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 سم وا 8154ديسمبر  15هـ الموافق  5341محرم  82المدينة المنورة 
رئيس مجلس , أمير منطقة المدينة المنورة , دشن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

  .اليوم مبنى المؤسسة, أمناء مؤسسة المدينة المنورة الخيرية لتنمية المجتمع 
وأمين , لد طاهروكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المؤسسة معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خا

عام المؤسسة الدكتور بهجت بن محمود جنيد , ورئيس مجلس إدارة مركز تعظيم القرآن الكريم عميد المكتبات 
 .بالجامعة اإلسالمية الدكتور عماد بن زهير حافظ , وعدد من منسوبي المؤسسة

ى , واستمع لشرح موجز عن ما وفور وصول سموه قص الشريط إيذانًا بافتتاح المبنى , ثم تجول سموه داخل المبن
  .يحتويه المبنى من أقسام

وشملت زيارة سموه مركز تعظيم القرآن الكريم , وبرنامج ذوي االحتياجات الخاصة , وبرنامج العمل التطوعي , 
  .إضافة إلى برنامج تنمية الشباب والمجلس التنفيذي للمؤسسة وقاعة االجتماعات واألقسام الداخلية

ة المدينة المنورة الخيرية لتنمية المجتمع تسهم في بناء قدرات األفراد واألسر والمؤسسات للنهوض يذكر أن مؤسس
إلى جانب نشـر وتعزيز ثقافة المجتمع على أسس العمل التطوعي والتكافل االجتماعي , بدورهم في تنمية المجتمع 

  .عالجهافضاًل عن رصد الممارسات الخاطئة في المجتمع المحلي والعمل على , 
 

 

  
 سم وا 8154ديسمبر  15هـ الموافق  5341محرم  82المدينة المنورة 

تنطلق غدًا حزمة من النشاطات والفعاليات الثقافية والبرامج الخدمية المختلفة ضمن فعاليات مناسبة المدينة المنورة 
  .م8154/هـ5343افة اإلسالمية للعام عاصمة للثق

ويشهد يوم الثالثاء , وتبدأ الفعاليات يوم االثنين بالملتقى الدولي للخط العربي المعاصر الذي سيقام بخيمة العقيق
يقوم , المقبل انطالق أعمال الصيانة الخيرية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية داخل مجتمع المدينة المنورة

 .ة من المتدربين بمجلس التدريب المهني والتقني بالمنطقة ضمن برامج سواعد البناء لخدمة المجتمعبها مجموع
المواقع التاريخية بالمدينة "وينظم مركز بحوث ودراسات المدينة بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز محاضرة عن 

ويقيم مجلس التدريب , ور تنيضيب الفايدي ويلقيها الدكت, بمقر معرض مأرز اإليمان بجوار مسجد قباء" المنورة
  ".مهارات التعامل مع ضيوف المدينة المنورة" المهني والتقني بمقر كلية السياحة والفندقة دورة علمية بعنوان 
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الذي تنظمه اللجنة النسائية بالجمعية " هيا ثقافة " وٌيفتتح يوم الخميس القادم بمقر معرض مأرز اإليمان مهرجان
لعلوم العقيدة واألديان والفرق والمذاهب بالتعاون مع هيئة اإلعجاز العلمي وفريق غيمة عطاء التابع  السعودية

لصالة الكسوة وفريق تميزي التطوعي التابع لجامعة طيبة, ويتضمن مجموعة من المحاضرات واللقاءات وورش 
اهلل عليه وسلم والتعريف به,  العمل والعروض والريبورتاجات المختلفة, في إطار تعظيم النبي محمد صلى

 .والتعريف بالمدينة المنورة والجهات المشاركة
وتختتم األمانة العامة للمناسبة يوم السبت القادم األسبوع الثقافي بانطالق الملتقى القيادي الثاني لتطوير األداء في 

مدينة المعرفة االقتصادية بالمدينة الذي ينظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة ب  ( HPT2)قطاع االتصاالت
إلى جانب انطالق المسيرة الكشفية الكبرى لكشافة المدينة المنورة وذلك برعاية , المنورة على مدى سبعة أيام

 .الجامعة اإلسالمية
 

 فيصل بن سلمان يواسي أسرة الحوالة في وفاة محمد سعيد

 
 

 ظاكع (المدينة المنورة)عبدالعزيز المعيرفي 

واسى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة, أسرة حوالة في وفاة محمد 

قيع في المسجد النبوي ودفن في الب( الجمعة)سعيد أحمد حوالة, الذي أديت الصالة عليه فجر أول من أمس 

 .الغرقد

وأعرب سموه في برقية عزاء بعثها ألسرة الفقيد, عن عميق حزنه, سائال اهلل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته 

 .ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان

بدوره, رفع شقيق الفقيد الدكتور يوسف حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية واألدالء, شكره الجزيل 

وكان . ر فيصل بن سلمان, على اللفتة غير المستغربة, سائال اهلل أال يري سموه أي مكروه في عزيز لديهلألمي

عدد من األهالي واألعيان والمسؤولين توافدوا البارحة إلى منزل أسرة الحوالة الكائن على طريق الحزام خلف 

ي ليالي العزاء, منهم الدكتور خالد طاهر أمين مركز الدفاع المدني في المدينة المنورة, لتقديم مواساتهم في ثان

 .المدينة المنورة, الدكتور عدنان المزروع مدير جامعة طيبة

 .واليوم األحد هو آخر أيام العزاء
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 يتقدم

 مدير الجامعة

 الدكتور عدنان بن عبداهلل المزروع

 وجميع منسوبي الجامعة

 بأحر التعازي وصادق المواساة

  

  

 يوسف حواله.إلى سعادة د

 رئيس مجلس ادارة المؤسسة االهلية لالدالء

  

 محمد سعيد حواله" اخيه"في وفاة 

 سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته

 إنا هلل وإنا إليه راجعون

 
 
 

يوسف حوالة. شقيق د  
 

 10/01/1102األحد  / ةنيدملا

 

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشيخ محمد سعيد بن أحمد حوالة، عميد عائلة حوالة، وشقيق الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس 

العزاء بمنزله  وُيقام. مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء، وقد ُصّلي على الفقيد فجر أمس األول الجمعة بالمسجد النبوي الشريف

، تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته، 1515210250الكائن بطريق الحزام خلف محطة المغير، أو على جوال الدكتور يوسف حوالة 

 .«إنا هلل وإنا إليه راجعون»وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، 

 
 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/474691.jpeg
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 عميد عائلة حواله في ذمة اهلل
 

 
 

توفى امس عميد عائلة حواله الشيخ محمد سعيد بن احمد حواله وصلي عليه فجر الجمعة بالسجد النبوي الشريف 

والد االستاذ همام حواله ممثل شركة االتصاالت السعودية بمنطقة المدينة المنورة وشقيق الدكتور يوسف حواله 

 .رئيس مجلس ادارة المؤسسة االهلية لألدالء

ه العزاء في فقيدهم عميد العائلة الشيخ محمد سعيد بن أحمد حوالة بمنزله الكائن بطريق الحزام و يستقبل آل حوال

 .خلف محطة المغير

 إنا هلل وإنا إليه راجعون
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 السالح توريد في للسعوديين المرغوبة الوجهة تعد لم أمريكا ":إنتل" رئيس
 دوالر مليارات 51بـ ألمانية أسلحة تشتري السعودية ":تريبيون ورلد"

 

 
 :واشنطن  -الدوشي بندر

 أكثر قيمتها تفوق متطورة أسلحة لشراء ألمانيا مع سعوديةال تفاوض عن األمريكية "تريبيون ورلد" صحيفة كشفت 

 .الحديثة األسلحة من وغيرهما وغواصات دبابات تشمل دوالر، مليارات 51 من
 الوجهة تعد لم المتحدة الواليات أن المتنوعة التطوير شركات أكبر إحدى وهي "إنتل" شركة رئيس عن ونقلت

 .األسلحة توريد في للسعوديين المرغوبة
 في تغيير عن أوباما باراك األمريكي الرئيس أبلغت السعودية في القيادة فإن دبلوماسيين بحسب :الصحيفة وقالت

 .المستقبلية العالقات
 لها السعودية رسالة تكون سوف لكن القريب، المدى على تؤِّثر لن الخطوة هذه إن :قوله دبلوماسي عن ونقلت

 .الحق وقت في إستراتيجية تداعيات
 الماضي الشهر التحول هذا عن كشف السعودية االستخبارات رئيس سلطان بن بندر األمير إن :الصحيفة وقالت

 .األمريكية لإلدارة
 دبلوماسيين أن إال كبيرة، وبعقود حاليًا أمريكية شركات من لتحديثات يخضع السعودي الجو سالح أن من وبالرغم

 وبريطانيا فرنسا مثل بينهم أمريكا تكون ال أسلحة موردي عن اآلن يبحث نهأ أكد سلطان بن بندر األمير بأن قالوا

 .والصين وروسيا
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 للتحسين برنامج محاور تتضمن الوزير اعتمدها الئحة ضمن
 االحتياجات ذوي حركة لتسهيل باشتراطات الوقود محطات إلزام

 

 
 :الرياض -سبق -البرقاوي عبداهلل

 الجديدة الالئحة باعتماد قرارًا عبدالعزيز، بن متعب بن منصور الدكتور األمير القرويةو البلدية الشؤون وزير أصدر
 الخدمة مراكز وضع لتحسين الشامل، البرنامج إطار في الوزارة أعدتها التي الخدمة ومراكز الوقود لمحطات
 الوقود لمحطات الجديدة الالئحة مع يتعارض ما كل إلغاء قراره وتضمن اإلقليمية، الطرق على الوقود ومحطات

 .سابقة إجراءات أو أحكام من الخدمة ومراكز
 الالئحة أن العبدالكريم علي بن عبدالعزيز المهندس الفنية للشؤون والقروية البلدية الشؤون وزارة وكيل وأوضح

 العمل وبدء عليها، بالموافقة والقروية البلدية الشؤون وزير قرار صدر التي الخدمة ومراكز الوقود لمحطات الجديدة
 التي واالختيارية األساسية الخدمات وطبيعة وموقعها لمساحتها وفقًا فئات أربع إلى المحطات تصنيف تتضمن بها،

 حيث من للمحطات التصميمية والمعايير والمراكز المحطات، هذه إنشاء بمواقع الخاصة االشتراطات وتحديد تقدمها،

 .النفايات من والتخلص البيئة على الحفاظو السالمة واشتراطات العام، الشكل
 داخل األمثل االنتشار يحقق بما جغرافيًا الخدمة ومراكز الوقود محطات لتوزيع دقيقة معايير الجديدة الالئحة وتشمل
 تشمل كما لها، مجاورة منشآت بأي إضرار أو المرور لحركة إعاقة أو إزعاج أي في تسببها وعدم والقرى المدن

 .الخاصة االحتياجات وذوي المعوقين حركة لتسهيل االشتراطات من عددًا
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 لدعمهم ومستعدون «الحرمين قطار» مقاولي أداء نراقب :الصريصري
 

 
 الحرمين قطار بمشروع الخاصة المحطات إلحدى رسم

 ٧2٧ العدد - 2154/55/41
 واس – الدمام

 

 
 قطار مشروع أن الصريصري جبارة الدكتور الحديدية للخطوط لعامةا المؤسسة إدارة مجلس رئيس النقل وزير أكد

 أسبوعية بجوالت تقوم وإشرافية فنية لجانًا وأن المستويات، أعلى على دائمة بمتابعة يحظى السريع الحرمين
 نالشريفي الحرمين خادم من وبتوجيه النقل وزارة أن مفيدا كيلومترًا، 311 طوله البالغ المشروع على وشهرية
 التقارير خالل من المقاولين أداء وتراقب المشروع أعمال سير كبير باهتمام تتابع عبدالعزيز بن عبداهلل الملك
 تؤّثر التي العقبات لتذليل للمقاولين والمساندة الدعم أساليب كافة لتقديم استعداده مبديًا الميدانية، والزيارات الدورية

 .تنفيذه وتؤخر المشروع أعمال سير على
 محمد المهندس المؤسسة عام رئيس فيها ورافقه الماضيين اليومين المشروع على الميدانية جولته خالل وقال

 ونسب الزمني برنامجها وفق تسير األولى المرحلة أعمال إن المشروع على المشرفة اللجنة وأعضاء السويكت
 تقاطع منها جدة محافظة داخل الحرمين يقطر على التقاطعات من عدد تنفيذ في يجري العمل وإن المحدد، اإلنجاز
 مؤخرًا افتتاحه تم الذي بريمان تقاطع إلى باإلضافة والمطار، التحلية وتقاطعا فلسطين وتقاطع عبداهلل الملك طريق

 تنفيذ من االنتهاء تم كما المنورة، المدينة في طالب أبي بن علي وطريق قباء وتقاطعي السيارات، مرور حركة أمام
 جسرًا 54٧ أصل من جسر 512 تنفيذ من االنتهاء إلى إضافة السيول، لتصريف عبارة 811 أصل من ارةعب 011

 .تنفيذها في العمل جاٍر
 توريد على المشتملة العلوية البنى باستكمال تعنى المشروع من الثانية المرحلة أعمال أن الصريصري وأوضح
 باإلضافة الركاب، قطارات وتوريد الخطوط كهربة ونظام االتواالتص اإلشارات وأنظمة الحديدية القضبان وتركيب

 وصيانة وتشغيل القطارات وتصنيع واالتصاالت اإلشارات أنظمة وتركيب وتوريد وتصنيع الصيانة معدات إلى
 مالاألع تنفيذ بدء إلى باإلضافة القطارات تصنيع حاليًا ويتم بالفعل فيها ُبدئ أنه إلى الفتا عاما،52 لمدة المشروع

