلعال  وسائل وبعض ونشرتها، العامة األماكن في الصور المقاط على

 المسبوقة للنساء األعراس كحفالت بالخصوصية المحاطة فهي القانون يحميها المي الصور أما .مهمة أحداثًا

 .الخصوصية اخمراق طريق عن مشروعة غير بطريقة إليها الوصول يمكن المي الصور أو تصويرتها، من بالمحذير

 المواصل مواقع في صورته ونشر عا  مكان في بها المحرش حاول رجل بمصوير فماة قيا  الحقوقيين بعض انمقد فقد

 .اإللكمرونية الجرائم مكافحة نظا  عليه يعاقب الذي المشهير أعمال من ذلك واعمبروا لها مالحقمه أثناء االجمماعي

 عا  مكان في أخذت ألنها القانون، يجرمها وال للخصوصية اخمراقًا تعد ال ونشرتها ذاتها بحد الصور تلك أن والحقيقة

 .القضاء أما  نفيه حقه من يكون فهذا عدمه من المحرش بقصد بها المعني اتها  عن النظر بصرف

 حملة«و منه، ممضرر ألي المحرش إلثبات المادية الوسائل أتهم أحد تهي والصور مادي، بدليل إال يثبت ال شفالمحر

 بالعالنية، يمصف مكان في المقطت إذا المحرش مكافحة وسائل أتهم أحد نظري وجهة من تعد «الممحرشين تصوير

 للممهورين رادعا يشكل لكي شالمحر أعمال من ممضررة أي قبل من العمل بهذا القيا  تشجيع ويسمحسن

 .الجميع أما  اآلخرين بمشاعر والمسمهمرين

 في وساتهمت الفضائية، القنوات من عديد ونشرتها الهواة أحد صورتها المي الشهيرة النفق تحرش حادثة يمذكر والكل

 الشني فعلمهم جزاء لينالوا قياسي زمن في بالممحرشين اإلطاحة

 