 .المسار طول على الحديدية القضبان ومد المسار بكهربة الخاصة
 شاهد حيث السريع؛ الحرمين قطار لمشروع الثانية المرحلة ضمن تنفيذها الجاري األعمال تفقد النقل وزير وكان

 عليها نالقضبا تركيب يتم منطقة أول على ووقف المسار، على الحديدي الخط قضبان لتثبيت الجارية االستعدادات
 هذه من الكافي العدد تأمين بضرورة ووجه المقاول، جاهزية على واطمأن الموقع، في العاملة المعدات بواسطة
 البرنامج وفق العالية والجودة بالكفاءة األعمال إنجاز تضمن التي األخرى اإلنشائية والمواد والتجهيزات المعدات
 المسار من (المنورة المدينة) والسادسة (الفرع وادي) الخامسة المنطقتين من أجزاء على واطلع المحدد، الزمني

 (211) حوالي تسليمه سيتم ما مجموع ليصبح العام، هذا نهاية مع الثانية المرحلة لمقاول تسليمها المقرر

 .كيلومترًا
 عدد إلى لجولةا خالل واستمع رابغ، محطة إلى يصل الذي بالمسار مرورًا المنورة المدينة محطة الجولة شملت كما
 ابتداء المسار طول على بدأت بجولة التالي اليوم في قام كما المشروع، واستشاريو مقاولو قدمها التي التقارير من

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
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 والجهود هناك األعمال سير عن مرئيًا عرضًا اللجنة وأعضاء شاهد حيث المكرمة؛ مكة محطة إلى وصواًل جدة من
 في والتشييد البناء أعمال جميع تنفيذ على واللجنة الوزارة حرص مؤكدًا قع،المو هذا في العقبات لتذليل تبذل التي

 .المقررة الزمنية الخطة وضمن لها مرسوم هو ما وفق المحطات كافة
 عبدالعزيز بن عبداهلل الملك ومدينة المنورة المدينة من كل في للركاب محطات أربع بناء يتضمن المشروع أن يذكر
 والمغادرة القدوم وصاالت الرئيس المبنى إلى باإلضافة محطة كل تحتوي حيث المكرمة؛ ومكة جدة وفي رابغ في

 ومواقف الركاب وانتظار القطارات وقوف وأرصفة المروحية للطائرات ومهبط المدني للدفاع ومركز مسجد على
 المحطات ربط تم دوق ومقاٍه، ومطاعم تجارية ومحالت الشخصيات لكبار وصاالت األمد وطويلة قصيرة للسيارات

 القطارات محطات مع مشاة بممرات ربطها تم كما الحافالت، لمواقف مناسبة أماكن توفير خالل من العام النقل بنظام

 .المدن هذه في تنفيذها المزمع الخفيفة
 
 
 

 المملكة في والكهرباء المياه صناعة تحديات يستعرض «للطاقة التاسع السعودي المنتدى»
 

 
 (الشرق) والكهرباء المياه صناعة مشكالت حل على تركز منتدىال فعاليات

 
 ٧2٧ العدد - 2154/55/41
 سعود المولد – جدة

 خالد األمير يفتتحه الذي والطاقة، للمياه التاسع السعودي المنتدى فعاليات في غدا يلتقون حكوميون متحدّثون يعرض
 دور إلى إضافة باستمرار، والكهرباء المياه صناعة تواجهها التي التحديات المكرمة، مكة منطقة أمير الفيصل
 المستدامة، التنمية بتحقيق لإللمام سعيها إطار في تأتي التي المنتدى رسالة وإنجاح تعزيز في تناميالم الحكومة

 عديد المقبل، الثالّثاء حتى يستمر الذي المنتدى في ويشارك والكهرباء، المياه قطاعي في جذري تغيير إلحداث وذلك

 .المملكة في والطاقة بالمياه الصلة ذات المختلفة الحكومية الجهات من

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF
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 بشناق عادل

 

 األوسط، الشرق منطقة في التخصص هذا في األبرز يعد المنتدى إن المنتدى، رئيس بشناق عادل الدكتور ويقول
 للمياه والكهرباء المياه وزارة وكيل بينهم من عمل، أوراق المسؤولين من عدد تقديم ذلك على شاهد خير أن موضحًا

 وورقة ،«المياه استخدام إعادة في االبتكار تعزيز» عنوان تحت عمل ورقة دمسيق الذي سعود، آل محمد الدكتور
 صديقة مرافق إلنشاء استراتيجيات وضع :المتجددة الطاقة» عن العواجي صالح الدكتور الوزارة وكيل من أخرى
 أهمية على ركزسي المنتدى أعمال جدول أن إلى مشيرًا ،«السعودية العربية المملكة في المضافة والقيمة للبيئة
 بشناق وأضاف .القرار وأصحاب المشاركين بين نشط وتفاعل مباشر تأّثير من لها لما المستديرة، الطاولة لقاءات

 المنتدى من جعل األمر ذلك أن إلى الفتًا والكهرباء، المياه قطاعي في جذري تغيير إلحداث يسعى المنتدى إن»
 مشروعًا 538 إلى وصلت التي السعودية والطاقة المياه مشاريع في االستثمار أجل من للشركات المثلى المناسبة

 هذين وتوسعة لتطوير الطموحة الحكومية الخطط نتيجة يأتي وذلك القريب، المستقبل في وأخرى اآلن، حتى قائمًا

 .«القطاعين
 خطة العتماد لوزراءا مجلس إسراع الى ويتطلع الطاقة، مصادر لتنويع الحكومية بالمبادرات المنتدى رئيس وأشاد
 أشاد كما المقبلة، العقود فى والكهرباء الماء لتوفير الالزمة الطاقة توفير من لنتمكن للطاقة، عبداهلل الملك مدينة
 ترشيد على تساعد ذكية شبكة لتصبح الكهرباء، توزيع شبكة لتحويل الكهرباء وشركة الكهرباء تنظيم هيئة بجهود

 في الفاقد لتخفيض الوطنية المياه شركة بجهود أيضًا وأشاد .الطوارئ حاالت إلدارة األفضل واالستعداد الكهرباء

 .الرئيسة المدن في المياه شبكات
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 الحرمين قطار قضبان تركيب في البدء
 

 
 (جدة) غزاوي عبدالعزيز

 

 عيد بن ةجبار الدكتور الحديدية للخطوط العامة المؤسسة إدارة مجلس رئيس النقل وزير «عكاظ»لـ أكد
 إضافة بكهربته، الخاصة األعمال وتنفيذ الحرمين قطار مسار طول على الحديدية القضبان مد في البدء الصريصري،

 القضبان وتركيب توريد على والمشتملة العلوية البنى باستكمال وتعنى المشروع من الثانية المرحلة أعمال لبدء
 يتم فيما الصيانة، ومعدات الركاب قطارات وتوريد الخطوط هربةك ونظام واالتصاالت اإلشارات وأنظمة الحديدية

 .القطارات تصنيع حاليا
 الجارية االستعدادات وشاهد الثانية، المرحلة ضمن تنفيذها الجاري األعمال له المرافق والوفد النقل وزير وتفقد

 عام أواخر في تجريبا لقطارا تشغيل سيتم حيث الخامسة، بالمنطقة المسار على الحديدي الخط قضبان لتثبيت
 على واطمأن الموقع في العاملة المعدات بواسطة عليها القضبان تركيب يتم منطقة أول على ووقف م،2153

 التي األخرى اإلنشائية والمواد والتجهيزات المعدات هذه من الكافي العدد تأمين ضرورة على مؤكدا المقاول، جاهزية
 المنطقتين من أجزاء على ووقف المحدد، الزمني البرنامج وفق العالية الجودةو بالكفاءة األعمال إنجاز تضمن
 نهاية مع الثانية المرحلة لمقاول تسليمها المقرر المسار من (المنورة المدينة) والسادسىة (الفرع وادي) الخامسة

 .كلم (211) حوالى تسليمه ستم ما مجموع ليصبح العام، هذا
 فنية لجانا وأن المستويات، أعلى على دائمة بمتابعة يحظى السريع الحرمين قطار مشروع أن النقل وزير وأوضح

 باهتمام تتابع الوزارة وأن كيلومترا، 311 طوله البالغ المشروع على وشهرية أسبوعية بجوالت تقوم وإشرافية
 استعداده مبديا لميدانية،ا والزيارات الدورية التقارير خالل من المقاولين أداء وتراقب المشروع أعمال سير كبير

 .تنفيذه وتؤخر المشروع أعمال سير على تؤّثر التي العقبات لتذليل للمقاولين والمساندة الدعم أساليب كافة لتقديم
 رئيس فيها ورافقه الماضيين والخميس األربعاء يومي استمرت التي الميدانية جولته خالل اعلن قد النقل وزير وكان
 األولى المرحلة أعمال أن المشروع، على المشرفة اللجنة وأعضاء السويكت خالد بن محمد المهندس المؤسسة عام

 طريق على التقاطعات من عدد تنفيذ في يجري العمل وأن المحدد اإلنجاز ونسب الزمني برنامجها وفق تسير
 بريمان لتقاطع اضافة طار،والم التحلية وتقاطعي فلسطين تقاطع عبداهلل، الملك طريق تقاطع منها جدة داخل الحرمين

 كما المنورة، بالمدينة طالب أبي بن علي وطريق قباء وتقاطعي السيارات، مرور حركة أمام مؤخرا افتتاحه تم الذي
 (512) تنفيذ من االنتهاء إلى إضافة السيول، لتصريف عبارة (811) أصل من عبارة (011) تنفيذ من االنتهاء تم

 .تنفيذها على العمل جار جسرا (54٧) أصل من جسر
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 القطار محطات لصالح إلزالتها تمهيدًا بمكة فندًقا 41 عن الخدمات فصل

 

 

 األخرى، والخدمات الكهربائي، التيار فصل في السعودية، االتصاالت وشركة المياه، ووزارة الكهرباء، شركة شرعت
 فيما المكرمة، مكة قطار محطة مشروع لصالح ملكيتها نزع تم المقدسة، بالعاصمة "أجياد" بمنطقة فندًقا 41 عن

 .القادمين األسبوعين خالل إلزالتها تمهيدًا إخالئها، في أصحابها بدأ
 

 الشريف، للحرم الشمالية الساحات تطوير لجنة ورئيس للمشروعات، المساعد المقدسة العاصمة أمانة وكيل وأشار
 رغم الماضي الحج موسم خالل منها االستفادة قارات،الع هذه ألصحاب سمحت األمانة أن قطان، عباس المهندس

 إلزالة المتخصصة الشركات إحدى تكليف اآلن تم وأنه الموسم، بعد بإخالئها االلتزام شريطة بإزالتها، القرار صدور

 .سريع بشكل الفنادق هذه
 

 للقطار، محطات 3 إليجاد نطلقا العمل وأن المقدسة، العاصمة قطارات شبكة لتنفيذ مليارًا 01 اعتماد تم أنه وأوضح

 .المحطات هذه لصالح عقار 5811 ملكية نزع سيتم أنه إلى مشيرًا
 

 لها، المساحي الرفع إجراء من االنتهاء بعد ،"عامر شعب" عقارات تقدير من العقارات، تقدير لجنة فراغ عن وكشف

 .أسبوعين خالل "أجياد" منطقة عقارات تقدير بهما يلحق أن علي ،"الكعبة جبل" عقارات تقدير بدأ وأنه
 

 الورّثة، من كبير عدد على تتوزع العقارات بعض ملكية أن إلى التعويضات، بعض صرف في التأخر القطان وأرجع

 "المدينة" بحسب المتبعة، اإلجراءات من االنتهاء فور صرفها وسيتم متوفرة، التعويضات مبالغ جميع أن موضحًا
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 المركزية لصالح المنزوعة للعقارات منصف بتثمين حكومية اتجه 3 يوجه المدينة أمير

 

 
 (المنورة المدينة) الجابري خالد

 

 حكومية جهات ألربع تعميم عبر المنورة، المدينة منطقة أمير سلمان بن فيصل األمير الملكي السمو صاحب وجه
 المركزية لصالح المنزوعة المواطنين راتعقا تثمين بضرورة المدينة، تطوير وهيئة العدل، المالية، األمانة، تشمل

 التي والخدمية التنموية المشاريع من وعدد الجديدة النبوي المسجد توسعة من االنتهاء بعد ستقام التي الجديدة

 .السوق أسعار ووفق ومنصفا عادال تثمينا المدينة في حيا 52 يوازي ما ستطال
 تثمين بأن لسموه المشاريع هذه ستشملها التي األحياء من عدد مواطني من عدد تقدم أن بعد سموه مطالبة وتأتي

 .الحالية السوق أسعار مع يتواءم ال تنفيذها سيجري التي المشاريع لصالح ملكيتها انتزعت التي منازلهم
 حتوطر األفق في الحت إشكالية يوجد ما المنورة، المدينة أنحاء كافة في موقع من أكثر تطال المشاريع هذه أن يذكر

 كافة في عقار وّثالّثمائة ألفا عشر أربعة إلى المنزوعة عقاراتهم عدد يصل الذين المواطنون هؤالء يذهب أين :سؤاال
 المركزية ستشمل المباني بقية أما وساحاته، النبوي المسجد توسعة ضمن ستدخل 53٧1 منها المدينة، أنحاء

 حي السيح، البحر، حي قربان، العوالي، المستراح، السحمان، حي الشرقية، الحرة هي حيا 55 وتشمل الجديدة
 السنة، درب وتشمل قباء، في الحضارية المراكز الدرع، حي الغربية، الحرة الدويمة، حي الزاهدية، حي النصر،

 .نسمة مليون بربع سكانها عدد ويقدر الشهداء، سيد الميقات،
 السوق في المعروض مع يتالءم ال الحالي عويضالت أن السهلي تركي المعروف العقاري الخبير رأى جهته، من
 في المتر سعر تشمل للتعويض معايير ّثالّثة هناك أن إلى مشيرا الحالي، األراضي أسعار ارتفاع مع خصوصا حاليا،

 عن وتعويضهم ،(المفتاح بسعر كاملة البناية قيمة أي) بالمفتاح المتر تسليم سعر ألحيائهم، المجاورة المخططات

 .الشريف النبوي المسجد عن البعد أو القرب بحس المكان
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 "االجتماعية الشؤون"و "الخبراء هيئة" من محضره توقيع بعد

 االجتماعي اإلنماء إلستراتيجية الثاني المتابعة بتقرير السامي للمقام الرفع
 

  
 العامة لخدماتوا والصحة والبطالة اإلسكان في ومشروعات وحلول مستقبلية نظرة شمل المتابعة تقرير

 البلوي عبدالسالم - الرياض
 

 بعد السامي للمقام االجتماعي لإلنماء الوطنية اإلستراتيجية لفريق الثاني المتابعة تقرير االجتماعية الشؤون رفعت
 الماضي، الثاني جمادى في لذلك المعد المحضر وتوقيع المناسبة التوصيات إعداد من االنتهاء الخبراء هيئة في تم أن

 المعنية األجهزة بها قامت التي واإلنجازات التطورات وأهم والبشري المادي الفقر مؤشرات أهم التقرير ورصد

 .االجتماعي االنماء ببرامج
 البشرية الموارد تنمية وصندوق الخيرية والجمعيات الضمان ألداء تحلياًل قدمت «اإلستراتيجية»

 االقتصاد مؤشرات شملت التي االجتماعي االنماء لجهود العامة يئةالب تضمن "الرياض" عليه حصلت الذي التقرير
 السعودي، للمواطن الحياة نوعية لمؤشر المقارن والتحليل والبطالة باإلسكان المتعلقة والقرارات والمحلي العالمي

 الفقر وفجوة قراءالف ونسبة الفقر خطوط المادي الفقر مؤشر ذلك في بما ومؤشراته االجتماعي اإلنماء واقع بين كما
 الصحة، التعليم، مؤشرات البشري الفقر ومؤشرات اإلدارية المناطق مستوى وعلى ككل المملكة مستوى على

 والجمعيات كالضمان االجتماعي اإلنماء مؤسسات أداء تحليل شمل كما العامة، والخدمات البطالة التشغيل اإلسكان،

 .واالدخار للتسليف السعودي والبنك البشرية الموارد تنمية وقوصند االجتماعية والتنمية والرعاية الخيرية
 اإلسكان مجاالت في مقترحة ومشروعات برامج على اشتملت حلواًل المستقبلية، النظرة عبر المتابعة تقرير وقَدم

 .ونحوها العامة والخدمات والتعليم والصحة االجتماعية والشؤون والبطالة
 واإلسكان للبطالة ومشروعات حلواًل واقترحت والصحة التعليم في والبشري لماديا الفقر مؤشرات شمل التقرير
 الصفيح من السكانية التجمعات حول دراسة في الداخلية وزارة مع اإلستراتيجية فريق اشترك ّثانية ناحية ومن

 وخصائص واجدهات أسباب وبحث المملكة أنحاء في التجمعات رصد تم حيث الخشبية، والصناديق والخيام والعشش
 وزارة من توصياتها رفع تم التي الدراسة وهي لمعالجتها المقترحة والحلول ساكنيها وخصائص التجمعات تلك

 .الماضي قبل شوال شهر السامي للمقام الداخلية
 ؤشرم إعداد فيها وتم " المملكة في نموًا المواقع أقل" بعنوان دراسة االجتماعي اإلنماء إستراتيجية فريق وأعد
 ونحوها، والبطالة والمساكن والخدمات والتعليم الصحة مجاالت في مؤشرات من المكون االجتماعي لإلنماء مركب

 المدن جميع شاماًل أسره 511 عن سكانه عدد يزيد سكاني تجمع كل فغي المؤشرات تلك بيانات رصد وتم
 معلومات على بناء نموًا السكانية التجمعات أقل الدراسة وأظهرت بالمملكة والهجر والقرى والمراكز والمحافظات

 .السكانية التجمعات تلك في المواطنين لحياة المختلفة الجوانب عن والمعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة من دقيقة
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 للسالح األمن رجل استخدام حق على يصوت الشورى

 التقاعد لمعاشات األدنى الحد زيادة على ويصوت
 

 
 (الرياض) طانيالقح فارس

 

 المادة تعديل طلب دراسة إعادة بشأن األمنية الشؤون لجنة تقرير االّثنين غد بعد جلسة في الشورى مجلس يناقش
 والمعنية هـ،3/52/5483 وتاريخ 41/م الرقم ذي الملكي بالمرسوم الصادر الداخلي األمن قوات نظام من السابعة

 .ارالن وإطالق للسالح األمن رجل استعمال بحق
 بصفة والحربية األمنية العمليات بيئة على طرأت التي والمتغيرات المستجدات لمواكبة السابعة المادة تعديل وجاء

 عدة قبل عليه كانت لما مشابهة اليوم عملية أي في األمن ورجال الجنود تواجه التي التحديات تعد لم حيث عامة،

 .هـ5483 عام صادر نظام ضمن جاءت يالت المادة هذه تعديل من فالبد وبالتالي عقود،
 أضرار أي ومنع والدولية، المحلية اإلنسان وقوانين حقوق مع يتفق بما اآلخرين حقوق حفظ اإلضافية األسباب ومن

 العمليات أهداف تحقيق نفسه الوقت وفي الممتلكات، أو للناس سواء األمنية العمليات مسرح في تحدث قد جانبية
 يصوت أخرى، جهة من .ممكنة مدة أقصر في العمليات وحسم والمعدات الرجال في الممكنة رالخسائ بأقل األمنية

 العلمية للبحوث العامة للرئاسة السنوي التقرير بشأن والقضائية اإلسالمية الشؤون لجنة توصيات على المجلس
 األداء تقرير بشأن لوماتالمع وتقنية واالتصاالت النقل لجنة وتوصيات هـ،5344/5343 المالي للعام واالفتاء

 الشؤون لجنة تقرير المجلس يناقش كما هـ،5344/5343 المالي للعام السعودي البريد لمؤسسة السنوي
 وتاريخ 5/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر األجنبي االستثمار نظام مواد بعض تعديل مقترح بشأن والطاقة االقتصادية

 والمهندس القويحص محمد والمهندس بخاري عبداهلل الدكتور لسابقينا المجلس أعضاء من والمقدم هـ1/5/5325

 .الشورى نظام من 24 المادة بموجب المري سالم
 السنوي األداء تقرير بشأن والطاقة االقتصادية الشؤون لجنة تقرير المجلس يناقش المقبل الثالّثاء جلسة وفي
 والشباب واألسرة االجتماعية الشؤون لجنة وتقرير هـ،5344/4353 المالي للعام المعدنية والثروة البترول لوزارة
 االقتصادية الشؤون لجنة وتقرير هـ،5344/5343 المالي للعام االجتماعية الشؤون لوزارة السنوي التقرير بشأن

 والموارد اإلدارة لجنة توصيات على وسيصوت .واآلّثار للسياحة العامة للهيئة السنوي التقرير بشأن والطاقة
 زيادة إمكانية ودراسة هـ،5344/5343 المالي للعام االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة تقرير بشأن ريةالبش
 توصية وهي للتمويل، الممكنة والبدائل المملكة في المعيشة مستوى الرتفاع تبعا المتقاعدين لمعاشات األدنى الحد
 التنسيق المجلس يقر أن وينتظر االجتماعية، للتأمينات ةالعام المؤسسة تقرير على البشرية والموارد اإلدارة لجنة
 تقرير ويناقش الوهمي، التوظيف حاالت على للقضاء الالزمة التدابير التخاذ العالقة ذات والجهات التأمينات بين
 وإدارة كةالممل في المدني للطيران العامة الهيئة بين التعاون مذكرة بشأن المعلومات وتقنية واالتصاالت النقل لجنة

 .المدني الطيران أمن مجال في األمريكية المتحدة الواليات في الوطني األمن بوزارة النقل أمن
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  حقهم في العقوبات أشد فرض إلى دعا
  ووطنهم لدينهم خونة المخدرات مروجو :المفتي سماحة

 

 
 

 :الوهيبي وهيب - الجزيرة
 

 اشد فرض الى العلماء كبار هيئة ورئيس المملكة عام مفتي لشيخا آل اهلل عبد بن عبدالعزيز الشيخ سماحة دعا

 .المجتمع على وخطرهم جرمهم لشناعة والمسكرات المخدرات مروجي على العقوبات
 

 مروجي ان الرياض العاصمة وسط الكبير الجامع في امس ألقاها التي الجمعة خطبة في العام المفتي سماحة واكد
 في وطمًعا والتهلكة الفساد الى االمة شباب جر الى تسعى ضالة إجرامية وعصابات مووطنه لدينهم خونة المخدرات

 .الحرام المال
 

 ادوات اصبحت التي االجرامية الشبكات هذه ضبط في المخدرات ومكافحة االمن رجال بدور السياق هذا في ونوه

 .الشريرة عالهمواف الدنيئة أغراضهم وتحقيق السموم نشر في والمجتمع الدين ألعداء سيئة
 

 ومن وأعوانهم لها والمتاجرين والمسكرات المخدرات مروجي امام منيعا سدا للوقوف الصدد هذا في سماحته ودعا
 به امرنا الذي الخير على التعاون من االجرامية لمخططاتهم التصدي ان الفتا والعون الدعم لهم يقدم ومن يساعدهم

 .الحنيف االسالمي ديننا
 

 في مطالبا مفسدون مجرمون فيها يتاجرون ومن األمة، كيان تهدد مفسدة فاسدة سيئة المخدرات نا الى واشار

 .فيها الوقوع من االبناء وتحذير وضررها خطرها من بالتوعية ذاته الوقت
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 السكن مشكلة تحل ولن تقليدية اإلسكان وزارة خطط ":الغرف مجلس رئيس"
 

 

 بالتقليدي، اإلسكان وزارة تتبعه الذي األسلوب المبطي اهلل عبد مهندسال السعودية الغرف مجلس رئيس وصف
 باإلسكان، الكبير الدولة اهتمام رغم سكن، عن الباحث للمواطن المأمولة النتائج يحقق لن النهج هذا أن معتبرًا

 .ريال مليار 201الـ تعدت بميزانية ومدها
 

 تركيب عبر الجاهز، المسلح البناء أساليب على االعتماد في منيك الحل أن "عكاظ"لـ وفقًا المبطي، المهندس ويرى
 سيقلل أنه كما والمال، الوقت توفير في سيسهم ذلك إلى مشيرًا الجاهزة، المساكن لتوفير منطقة كل في مصانع
 إلى لهالنق ومستعدة جاهزة مصانع لديها الدول من العديد هناك بأن مضيفًا العمالة، من كبيرة أعداد على االعتماد

 .المملكة
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 السجون في اإلنسان لحقوق مكاتب 1 افتتاح
 

 
 (المكرمة مكة) سميح محمد

 

 صالح الدكتور بالجمعية واالستثمار المالية اللجنة ورئيس اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية عضو «عكاظ»لـ كشف
 الدمام، الرياض، جدة، في األمنية جونالس في اإلنسان لحقوق مكاتب خمسة افتتاح تم أنه الشريدة، عبدالرحمن بن

 .وأبها بريدة
 ونقل السجناء مع الجلوس تم حيث دورها، أدت الماضي العام من محرم في افتتحت التي المكاتب هذه أن وبين

 عليهم حكم الذين بإخراج نطالب» مضيفا قضاياهم، في يبت لم الذين محاكمة في التسريع أبرزها ومن معاناتهم

 .«عفو لهم يصدر أن نحاول المحكومية من سنوات السجناء على بقي وإذا محكوميتهم، فترة وانتهت
 المائة، في ٧1 نسبته ما منها أنجز شكوى، ألف 31 نحو الماضية سنوات الثمان خالل تلقت الجمعية أن وأوضح

 تصدر الجمعية أن لىإ مشيرا أخرى، قطاعات مع تنفذ لم التي والقرارات العمالة وحقوق األسري العنف في تتمثل
 تقوم ما إلبراز وذلك العام الرأي أمام قضاياها طرح في الشفافية وتتبع لها، ترد التي القضايا مجمل عن سنويا تقريرا

 الجمعية لدى يوجد ال ألنه اإلنسان لحقوق مكاتب فيها تفتح لن اإلصالحيات سجون أن وأكد كبير، إنساني دور من به

 .اإلصالحيات سجون في البشرية الكوادر من الكافي والعدد الدعم
 أن مؤكدا ،«حالة 21 تتجاوز ال مجتمعية ظاهرة تمثل وال جدا ضئيلة المملكة في نسبته» قال القاصرات زواج وعن

 بعد إال النكاح الشرعي المأذون يعقد ال بحيث للفتاة، مناسبا يكون عمر بتخصيص الزواج حد بتقنين تطالب الجمعية

 .سنة 58 وهو االختصاص جهات إلى به الرفع تم الذي الجمعية من المحدد القانوني العمر اجتياز
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 :الميدانيين األعضاء في نقص وجود نافيًا الشليل
 الرجال لتأهيل تدريبيًا برنامجًا 388و الدراسة تحت «الهيئة» في النساء عمل

 

  
 الشليل تركي .د

 
 األحمد أحمد - جدة

 

 في النساء عمل بأن المنكر عن والنهي بالمعروف األمر لهيئة الرسمي المتحدث الشليل عبداهلل بن تركي .د كشف
 نقص وجود نافيا دراسته من بعد ينته لم الموضوع هذا إن ":الرياض"ل الشليل وقال الدراسة تحت زال ما الهيئة

 كبير دعم من المنكر عن لنهيوا بالمعروف األمر هيئة جهاز به حضي ما على ومؤكدا الميدانيين الهيئة رجال في
 حفظهم الثاني والنائب األمين عهده وولي عبدالعزيز بن عبداهلل الملك الشريفين الحرمين خادم مقام من بالغ واهتمام

 في نوعية نقلة شكل مما للهيئة ميدانية وظيفة 2٧11 من أكثر اعتماد الماضي العام في تم بأنه مبينا جميعا، اهلل

 .الكريمة التطلعات يحقق بما وزيادته نيالميدا العمل سير
 

 خالل عقود توقيع خالل من الهيئة رجال وتدريب وتأهيل عام، بشكل للتطوير استراتيجية خطة هناك بأن وأوضح
 متدرب،"52211" يستوعب تدريبيا برنامجا"388" لتنفيذ ومعتمدة متخصصة ومعاهد مراكز مع الماضية الفترة
 العام الرئيس اعتمد حيث الفكري، األمن تعزيز بجانب اهتمت العامة الرئاسة بأن مبينا عمل ورشة "31" إلى إضافة
 طرفي بمعالجة وذلك الفكرية، االنحرافات من والوقاية الحصانة بأنشطة تهتم الهيئة في الفكري باألمن تعنى وحدة

 الفكري المجتمع أمن تماسك على زيرك مفهومًا عاتقها على تحمل الوحدة هذه بأن مضيفا والتطرف والغلو االنحراف
 من الشامل الفكري األمن تحقيق في الوحدة تسهم كما أمره، ولوالة ووطنه لدينه واإلخالص وهويته بثوابته المتمسك

 تهدف كما أنواعها، بجميع المنكرات مواجهة في الشرعي بواجبها بالمعروف األمر لهيئة العامة الرئاسة قيام خالل

 .المجتمع أمن وزعزعة الفكري االنحراف إلى تؤدي التي الهدامة األفكار ضد عالمجتم تحصين إلى
 

 مكانة وبيان والوطن األمر لوالة ّثم تعالى اهلل لدين االنتماء روح تعزيز إلى جاهدة تسعى الوحدة بأن الشليل وشدد
 المتعلقة المحاضرات إلقاء عبر واالستقرار والعدل األمن على القائم الوطن بناء على المحافظة في القائمة المملكة

 الرسمي الرئاسة موقع على صفحة إنشاء إلى باإلضافة والمسموعة المقرؤة المواد وتوزيع وطباعة الجانب، بهذا

 .الفكري باألمن تعنى الذكية الهواتف على تطبيقات وعمل
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 أيام 4 خالل إجراءاتهم بإنهاء وتوقعات .. اإليواء مركز في المتواجدين عدد تراجع

 أديس رحالت في اإلّثيوبيين المخالفين ترحيل طائرات تؤمن أمنية فرق

 
 (الرياض) الشهري منصور

 

 جميع في الطائرة داخل لبالدها، المرحلة اإلّثيوبية العمالة ترافق الطائرات ألمن خاصة أمنية فرقا أن «عكاظ» علمت

 .والطائرة المرحلين وأمن سالمة على حفاظا وذلك لنقلهم، المملكة بها تكفلت التي الرحالت
 عدد في انخفاضا يسجل بالرياض، نورة لجامعة القديم المبنى في المخالفة اإلّثيوبية العمالة إيواء مركز وبدأ

 .رحلة 51 لقرابة األيام بعض في تصل بابا وأديس الرياض بين ما يومية رحالت تحريك بعد فيه المتواجدين
 لبلدهم، لترحيلهم تمهيدا إّثيوبي آالف خمسة إجراءات يوميا تنهي بالرياض ةاألمني الجهات أن «عكاظ» وعلمت

 اإلجراءات كافة وإنهاء «البصمة» الحيوية الخصائص وأخذ سفارتهم عبر لهم سفر وّثائق استخراج من ابتداء وذلك
 مواقع ّثالّثة إلى تحافال عبر نقلهم بعدها ليتم منهم، واحد أي على أمنية مالحظات أي وجود عدم لضمان المتعلقة

 .لبلدهم لترحيلهم تمهيدا الدولي خالد الملك مطار داخل لهم مجهزة
 خالل نورة بجامعة اإليواء مركز داخل المتواجدين إجراءات كافة إنهاء يتم أن أمنية مصادر «عكاظ» لـ وتوقعت

 .الحالي العدد زيادة عدم حالة في أيام ّثالّثة
 في أمنيا تواجدا ورصدت الرياض، شرقي نورة لجامعة القديم بالمبنى إليواءا مركز داخل ميدانيا تجولت «عكاظ»

 وإنهاء المخالفين تحرك لتنظيم المركز داخل األمني التواجد إلى إضافة الموقع، لتأمين للمركز الخارجي السور

 .إجراءاتهم
 المهمات قوات المنشأت، أمن قوات الداخلية لوزارة التابعة العسكرية القطاعات من عدد المركز في ويشارك
 الخاصة القوات المرور، الجنائية، األدلة الجوازات، األمنية، الدوريات الخاصة، الطوارئ قوات الخاصة، والواجبات

 اإلجراءات كافة إلنهاء خدماته تقديم في اختصاصه حسب قطاع كل ويعمل الرياض وشرطة والعمرة الحج ألمن
 اإلنسانية، الجوانب لمراقبة اإلنسان حقوق لهيئة مكتب المركز داخل في ديتواج كما المخالفين، ترحيل لسرعة
 توفير يتم لذلك إضافة طبية، طواقم عبر إليها يحتاج لمن الصحية الرعاية لتقديم مركزا الصحية الجهات وجهزت

 .مجاني بشكل عليهم وتوزع المطاعم من عدد من المركز داخل المتواجدين المخالفين لجميع إعاشة
 منذ وذلك والعمل اإلقامة أنظمة مخالفي جميع لضبط حملة وقطاعاته العام األمن عبر تنفذ الداخلية وزارة أن يذكر
 بداية منذ المرحلين عدد أن إلى اإلحصائيات آخر وأشارت للمخالفين، التصحيحية المهلة نهاية بعد الحالي العام بداية

 .مخالف ألف 01 المناطق كافة في الحملة
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 جدة - مكة خط أغلقوا إّثيوبيا501 
 شهر خالل اإلّثيوبيين إعاشة تكلفة ريال مليون390 

 

 
 «االقتصادية» ـ محسن آل اهلل عبد :تصوير .أخيرًا الشميسي إيواء مركز إلى طريقهن في السعودية في اإلقامة لنظام مخالفات نساء

 
 جدة من الروقي متعب

 
 منذ السعودية في اإليواء مراكز في المودعين للمخالفين المعيشة تكلفة أن أمنية مصادر ''االقتصادية'' لـ كشفت
 تقدر يومية تكلفة وبواقع ريال، مليون 491 تبلغ والعمل، اإلقامة لنظام المخالفين لضبط األمنية الحمالت بداية

 .المعيشة أنواع جميع تشمل مركز، لكل ريال بمليون

 
 سعود بن بدر العقيد

 
 شرطة مديرية في واإلعالم العامة العالقات إدارة مدير سعود، آل سعود بن بدر العقيد ''االقتصادية'' ـل أكد جهته، من

 هي الشميسي خدمات مركز في المودعين المخالفين على تنفق التي المعيشية التكلفة حجم أن المكرمة، مكة منطقة
 ترحيلهم يتم وحتى المركز، دخلوهم منذ العناية اعأنو أفضل يجدون المركز في النزالء أن مبينا يوميا، ريال مليون

 .بلدانهم إلى
 

 تعد الكلفة إن العزيز، عبد الملك جامعة في االقتصاد أستاذ الخطيب فاروق الدكتور قال التكلفة، على تعليق وفي
 حسن على يدل هذا أن معتبرًا اإليواء، مراكز في وأودعوا المخالفين من ضبطت التي الكبيرة لألعداد نظرا طبيعية
 كلف مهما التصحيحية الحمالت في قدما المضي من البد أنه إلى مشيرا المراكز، داخل المخالفون يالقيه الذي التعامل

 في الفرص من العديد توفير خالل من ستسترجع وترحيلهم معيشتهم على تصرف التي األموال أن مؤكدًا األمر،

 .المخالفين رحيل عدب العمل عن العاطل للشباب السعودية السوق
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 هؤالء على الدولة تنفقها التي والمصاريف التكلفة إن جدة في العزيز عبد الملك جامعة في االقتصاد أستاذ وقال
 رحالت توفير مع لذلك، الحلول إيجاد وسرعة ترحيلهم في بالتعجيل ذلك تحقيق رابطاًَ طويال، تستمر لن المخالفين

 .الطيران لظروف ألخرى مدينة من بهم للتنقل االضطرار دون فيها ضبطوا التي المناطق من مباشرة
 

 تشديد من البد أنه الخطيب بين المخالفين، من كبيرة أعداد ترحيل بعد االقتصادية السوق وضع تصحيح وحول
 كزمرت جديد اقتصادي منحى في السوق تسير لكي بذلك، اإلخالل وعدم الصحيح، بالشكل األنظمة تطبيق على الرقابة

 .والقوانين األنظمة على
 

 إيجابية االنعكاسات وستكون المخالفين، أوضاع تصحيح بعد جيد وضع في سيكون الوطني االقتصاد وضع أن ورأى
 منافسة السوق في السعودي الشباب ينافسون كانوا الذي المخالفين هؤالء من العديد ترحيل إن حيث كبير، بشكل

 .الوطني تصاداالق مكاسب أكبر سيكون شريفة غير
 
 
 

 
 !السريع مكة - جدة طريق يغلقون «اإلّثيوبيين مئات»

 
 عثمان آل أحمد - (المكرمة مكة) - الشميسي

 2154 نوفمبر 41 السبت

 الجمعة صالة بعد تجمعوا بعدما السير حركة وأعاقوا كبات،مر ظهور على وصعدوا سيارات زجاج إّثيوبيون حطم
 أمس تجمعوا إّثيوبيون وكان .الفوضى من نوعًا خلق ما وأغلقوه، المكرمة ومكة جدة بين السريع الطريق في أمس،

 مكة إلى المتجهة المركبات عبور أمام الطريق وأغلقوا ،لمخالفي نظام اإلقامة والعمل المعد اإليواء مركز أمام

 (للمزيد. )المكرمة
 .تالمركبا حركة تعرقل إلى أدى ما الخط، وسط سريع شكل في انتشروا اإلّثيوبيين من مئات إن عيان شهود وقال

 الحركة إعاقة بعدم إقناعهم األمن حاول الذين والمواطنين الطرق أمن من األمر بداية األمني الوجود رغم وعلى
 من كبيرًا عددًا أن إال الطريق، لسالكي األمن وحفظ الكبيرة األعداد مع للتعامل أخرى بقوة ُتعزز أن قبل المرورية،

 الكبير، الطابور مقدم في كانت التي المركبات بعض زجاج هشيمت في تسبب ما الحجارة، برمي بدأوا المتجمعين
 األطفال من خصوصًا الطريق، سالكي نفوس في الذعر أّثار ما النقل، مركبات أسطح على صعودهم إلى إضافة
 وإعادة التجمع فض من محاوالت بعد تمكنت إذ األمن، رجال من كبيرة بقوة الموقع ُعزز دقائق وخالل .والنساء

 .وجدة مكة في المجالس حديث كان والذي السريع، الطريق إلى المرورية ةالحرك

http://search.alhayat.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86&btnG.x=0&btnG.y=0&filter=0&daterange_ddm=all&as_q=&site=default_collection&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=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86&btnG.x=0&btnG.y=0&filter=0&daterange_ddm=all&as_q=&site=default_collection&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=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84&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&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=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84&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&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://alhayat.com/Details/577243
http://alhayat.com/Details/577243
http://alhayat.com/Content/ResizedImages/293/10000/inside/131129093141795.jpg
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 إجراء في الطبيعي، وضعها إلى األمور وعودة تمامًا الوضع انتهاء رغم على الموقع في تزال ما أمنية قوة أن يذكر

 .المرورية الحركة وإعاقة للتجمع أخرى محاولة أية ولمنع احترازي
 آل سعود بن بدر العقيد المكرمة مكة منطقة شرطة مديرية في واإلعالم العامة العالقات إدارة مدير أوضح جهته، من

 محيط خارج إّثيوبي آالف 4 إلى 2111 بين ما تجمع الجمعة يوم من صباحًا عشرة الحادية تمام وفي بأنه سعود،
 من الشمالية الجهة ىإل هؤالء من مجموعة وتسربت مكة، - جدة طريق على الشميسي في العامة الخدمات مركز

 بالكامل عليه والسيطرة الموقف احتواء تم وقد المكرمة، مكة إلى المتجهة المرورية الحركة توقف في وتسببت الخط
 ذات األمنية بالقيادات اجتمع الغامدي علي اللواء أن بدر العقيد وبّين .المكرمة مكة منطقة شرطة مدير من بإشراف

 . مستقباًل حدث ما تكرار عدم تضمن عمل آلية على تفاقاال وتم المنطقة، في العالقة
 

 السعودية ضد إسرائيل في إّثيوبية مظاهرات ..بالفيديو
 

 

 في لهم السعوديين معاملة سوء أنه زعموا ما ضد إّثيوبيون نظمها مظاهرات عدة انطالق مؤخًرا إسرائيل شهدت
 اإلسرائيلية األعالم بعضهم حمل الذين المتظاهرون ردد حيث بيب؛أ بتل اإلّثيوبية السفارة أمام بعضها انطلق المملكة،

 .بالتدخل نتنياهو بنيامين حكومة مطالبين للسعودية، مناوئة هتافات
 

 في اإلّثيوبيين قتل أوقفوا" عليها كتب الفتات المتظاهرون وحمل أبيب تل شوارع أخرى مظاهرات جابت فيما

 ."العنف أوقفوا"و ،"السعودية
 

 ويعانون المتدنية المهن مختلف في يعملون اآلن، إسرائيل في يعيشون إّثيوبي ألف 511من أكثر أن ىإل يشار

 .الفالشا يهود عليهم ويطلق كبير، بشكل العنصرية
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 استيراد كان حيث ،5912 عام إلى تحديًدا تعود السنين، عشرات منذ إّثيوبيا مع استراتيجية بعالقات إسرائيل وترتبط

 للموساد استخباراتية كقاعدة إّثيوبيا الستخدام غطاء ذلك كان فيما العلنية، األنشطة أبرز هو بيا،إّثيو من البقر

 .اإلسرائيلي
 

 والصحة الزراعة مجاالت فى مشروعات عبر وذلك أبابا ألديس مساعدات منح في الخمسينيات أواخر إسرائيل وبدأت

 .العمال وتأهيل وتدريب والتعليم
 

 دائم بشكل يتواجد عسكري وفد أبيب لتل أصبح حيث ،5900 عام إّثيوبيا في بدأ اإلسرائيلي العسكري الوجود لكن
 الوفد بعد إّثيوبيا في عدًدا األكبر هو الوفد هذا وكان .إسرائيلي عسكري وقائد ضابط 511 من يتكون أبابا، أديس فى

 .األمريكي العسكري
 

 ضد المخططات تنفيذ هناك من يستطيعون حيث إّثيوبيا، في لتواجدهم قصوى أهمية اإلسرائيليين األمن خبراء ويرى
 مجرى على إسرائيلي بدعم بناؤها يتم التي السدود من ذلك على أدل وليس والسودان، مصر والسيما العربي، العالم

 .النيل
 فيديو

http://www.youtube.com/watch?v=iFM1L0dX_f8 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TirSO0peMnM#t=14 
 

 

 
 

 المبلغين مكافأة وتخصيص ..الفساد لمكافحة جديدة إستراتيجية ":العالي التعليم"
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iFM1L0dX_f8
http://www.youtube.com/watch?v=TirSO0peMnM#t=14
http://www.youtube.com/watch?v=TirSO0peMnM#t=14
http://www.youtube.com/watch?v=TirSO0peMnM#t=14
http://www.youtube.com/watch?v=TirSO0peMnM#t=14
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 في التدقيق أهمية تتضمن الفساد، لمكافحة جديدة إستراتيجية بتطبيق فروعها جميع على العالي التعليم وزارة عممت
 كالمشتريات البالم العالقة ذات األقسام في للعمل والعدل، والنزاهة بالكفاءة لهم المشهود المسوؤلين اختيار

 .والمستودعات
 

 تجاوزاألنظمة عدم من التأكد بهدف عشوائية، لعينة مستمرة باختبارات القيام أهمية الوزارة توجيه وتضمن
 والموظفين، الجمهور من الشكاوى تلقي في والشفافية المفتوح الباب سياسة اتباع إلى باإلضافة والتعليمات،

 على التأكيد بضرورة والمشتريات للمشروعات العامة اإلدارة على ،"دينةالم"لـ وفقًا اإلستراتيجية، وشددت
 على والحرص الرقابة، تكثيف بجانب القصوى، للضرورة إال تجزئيها وعدم والعقود المشتريات بتوحيد منسوبيها

 .األول للمسؤول المفصلة الدورية التقارير رفع
 

 بالبيانات وتزويدهم الفساد لمكافحة الوطنية والهيئة الرقابية جهاتال مع للتعاون منسوبيها بجميع الوزارة أهابت كما
 إلى تشير بقرائين يتقدمون الذين والمقاولين والمراجعين للموظفين تشجيعية مكافآت وتخصيص يطلبونها، التي

 .السرقة من العام والمال النزاهة حماية في تساهم مقترحات أو فساد، وجود
 

 
 
 

 "الشورى" أمام "الصناعي مناأل" في النساء توظيف
 والتأمين الرواتب مع "السكيورتية" معاناة إنهاء

 

 
 

  AM 52:48 41-55-2154 المسلم رياض :الرياض
 

 المقبل، الثالّثاء جلسته في الشورى مجلس توصل ما إذا رسمي، بشكل السعودية، المرأة أمام سيفتح جديد عمل باب

 .المعنية الجهات قبل من اعتماده وتم المجال، هذا في المرأة توظيف تضمني ،"الصناعي األمن"لـ مشروع إقرار إلى
 المجلس، في األمنية اللجنة درسته متكامل مشروع إطار في جاءت ،"الصناعي األمن" في المرأة توظيف مسألة

 والتأمين الرواتب ضعف مع "السكيورتية" لمعاناة حدا المشروع يضع إذ للجنسين، وظيفة مليون نصف توفير بهدف

 ."الصناعي األمن" في ورسميا منظما عمال للسعوديات سيوفر وبالتالي الصحي،
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 الصناعي، األمن حراس وضع دراسة في عدة مبررات من منه، نسخة على "الوطن" حصلت الذي المشروع وانطلق
 إلى ويفتقر األمنية، اساتبالحر تهتم التي الجوانب جميع يغطي ال الحالي األمنية الحراسات نظام أن مقدمتها في جاء

 وال العمل ساعات تحديد وال حوافز وال وظيفي كادر فيه وليس القطاع، هذا في العاملة والمؤسسات الشركات تصنيف
 مراجعة إلى تحتاج التنفيذية والئحته المجال، هذا في العمل للمرأة يجيز ال الحالي النظام أن عن فضال صحي، تأمين

 .القطاع شؤون لتنظيم تكفي وال
 ترتقي معايير عبر الخاصة األمنية الحراسات مجال في أفضل مستوى تحقيق إلى التقرير، بحسب المشروع ويهدف

 حراسات، لتوفير تضطر التي العسكرية القطاعات على األمنية األعباء وتخفيف االستمرارية من وتمكن بالخدمات
 صدوره حال في أنه خصوصا فيها، للعاملين وترغيبا ةوتنظيمي جاذبية أكثر األمنية الحراسة في الخدمة وجعل

 .أهلية بصبغة ولكن الحكومية واألمنية العسكرية للقطاعات موازيا سيكون
 

 في وذلك ،"الصناعي األمن" في المرأة توظيف مسألة المقبل، الثالّثاء ستعقد التي جلسته في الشورى، مجلس يبحث
 ضعف مع "السكيورتيه" لمعاناة حد وضع إلى ويسعى بالمجلس، األمنية اللجنة درسته متكامل مشروع إطار

 .الصحي والتأمين الرواتب
 أن إلى المعلومات تشير والذي المشروع، جانب إلى المجلس وقوف من واّثقة ،"الشورى"بـ األمنية اللجنة وتبدو

 .الصناعي األمن في للجنسين وظيفة مليون نصف من أكثر توفير شأنه من
 الصناعي، األمن حراس وضع دراسة في مبررات عدة من انطلق منه، نسخة على "الوطن" حصلت الذي المشروع

 األمنية، بالحراسات تهتم التي المهمة الجوانب جميع يغطي ال الحالي األمنية الحراسات نظام أن مقدمتها في جاء
 أو وظيفي كادر فيه ليس الحالي مالنظا وأن القطاع، هذا في العاملة والمؤسسات الشركات لتصنيف القطاع وافتقار
 هذا في العمل للمرأة يجيز ال الحالي األمني النظام أن عن فضال صحي، تأمين أو العمل ساعات تحديد أو حوافز

 .القطاع شؤون لتنظيم تكفي وال مراجعة إلى تحتاج التنفيذية والالئحة المجال
 معايير عبر الخاصة المدنية األمنية الحراسات جالم في أفضل مستوى تحقيق إلى التقرير بحسب المشروع ويهدف

 لتوفير تضطر التي العسكرية القطاعات على األمنية األعباء وتخفيف االستمرارية من وتمكن بالخدمات ترتقي

 .فيها للعاملين وترغيب وتنظيمية جاذبية أكثر األمنية الحراسة في الخدمة وجعل حراسات،
 بصبغة ولكن الحكومية واألمنية العسكرية للقطاعات موازيا سيكون النظام صدور حال في أنه إلى التقرير وأشار

 .أهلية
 الراتب عن الخاصة األمنية الحراسات رواتب سلم في األدنى الحد يقل أال المشروع، اقترحها التي التعديالت في وجاء

 بتدريب لها المرخص األمنية المؤسسة أو الشركة وتلتزم العسكريين، األفراد رواتب سلم في الجندي لرتبة األساسي

 .واجباتهم ألداء وتأهيلهم لها التابعين والمشرفين الحراس
 إقرار تم حال في الصناعي األمني القطاع في ورسمي منظم بشكل العمل السعوديات النساء بمقدرة وسيصبح

 .الرسمية الجهات قبل من واعتماده فيه المشروع
 

 تم حال في ستنتهي المملكة في السعوديين الصناعي األمن رجال معاناة فإن ،"الوطن"لـ تحدّثت مصادر وبحسب

 .الصناعي األمن في والنساء للرجال وظيفة ألف 111 من أكثر يوفر أن يعول والذي المشروع، إقرار
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 2121 عام %8 إلى السعودية في المسنين عدد ارتفاع

 وحدها ةالمملك غرب جنوب جازان منطقة في ومسنة مسن ألف55 
 م2154 نوفمبر 41 - هـ5341 محرم 20 السبت

 

 
 .السكان عدد من %8 نسبة إلى 2121 عام بحلول المملكة في المسنين عدد يرتفع أن سعودي مسؤول توقع

 
 تصريح في سهلي، أحمد الدكتور والمجتمع األسرة طب استشاري جازان بصحة الوقائي الطب إدارة مدير وقال
 2111 عام كانت أن بعد % ٧.4 الحالي الوقت في تمثل المملكة في المسنين نسبة" إن ودية،السع األنباء لوكالة

 .%8 إلى 2121 عام النسبة ترتفع أن المتوقع ومن ،%3.8 تبلغ
 

 ألف 11 من أكثر بلغ الستين، تجاوزوا ممن المملكة غرب جنوب جازان بمنطقة والمسنات المسنين عدد أن وأضاف
 في المسنين أعداد نسبة في ملحوظة زيادة هناك أن وأوضح السكان، مجموع من %0.4 لغتب بنسبة ومسنة، مسن

 .السعودية العربية المملكة
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 منها واحدة يحمل المجلس في ومستشار ..الوهمية الشهادات نحارب زلنا ما :«شورى عضو»

 

 
 (الشارخ رشيد :تصوير) الندوة خالل الحضور من وعدد المشاركون

 
 ٧2 العدد - 2154/55/41

 نايف الحمري – الرياض

 
 

 «الدال» بـ مفتونون والخليجيون ..العالمي بالتصنيف مهووسة جامعاتنا :المزيني

 
 إلى ميةوه لشهادة حامال الشورى مجلس تحويل من استغرابه الرويلي، موافق الدكتور الشورى مجلس عضو أبدى

 .«الثقافي األدبي العنزي دحام ديوان» ندوات أولى في وذلك المجلس، في مستشار
 الشهادات، تلك تصدر التي والجامعات المملكة، في الوهمية الشهادات حاملي على النار الندوة في المشاركان وفتح

 .انتشارها من للحد نظام بإقرار وطالبا
 بعنوان الرياض، في عبداهلل الملك طريق على الواقع الديوان، صاحب زلمن في األول أمس مساء الندوة وأقيمت

 موافق الدكتور الشورى مجلس عضو فيها وشارك ،«المثقف ودور الخطر ..الوهمية والشهادات الدال غواية»
 نم لفيف بحضور البازعي، سعد الدكتور الشورى، مجلس عضو وأدارها المزيني، حمزة الدكتور والكاتب الرويلي،

 .واإلعالميين الشورى مجلس أعضاء من وعدد والثقافي األدبي المشهد في والفاعلين والمهتمين األكاديميين
 من المملكة، إلى الوهمية الشهادات بتصدير بدأت من هي األمريكية المتحدة الواليات أن الرويلي أوضح حديثه، وفي

 إغالق آخرها كان التي المملكة، في الوهمية الشهادات بيع أماكن نحارب زلنا ما» :وقال .اإللكترونية المتاجر خالل
 المملكة في الوهمية الشهادات يحملون شخص آالف ٧111 أن مبينا ،«عليا شهادات لبيع والقصيم حائل في شقة

 .ومدربين واستشاريين والخاص العام القطاعين في مسؤولين بين
 سجن من صاحبها يديرها التي ،«كولمبوس» عةجام من الدكتوراة درجة على شخص حصول بقصة واستشهد

 ووجد ،«الجامعة شقة» أو شقته مداهمة تمت أن بعد وتزوير، نصب بقضايا لتورطه المتحدة، الواليات في فيدرالي

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D9%8A
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D9%8A
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D9%8A
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 من عدد وجود إلى الفتا المملكة، إلى لإلرسال معّدًا كان -األسف مع- منها وكثير الشهادات، من كبيرة أعداد داخلها

 .الوهمية للجامعات السعوديين ينالمندوب
 وتوصية الشهادات، هذه َحَملة ضد الشورى مجلس في عليه الموافقة تمت مشروعا هناك أن إلى الرويلي وأشار

 .العليا الشهادات وتوّثيق لمعادلة وطني مركز بإنشاء
 خالل من يةالوهم الشهادات عن النقاب كشفت االجتماعي التواصل وسائل أن المزيني أوضح جانبه، من

 .الشهادات تلك أصحاب بفضح تميزت التي ،«الهاشتاقات»
 مؤكدًا فقط، دوالر 2111 مقابل الدكتوراة على ليحصل أمريكا في المندوبين أحد قبل من لسمسرة تعرض أنه وبين
 موضحا ة،السعودي الجامعات عن المزيني وتحدث .الوهمية الشهادات ببيع تشتهر أمريكا في الجنوبية الواليات بأن
 التصنيف عن للبحث األخيرة اآلونة في اتجهت عبدالعزيز، الملك وجامعة سعود الملك جامعة وسمى بعضها، أن

 تصنيف يرتفع كي بحثه داخل السعودية جامعات اسم لذكر عالمية جامعات في ألساتذة طائلة مبالغ ودفع العالمي،
 ال إنها قال التي األلمانية، الجامعات حذو تحذو أن السعودية اتالجامع على أن إلى ملمحا متقدمة، مراكز إلى الجامعة

 .بمخرجاتها ّثقة على كونها بالتصنيف، تعترف
 بمظاهر مفتونون عاما، ّثالّثين طوال الخليجية الشعوب غالبية إن وقال ،«الدال حرف غواية» إلى المزيني وتطرق

 مبديًا ،«دكتور» كلمة ذكر دون اليهم تحدّثت ذاإ يغضبون الذين الوجهاء، بعض السيما الحرف، هذا ومحاباة
 أما الطرفين، بين ما الحواجز جميع يفتح ألنه باسمه ناديته إذا يفرح األمريكي» :وقال .األفعال هذه مثل من استغرابه

 .«شيخ يا أو دكتور يا قلت إذ إال أخاك تكلم أن تستطيع فال نحن
 أمر الحالي الوقت في الوهمية الشهادات عن الكشف إن :بقوله ستهلهاا قد البازعي، سعد الدكتور الندوة مدير وكان
 أن إلى ولفت .«والعالج الحل إلى تحتاج أخالقية جريمة» الشهادات هذه مثل على الحصول إلى الفتا ،(واجب)

 تمنح، التي العليا الدرجات من كثيرا هناك أن مبينا ضعيف، السعودية الجامعات في األكاديمية الدراسات مستوى
 مواضيع فيها تمنع معينة وآيدلوجيا فكر بسيطرة تتسم العليا الدرسات في برامج هناك ألن مراجعة، إلى وتحتاج

 حساب على المواد وتجميع الرسالة ضخامة مقابل العلمي بالمستوى فيها ويتساهل أخرى، بمواضيع ويسمح معينة
 وكأن ضعيف مستوها لكن بها، معترف جامعات من توراةالدك درجات على البعض يحصل وبالتالي الفكري، المستوى

 .«لها قيمة ال الشهادة
 عن الكشف بها المنوطة مهمتها تكون ربحية غير جمعية بتأسيس البازعي طالب للمداخالت، المخصصة الفترة وفي

 من للحد دارهابإص يقوم من وتتبع الوهمية الشهادات عن الكشف في الراغبين انضمام خالل من الوهمية الشهادات

 .الظاهرة هذه
 وهمية، سعودية جامعات ّثالث هناك بأن السعودية، الوهمية الجامعات عن الحضور ألحد سؤال على الرويلي وأجاب

 .الرياض في وأخرى جدة في تقع إحداها الثالث، الجامعات وسمى رابعة، جامعة عن الكشف ويجري
 نرى أن ونتمنى يحكمها، نظام وجود لعدم جدًا صعبة» :لرويليا قال الوهمية، الشهادات حملة تجريم قضية وحول

 .حامليها يجرم ،«نظام إصدار في النور
 هذه في الورقية الصحافة دور عن الغامدي، محمد الرياض، مكتب مدير ،«الشرق» تحرير رئيس مساعد وتحدث

 نشرته بما مستشهدًا وهمية،ال الشهادات عن الدقيق والتقصي البحث جانب عن تغفل لم أنها موضحا القضية،
 الوهمية الشهادات حملة عن النشر عمليات من بمزيد وطالب .الماضية األشهر خالل الموضوع هذا عن «الشرق»

 عملي خالل من أسف بكل» :وقال .المجتمع في انتشارها لوقف المعنية الجهات من بمساندة تتبعها خالل من
 هذه مثل يرصد من تجد أن جدًا وقليل الرصد، وعملية االستقصائية افةللصح نفتقد عامًا، 21 من ألكثر بالصحافة

 على شخص آالف عشرة تجاوز قد وهمية شهادات يحملون من عدد بأن حديثه، مختتما ،«المهمة والقضايا األعمال

 .الخليج دول مستوى
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 لحبيبا وطني إشارة رهن أنا :الرصاصي «تكساس» فاختطفته السعودية جامعاتنا تجاهلته
 

  
 

 األمريكية الجامعات إحدى تحرص أن الرياضيات في الماجستير لدرجة المبتعث الرصاصي عبداهلل محمد يتوقع لم
 أو محاضر وظيفة على الحصول الطرق بكل فيه حاول الذي الوقت وفي تخرجه، بعد محاضرا لديها يعمل أن على

 في الرياضيات في تخصص الرصاصي .جدوى دون المملكة في والخاصة الحكومية الجامعات إحدى في أستاذ
 به والتقت ..بجامعاتنا أكاديمية وظيفة على الحصول في بالفشل محاوالته وباءت والماجستير البكالوريوس مرحلتي

 :كالتالي المحصلة فجاءت ..األمريكية انطونيو سان بمدينة تكساس بجامعة محاضرته من انتهى أن بعد «عكاظ»
 لي اعتذروا

 أمريكا؟ إلى قدمت يفك• 
 للبترول فهد الملك جامعة في العليا دراستي لمواصلة المحاوالت بعض لي كانت االبتعاث لبرنامج أتقدم أن قبل•• 

 طلبي رفضت ..كالصاعقة علي نزل الجامعة رد أن إال البكالوريوس، مرحلة من منها تخرجت والتي والمعادن
 المحاولة من يمنعني لم ذلك أن إال النظر أصرف أن دفعني ما الخاص حسابي على الماجستير استكمال علي وعرضت

 على حصلت وبعدها قبولي وتم الرابعة المرحلة على قدمت وبالفعل الخارجي، االبتعاث برنامج وهو آخر اتجاه في

 .العليا دراستي لمواصلة أمريكا إلى واتجهت اللغة لدراسة القبول
 اللغة؟ مرحلة اجتزت كيف• 

 .البكالوريوس بمرحلة دراستي خالل من اإلنجليزية أجيد كنت ألنه نظرا لي بالنسبة صعوبة تشكل اللغة تكن لم•• 
 اوستن مدينة في المتخصصة المعاهد أحد من واالستفادة ممارستها هو بأمريكا اللغة فترة في أحتاجه كنت ما كل

 في قبول على للحصول أهلتني عالية بدرجة جزتوأ مرات عدة التوفل اختبارات في الدخول وجربت تكساس، بوالية
 في الماجستير بدرجة منها وتخرجت 2119 عام في بها الدراسة بدأت والتي انطونيو سان تكساس جامعة

 .الجامعة نفس في العمل إلى اتجهت ّثم ومن بتفوق، الرياضيات
 مدهشة أسئلة

 بالجامعة؟ العمل على حصلت كيف• 
 يوم أول في ذهبت الماجستير لمرحلة قبولي تم أن بعد أبدا، أتوقعها لم الجامعة في سبالتدري التحاقي طريقة•• 

 أستطيع وكيف القسم عن وسألته الجامعة أروقة أحد في شخصا وقابلت .الرياضيات قسم عن أبحث كي دراسي
 هذا لي وقال القسم لىإ وصلنا حتى معه ذهبت وبالفعل رده من حينها قليال واستغربت اتبعني لي وقال إليه، الوصول
 وكان الوقت لبعض بعدها معي وتحدث القسم رئيس هو الشخص هذا أن عرفت ذلك وبعد القاعات، وهنا القسم
 لديك هل قبل، من التدريس مارست هل تساؤالته كانت حيث بعينها أسئلة طرحه من وقتها أستغرب وكنت يسألني

 أول مع عرضا لي وقدم سريع بشكل معها وتفاعل كلها إيجابية إجاباتي كانت .ذلك عليك عرض لو تمانع وهل رغبة،
 وبعد بنجاح المقابلة واجتزت للتقييم لجنة على إدخالي تم وبالفعل الرياضيات، قسم في كمساعد بالعمل دراسي يوم
 يها،ف بالتدريس أقوم التي المحاضرات مع تتعارض ال أن على وأوقاتها فيها أدرس التي محاضراتي ترتيب تم ذلك

 .دراسية مستويات لثالّثة دراسيين فصلين خالل التدريس بعملية قمت حيث
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 أنصفوني الغرباء

 للمملكة؟ تعد لم لماذا الماجستير مرحلة إنهائك بعد• 
 وبكل وطني في للعمل أتطلع ومازلت الدائمة اإلقامة على الحصول أو أمريكا في العمل على حريصا أكن لم•• 

 وبالطرق المتاحة الطرق بشتى منها كثير إلى وتقدمت الجامعات من كثير من اإلنصاف أو رالتقدي أجد لم صراحة
 ال بأنهم بعضها ردود من وفوجئت المهن أيام في وشاركت ذلك عند أتوقف ولم تفاعل، أي أجد لم أني إال النظامية

 قسم في التدريس ئةهي أعضاء وجود الكثيرون يعرف كما أعرف الذي الوقت في رياضيات، تخصص يحتاجون
 الحكومية الجامعات إحدى في التدريس هيئة إلى لالنضمام فرصة على وحصلت عربية جنسيات من الرياضيات

 وبعدها الترحيب وجدت فقد ولألمانة انطونيو، سان تكساس جامعة وهي األمريكية الواليات كبرى إحدى في العريقة
 تفارقني لم حيث الدكتوراة دراسة لمواصلة أتجه أن قبل عملية خبرة اكتساب أجل من معهم بالعمل أقبل أن فكرت
 في للعمل العودة أجل من االستقطاب بنظام السعودية الجامعات إحدى خالل من تكون أن أرغب كنت أنني إال الفكرة،
 الهجرة ظامن حسب طالب تأشيرة على عام لمدة الجامعة في بالعمل قمت ذلك وبعد الدراسة، من االنتهاء بعد المملكة

 .التخرج بعد عام لمدة بها بالعمل أمريكا من المتخرجين للطالب يسمح والذي األمريكي
 

 للجنسيات فصل
 األمريكية؟ الجامعة في التدريس تجربة عن تحدّثنا أن لك هل• 

 نسان،اإل عنها يعجز التي بالصعوبة أيضا يكن ولم بسهولة بأنه البعض يتصوره كما العمل على حصولي يكن لم•• 
 وأصبحت سنوات، ّثالث ولمدة الرياضيات بقسم التدريس هيئة في لديها بالعمل الجامعة من عرض على حصلت حيث

 من بالطالب خاصا فصال أنشأت دراسي فصل أول وفي اآلخرين، التدريس هيئة أعضاء كباقي دراسية فصوال أتولى

 .القسم رئيس استحسان الفكرة لقيت وقد العربية الجنسيات
 التجربة؟ هذه لك قدمت ماذا• 

 أمريكا، في الكبرى الجامعات إحدى من تكتسبها عندما وتحديدا ..العملية الخبرة أكسبتني فقد الكثير لي قدمت•• 
 ما بكل مساعدتهم على دائما أحرص كنت والذين المبتعثين الطالب من بلدي أبناء من الكثير على عرفتني كما

 في زمالئي اليوم أصبحوا الذين الجامعة في أساتذتي احترام أكسبتني كما اوز،تج دون عملي حدود في أستطيع
 بوالية الثانوية المدارس في العلمية للمشاريع التحكيم في شاركت ّثرية أعتبرها التي التجربة هذه خالل ومن .العمل

 هذه في لتمثيلها تكساس جامعة من ترشيحي تم حيث أمريكا، في الواليات كبرى من تعد والتي األمريكية تكساس

 .الرياضية الحلول طرق على للتعرف كثيرا استفدت وقد اللجنة،
 بالمملكة؟ الجامعات إحدى في للعمل عرض على حصلت لو ماذا• 

 الشريفين الحرمين خادم برنامج مخرجات من وأنا بلدي، في بالعمل لاللتحاق غدا المغادرة في ّثانية أتردد لن•• 
 في وتطويره تنميته في لإلسهام العودة أجل من الوطن أبناء ابتعاث على الذكية فكرته قامت الذيو الخارجي لالبتعاث

 .المجاالت شتى
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 "أحمر خط" "اإلسالمية" معلمي استقدام
 

 
 (الوطن) سابق وقت في أهلية بمدرسة طالبات

  AM 52:31 41-55-2154 ماطر آل محمد :أبها
 

 مصادر من "الوطن" علمت األهلية، المدارس ستشمل التي واإلقامة العمل ضاعألو التصحيح حمالت مع بالتزامن
 والمعلمات، المعلمين من المقبل للعام المدارس تلك احتياجات حصر على حاليا تعمل التي التربية وزارة أن مطلعة،

 .المملكة داخل من ادرالكو توفر أن على ،"أحمر خطا" ذلك معدة ،"اإلسالمية التربية" تخصص في االستقدام ستمنع
 تتطلبه الذي الوقت عامل على للتغلب التأشيرات إجراءات في العام هذا تسارع الوزارة أن المصادر، وأكدت

 .الدراسة بدء قبل المدارس لتلك االستقرار تحقيق لضمان العمل، وزارة في خصوصا اإلجراءات
 لهم بالسماح التصحيح حملة أعقاب في طالبوا بيةواألجن األهلية المدارس مالك من عددا أن المصادر، وأضافت

 .البنات لمدارس نظافة عمال "تأشيرات"بـ
 المدارس مالك لقائه خالل أكد العتيبي، عيد بن محمد والتعليم التربية بوزارة واألجنبي األهلي التعليم عام مدير وكان

 للتأكد ،"حافز"و "جدارة" بنظامي "شيراتالتأ" لربط تسعى وزارته أن أسبوعين، نحو قبل عسير بمنطقة األهلية

 .األهلية للمدارس المطلوبة للتخصصات الحقيقي االحتياج من
 

 الدراسات بتخصصات ،"األهلي التعليم"بـ ومعلمات معلمين مع التعاقد بمنع تمسكها والتعليم التربية وزارة أكدت

 .المقبل الدراسي للعام اإلسالمية
 المعلمين من المتوقع األهلية المدارس احتياج حصر على حاليا تعمل "التربية" نأ مصادرها، من "الوطن" وعلمت

 التخصصات جميع في الالزمة التأشيرات بطلبات مبكرا المدارس تلك مالك ورفع المقبل، الدراسي للعام والمعلمات

 .المملكة داخل من تسديدها يتم إذ ،"اإلسالمية" عدا التدريسية
 تطلبه الذي الوقت عامل على للتغلب التأشيرات، إجراءات في العام هذا تسارع زارةالو أن المصادر، وأكدت

 .الدراسي العام بدء قبل المدارس لتلك االستقرار تحقيق لضمان العمل، بوزارة خاصة اإلجراءات
 درسة،للم التجاري للسجل صورة تقديم يتطلب أنه المصادر، أوضحت ،"التأشيرات" بمنح الخاصة المتطلبات وحول

 ونماذج العمل، بوزارة المدرسة ملف رقم وتسجيل بالتأمينات، العاملين بتسجيل وكشف والدخل، الزكاة ولمصلحة

 .معلم أي الستقالة
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 حملة مع الماضية الفترة خالل تضرروا واألجنبية، األهلية المدارس مالك من عددا أن ،"الوطن"لـ المصادر وأضافت
 عمال "تأشيرات"بـ لهم بالسماح مطالبين المدارس، لتنظيف مخصصة عمالة توفرت لم إذ العمالة، أوضاع تصحيح
 للنظر للمسؤولين مطلبهم برفع وعدهم "التربية"بـ األهلي بالتعليم مسؤوال أن إلى مشيرة البنات، لمدارس نظافة

 .فيه
 خالل العتيبي، عيد بن محمد ليموالتع التربية بوزارة واألجنبي األهلي التعليم عام مدير فيه أكد وقت في ذلك، يأتي

 بنظامي "التأشيرات" لربط تسعى وزارته أن أسبوعين، نحو قبل عسير بمنطقة األهلية المدارس مالك لقائه

 .األهلية للمدارس المطلوبة للتخصصات الحقيقي االحتياج من للتأكد ،"حافز"و "جدارة"
 حصر أن ،"تويتر" على الرسمي حسابه عبر الدخيني، محمد والتعليم التربية لوزارة الرسمي المتحدث أكد ذلك، إلى

 مع التعيين وإجراءات الوظائف توفير بحث أساسها على يتم رئيسية خطوة ونتائجه المتوسطة الكليات خريجات

 .المتبقي للعدد الوظائف توفير على العمل ويجري كسابقاتهن التوظيف في الحق لهن أن موضحا المعنية، الجهات
 

 
 
 

 الحادث بفيديو يطالب وشقيقه .. تبوك في إلسعافه يتوقف ولم مواطنًا يدهس كيأمري

 

 
 

 الذي الفيديو بمقطع الماضي، االّثنين مساء دهسه الذي األمريكي، الوافد ضحية -اهلل رحمه- البلوي صالح ذوو طالب
 مقطع تسجيل مشاهدة المحقق طالضاب من طلبت“ :المتوَفى شقيق البلوي، خالد وقال .األجانب سكن كاميرات رصدته
 .”شقيقي على كان الخطأ وأن المقطع، شاهدوا أنهم لي أكدوا أن بعد السكن، كاميرات رصدته الذي للحادث الفيديو
 هي التأمين شركة أن لي وبَينوا القادم، األحد المقطع من نسخة تسليمي استعدادها أبدت تبوك مرور إدارة“ :وأضاف

 .”إليه أتطرق لم الذي األمر وهو الخسائر، قيمة دفع تتولى التي
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 جاءني حين كاماًل دراسيًا فصاًل وأسقطت أستراليا، في الدولي القانون لدراسة ماجستير مبتعث أنا“ :البلوي وتابع
 حين تفطر قلبي أن اهلل ويعلم األخير، الوداع لوداعه أحضر حتى دفنه عدم وأشقائي والدي من وطلبت صالح، خبر

 .”كفنه في شاهدته
 وافد ِقبل من دهس لحادث تعَرض أن بعد الماضي االّثنين يوم األخيرة أنفاسه لفظ قد (عامًا 23) سعودي شاب وكان

 صالح شقيق وكان .بتبوك األجانب سكن من بالقرب المدينة طريق على النارية دراجته يقود الضحية وكان أمريكي،
 شاهد بحسب األمريكي، به اصطدم عندما الطريق من اليمين أقصى يسير كان شقيقه إن تصريحات في قال قد األكبر

 على ملقى صالح تاركًا سيره واصل بل الضحية، إلسعاف يتوقف لم األمريكي أن لهم العيان شاهد وأوضح .عيان

 .األخيرة أنفاسه لفظ حتى الحادث موقع في األرض
 شخص بوجود يفيد الماضي، االّثنين يوم عدة طنينموا من بالغًا تلقت قد السعودي األحمر الهالل علميات وكانت
 الصالح حسام بتبوك األحمر الهالل باسم الرسمي المتحدث وبّين .المدينة طريق على ومتوَفى الجمجمة بقاع مصاب

 .خالد لملك لمستشفى نقله تم أنه

 
 
 

 التواصل مواقع في «العمالة»لـ تروج سوداء سوق
 

 
 (جدة) عنبر زين

 

 

 تتراوح مالية مبالغ مقابل منزلية عمالة عن للتنازل اإلنترنت على إعالنات ظهور أن وحقوقية عدلية درمصا اعتبرت
 القانون عليه يعاقب الذي باألشخاص االتجار صور من صورة يعد العمالة، جنسية حسب ألفا 21 إلى 21 من

 لبيع الترويج في واسعا نشاطا اضيالم األسبوع مدى على االجتماعي التواصل مواقع شهدت حيث القضاء، ويجرمه

 .متفاوتة بمبالغ عمالة خدمات ونقل
 نقل خدمات طلبات تباشر الجوازات أن اللحيدان أحمد المقدم للجوازات العامة للمديرية الرسمي المتحدث وأوضح

 مهام من منزلية لةعما عن للتنازل اإلنترنت على السوداء السوق متابعة أن مبينا النظامية، لإلجراءات وفقا الكفالة

 .أخرى اختصاص جهات
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 مواطنين قبل من شكاوى تردها لم الهيئة أن الخولي عمر الدكتور اإلنسان حقوق هيئة في القانوني المستشار وأكد
 مقابل العمالة عن التنازل عن تعلن اإلنترنت مواقع في سوداء سوق عبر منزلية عمالة كفالة نقل من متضررين

 النصب بعمليات المجتمع أفراد لتوعية التدخل الحاالت هذه مثل في اإلنسان حقوق هيئة دور أن مبينا مادية، مبالغ
 مقترحا منزلية، لعمالة تنازل على الحصول مقابل المادي االستنزاف حاالت مثل في األفراد وقوع لتجنب واالحتيال

 .المنزلية للعمالة األسر حاجة تستغل داءسو سوق نشوء لمواجهة األوضاع لتصحيح استثناءات المنزلية العمالة منح
 حماية لضمان (العمل صاحب) أو (الكفيل) نظام بإلغاء مطالبتها السعودية اإلنسان حقوق جمعية جددت جهتها، من

 وزارة تتبع اعتبارية شخصية ذات حكومية هيئة إلنشاء باإلضافة ،«اإلقامات تجار» الجمعية سمتهم ممن العمال
 هيئة»بـ الجهاز هذا تسمية واقترحت التقليدي، للكفيل دور أي وتلغي الوافدة العمالة أوضاع ىعل لإلشراف العمل

 .الرياض مقرها يكون «الوافدة العمالة شؤون
 ساخن، العمالة ملف إن الشريف حسين الدكتور المكرمة مكة منطقة في الجمعية فرع على العام المشرف وقال

 .السرعة من عالية درجة على األخرى المعنية اتوالجه الوزارات، جهود تسخير ويوجب
 تسع قبل الصادر 500 رقم الوزراء مجلس قرار تفعيل إلى سوى تحتاج ال التدابير هذه أن دراستها في وذكرت

 وليس عمل كعالقة العمل بصاحب العامل عالقة وتصحيح الوافدة للعمالة اإلنسانية األوضاع بتحسين ويقضي سنوات،

 .المختصة الجهات تنفذها لم - الدراسة حسب - التوصيات هذه أن الإ كفالة عالقة
 
 

 
 "آب واتس" بالـ معلماتها تراقب مدرسة مديرة

 

 

 برنامج فيها استخدمت المعلمات، أداء لمتابعة جديدة طريقة إلى المنورة، المدينة في متوسطة مدرسة مديرة لجأت

 .الخاص الشأن في تدخاًل ذلك معتبرات معلمات،ال حفيظة أّثار ما ،"آب واتس" الفورية المحادّثة
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 بإنشاء معلماتها، المنورة، المدينة غرب العزيزية حي في المتوسطة المدارس إلحدى الجديدة المديرة وألزمت
 قامت أنها إال وتوجيههن، معهن السريع التواصل بهدف جميعهن، تضم "آب واتس" الـ برنامج في "مجموعة"

 .للمراقبة يلٍةوس إلى األمر بتحويل
 

 الفصول، إلى للذهاب الحاجة دون مكتبها، من الحصص أّثناء المعلمات أداء متابعة في البرنامج، المديرة ووظفت
 في الجوال عبر الدردشة من بداًل فيها، والتركيز الحصة متابعة بضرورة الواتس عبر منهن المتصالت تمنع حيث

 .للحصة المخصص الوقت
 

 ما الخاصة، أمورهن في سافر تدخل أنها معتبرات الرقابة، في الطريقة لهذه المديرة ستخداما المعلمات وانتقدت

 ."الشرق" صحيفة بحسب ،"آب الواتس" الـ في ظهورهن يمنع برنامج عبر تضليلها، محاولة إلى دفعهن
 

 
 
 

 جامعيات عازبات حياء يخدش «جنسي استبيان»
 ٧2٧ العدد - 2154/55/41

 

 
 

 حسين الحربي – الرياض

 

 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/745589-654-513x340-1385772915.jpg
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 استياء الزوجين بين الخاصة بالعالقة مرتبطة أسئلة عن اإلجابة المجمعة جامعة منسوبات من يطلب «استبيان» أّثار
 أسئلة ضمن العازبات نم لفئة أيضًا موَجٌه أنه السيما العام، والحياء المهنية عن خروجًا وعُدوه أمورهن، أولياء

 .الزوجين بين الحميمية للعالقة الدقيقة األمور عن لإلجابة «مدِرسة موظفة، طالبة،» باالستبيان العمل اختيار
 أكد حيث اإلنترنت، مواقع في تداوله تم ما المجمعة جامعة في واإلعالم العامة العالقات مدير نفى ذاته، الصعيد وعلى

 .المتزوجات من كلهن المحددة والعينة العلمية، األغراض هدفه طبي علمي بحث من جزءًا كان االستبيان أن

 

 
 االستبيان أسئلة بعض

 

 
 االستبيان أسئلة االستبيانبعض أسئلة بعض

 

 
 
 
 

 

 
 

http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/590108.jpg
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/590108.jpg
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/590108.jpg
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/590108.jpg
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/590109.jpg
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/590110.jpg
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 بالرياض سيارة تقودان تينسعودي ناشطتين توقيف
 

 

 قبل الرياض، شمال أحياء بأحد السيارة تقودان سعوديتين مواطنتين على القبض (الجمعة) ظهر األمنية الجهات ألقت

 .بساعات بعدها عنهما اإلفراج يتم أن
 

 الحقوقيتين الناشطتينب توصفان واللتين النفجان وإيمان اليوسف عزيزة المواطنتين على القبض أن مصدر وأوضح

 .شاهدوهما مواطنون بها تقدم التي البالغات من عددًا األمنية الجهات تلقي عقب جاء
 

 اإلفراج يتم أن قبل بحقهما، الالزمة اإلجراءات التخاذ بالرياض، الصحافة حي شرطة إلى تحويلهما تم أنه وأضاف

 .عليهن تعهدات توقيع بعد عنهما
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 (صور) بجدة العروس درة في الفاضحة بالمالبس والسباحة الماجنة والحفالت لمرأةا قيادة بمنع قرارات
 

 
 أولى وكانت جدة، محافظة في العروس درة بمنتجع المالك جمعية إدارة لمجلس جديد تشكيل عن مصادر كشفت
 داخل السلوكيات بطلض واألنظمة والشروط الضوابط من عدد سن في بالجمعية المالك لجنة رفعته ما اعتماد قراراته

 .تنفيذها يخالف من بحق عقوبات وتطبيق المنتجع،
 للمركبات، المرأة قيادة ومنع ،"الساعة في كم 41" المرورية السرعة بتحديد تتعلق تعليمات على األنظمة واشتملت
 سلحةاأل حمل منع إلى إضافة والمظللة، لوحات بال التي وتلك المزعجة األصوات ذات السيارات دخول ومنع
 منع جانب إلى والمعاكسة، والتحرش العوائل مضايقة وعدم العامة باآلداب االلتزام يجب كما الكباري، في والوقوف

 المدينة ألمن تتبع دوريات وجود إلى اإلشارة مع واالختالط، الماجنة الحفالت وإقامة والمسكرات المخدرات تعاطي

 .المخالفات وترصد تسجل
 مخالفات تحرير سيتم حيث المعلنة، والتعليمات األنظمة يخالف لمن والجزاءات عقوباتال من عددًا وضعت كما

 حال في أما الرسمية، الجهات إلى تحويله إلى إضافة المدينة، زيارة من ومنعه المخالف وإخراج غرامات وفرض
 المختصة الرسمية الجهة إبالغ فسيتم شابهها وما والتجمعات والمسكرات المخدرات بتعاطي تتعلق التي المخالفات
 التعليمات كافة بطباعة الجمعية قامت وقد الجمعية، إدارة لدى المخالفة اسم وتسجيل الحالة لمباشرة جنائيا

 .الزائرين لكافة الدخول بوابات عند وتوزيعها أوراق في والعقوبات
 للعائالت الشواطئ يصتخص على اشتملت المنتجع شواطئ في وتعليمات ضوابط عدة الجمعية وضعت ذلك إلى

 االلتزام على شددت كما السكنية، الوحدة أمام تكون والتي فقط المخصصة األماكن في السباحة ضرورة على والتنبيه
 عدة جوانب في وزعت كبيرة لوحات على بطباعتها وقامت الفاضحة المالبس لبس وعدم اإلسالمية واألخالق باآلداب

 على إيجابيا انعكست أنها التعليمات، هذه تطبيق بعد الماضية العشرة األيام خالل ةالمدين زوار الحظ وقد .الشاطئ من

 .تواصل موقع حسب منها المرجوة األهداف وحققت العام السلوك
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 عظيم بجرم قاموا لو حالة في اإلقالة :قال
 "الفايز" إقالة للرئاسة يحق ال :فيصل بن نواف

 

 
 :مكرمةال مكة -سبق -الحذيفي إبراهيم

 رئيس إقالة لها يحق ال الرئاسة أن الشباب لرعاية العام الرئيس فيصل بن نواف األمير الملكي السمو صاحب أكد
 قاموا -اهلل سمح ال -لو إال العمومية، الجمعية هي القرار هذا يملك ومن منتخبة، إدارة ألنها الفايز؛ محمد االتحاد

 .عظيم بجرم
 

 حالة بعد وذلك النادي، رئيس بإقالة لسموه االتحاد نادي جماهير أحد مناشدة على ردًا تويتر في حسابه عبر ذلك جاء
 أمس مساء آخرها كان التي للفريق المتكررة الخسائر عقب النادي جمهور من الجماهيري والغضب االستياء

 .الدوري ترتيب في متأخرًا مركزًا الفريق احتالل في وتسببت
 

 ال -لو إال العمومية، الجمعية حق هذا منتخبة؛ نادي إدارة إقالة للرئاسة يحق ال أخي" :ئاًلقا نواف األمير عليه ليرد

 ."هزيمة حال في وليس عظيم، بجرم قاموا -اهلل سمح
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 والدي مقام في االتحاد ورئيس الجماهير تحريض أقصد لم :قال

 النصر امتداح من غضب "الرياضية" ومدير أقالوني :صدقة المعِلق
 

 
 

 حتى رسمي قرار أي إليه يصل لم لكن هاتفي، اتصال في إقالته قرار بصدور إبالغه صدقة غازي محمد المعلق أكد

 .اآلن
 االتحادية، الجماهير تحريض يقصد يكن لم إنه ":خليجية روتانا" على "كورة" برنامج عبر هاتفية مداخلة في وقال

 .والده مقام في االتحاد نادي رئيس أن مؤكدًا
 ألنني غاضبًا كان الذي باريان، محمد الدكتور الرياضية القنوات مدير من المباراة بعد اتصااًل تلقيت" :وأوضح

 ."وزرقاء صفراء الشاشة جعلت بأنني لي ذكر حيث النصر، نادي امتدحت
 ."فوزه في النصر امتدحت ألنني نصراوي؛ بأنني لي ذكر باريان الدكتور" :وأكمل

 .القناة مع عقده في جزائية شروط يوجد ال أنه إلى ولفت
 بدر ما على واعتذارها وإدارته االتحاد نادي لجماهير احترامها بيان في أكدت السعودية الرياضية القناة إدارة وكانت
 جميل عبداللطيف دوري مباريات ضمن واالتحاد النصر مباراة على تعليقه خالل صدقة، غازي محمد المعلق من

 .النصر لصالح 4-1 بنتيجة االتحاد خسرها التي الليلة،
 .المعلق تجاه داخليًا قرارًا ستتخذ إنها :القناة وقالت

 مع إن :قال إذ الثالث؛ الهدف النصر تسجيل بعد النادي رئيس ضد االتحاد جماهير ّثورة عن تحدث صدقة وكان
 على تحريضًا الجماهير اعتبرتها التي ثاألحادي وهي االتحاد، تاريخ في بالعبث يحدث ما واصفًا الحق، الجماهير

 .اإلدارة
 

 
 
 

 
 ٧1 الدقيقة عند غادر

 المياه وقوارير باألحذية وتقذفه النادي رئيس تطرد "االتحاد" جماهير
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 (الجمعة) أمس مساء رد دون أهداف بثالّثة النصر فريق يد على جدة اتحاد فريق تلقاها التي الثقيلة خسارةال أّثارت
 رئيس بطرد قامت التي الفريق جماهير لدى واسعًا انفعااًل السعودي الدوري بطولة من عشرة الحادية المرحلة في

 مكة في بالشرائع الرياضية عبدالعزيز الملك ينةمد لملعب الرئيسية المقصورة من فايز محمد ناديهم إدارة مجلس

 .المياه وزجاجات باألحذية المقصورة وقذف المكرمة
 

 في "ارحل" بكلمة الثاني الهدف النصر ضيفه تسجيل بعد اللقاء من الثاني الشوط منتصف في االتحاد جمهور وهتف
 نتائج وصول في ساهمت التي القضايا من العديد في النادي إدارة تصرفات من الشديد الغضب على واضحة داللة

 .ريال مليون 211 فاقت والتي النادي على المتراكمة المالية للديون إضافة الهزيل المستوى لهذا الفريق
 

 هذه ظل في سالمته على للحفاظ الملعب، من الخروج بسرعة النادي رئيس فايز محمد لمطالبة األمن رجال ذلك ودعا

 .المقصورة على واألحذية المياه قوارير قذفو الجماهيرية الهتافات
 فيديو

http://www.youtube.com/watch?v=0gReqmz3vtw 
 
 

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=23OaaUNnBNY 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0gReqmz3vtw
http://www.youtube.com/watch?v=0gReqmz3vtw
http://www.youtube.com/watch?v=0gReqmz3vtw
http://www.youtube.com/watch?v=0gReqmz3vtw
http://www.youtube.com/watch?v=0gReqmz3vtw
http://www.youtube.com/watch?v=YKDKPsmguCY
http://www.youtube.com/watch?v=YKDKPsmguCY
http://www.youtube.com/watch?v=YKDKPsmguCY
http://www.youtube.com/watch?v=23OaaUNnBNY
http://www.youtube.com/watch?v=23OaaUNnBNY
http://www.youtube.com/watch?v=23OaaUNnBNY
http://www.youtube.com/watch?v=23OaaUNnBNY
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 لكرامته حفظًا منصبه من يستقيل أن الفايز محمد على يجب :الفراج..بالفيديو
 

  
 

 جميل دوري بلقب جللتتوي الفتح خطى على يسير النصر أن على الفراج وليد المعروف الرياضي اإلعالمي أكد 
 محمد على يجب أنه إلى مشيرًا ، الجمعة مساء نظيفة بثالّثية االتحاد سحق بعدما وذلك ، الموسم هذا للمحترفين

  .لكرامته حفظًا منصبه من يستقيل أن العميد رئيس الفايز
 

 فهو ، تاني شكل تركي بن فيصل األمير رئيسه مع الموسم هذا النصر " : دوري يا أكشن برنامجه عبر الفراج وقال
 ، باللقب الفوز على وأصرارًا ّثباتًا األكثر الفريق وأنه خصوصًا ، ذلك يستحق وهو ، جميل دوري صدارة على مصمم

  " .2153 في سعودي فريق أفضل العالمي يكون وربما
 

 يا وأشتقنا ، " لكهارد " كلمة ننسى سوف واالتحاد الهالل على الفوز بعد بأنه لي ذكر نصرواي مشجع " : وأضاف

  " .نصر
 

 الكرامة قلة " يسوى شيء يوجد ال " : أشار ، ناديه جمهور جانب من له حدث وما االتحاد رئيس الفايز محمد وعن
 هناك وكان ، مكة شرطة من سيارتين بمصاحبة جدة إلى وصلت وأنت ، وأصدقاء عائلة فلديك ، االتحاد رئيس يا "

  " .يكفي هذا نأ أعتقد ، لمنزلك سرية حماية
 

  " .االتحاد رئاسة من باالستقالة الفايز محمد لمطالبة الحالي الوقت في تحدث عائلية اتصاالت هناك " : وتابع
 

 فكانت ، لهم االنتفاضة ستكون النصر مباراة بأن يعتقدون كانوا االتحاديين " : قائاًل ، تصريحاته الفراج وإختتم

  " .الصدارة نصر من القاصمة
 يوفيد

http://www.youtube.com/watch?v=gHrvSGvDfkM 
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 فجرًا الثانية صفقة تفاصيل تروي «عكاظ»
 أسامة أزمة انتنهي «العسل شهر»و الحمراء

 

 
 (جدة) الماس عادل

 

 أجل من التسهيالت كل قدم أن بعد االتحادي الفريق معسكر المولد أسامة غادر عندما فجرا الثانية في القصة بدأت
 سلطان منزل إلى االتجاه في الحمراء حي إلى الصحافة شارع من التحرك بدأ فجرا الثانية وفي وجماهيره، االتحاد
 إلنهاء واضطر العسل شهر اليامي منصور الدكتور االتحاد بنادي االحتراف مدير قطع حيث العب،ال وكيل البلوي

 التفاق التوصل وتم البلوي سلطان أعماله ووكيل الالعب مع حثيثة محاوالت بعد المولد أسامة الفريق قائد عقد تجديد
 االحتراف مدير ينجح وبذلك ريال، مليون 41 مبلغ مقابل سنوات خمس لمدة جديد احترافي لعقد الالعب توقيع على

 يناير شهر في الحرة الفترة سيدخل الالعب كان أن بعد المولد أسامة الالعب على اإلبقاء في اليامي منصور الدكتور
 وكان هذا المحترفين، الالعبين قائمة ضمن الالعب وبقاء والمحلية، الخليجية األندية كل على الطريق قاطعا المقبل

 التوقيع لحظة المالية مستحقاته استالم وعدم عقده بتجديد ناديه في البقاء طلب على حرص المولد أسامة الالعب
 والتضحية، الوفاء أمثلة أروع ضاربا الحالية، االتحاد نادي ألوضاع تقديرا ونصف شهر إلى تسلمها وتأجيل أمس
 أجل من معنويا الالعبين زمالءه ودعم بساعات رالنص مباراة قبل االتحادي الفريق بمعسكر التحق قد الالعب وكان

 .المقبلة المرحلة في الكروي للفريق االستقرار عودة
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 الحلطمة ومهرجان دبي أكسبو
 

 
 

 وأبناء أخوة الخليج هذا في جميعا فنحن ،2121 أكسبو بتنظيم دبي لفوز فرحوا قد الخليجيين أغلب أن شك ال
 في أشاع دبي فوز أن صحيح والخسائر، والمكاسب واألحزان األفراح نتقاسم أن القدم منذ تعودنا وجيران عمومة

 تسبب كما الذات، جلد في الكثيرين مواهب عن وكشف العريقة، الخليجية (الحلطمة) روح من شيئا الخليج مدن بقية
 المدينة هذه ققتهاح التي القفزة حجم ليقيس اليوم ويشاهدها قرن ربع قبل دبي عرف من كل لذاكرة مفاجئ تنشيط في

 اإلمارات في أشقائنا بإنجازات فخورون أننا يمنع ال هذا كل ولكن العولمة، عصر أيقونات من واحدة لتصبح الخليجية

 .خير كل لهم ونتمنى
 :يقول الخليجي الشعبي فالمثل سلبيا، سلوكا تكون وقد تفيد، ال البهيج الموقف هذا مثل في (الحلطمة) األحوال كل في
 تنظم أن هو المفيد الواقع، األمر من شيئا تغير ال فإنها للنقد، كوسيلة تجيء حين حتى وهي ،(يعود ما الخدود لطم)

 ال أنه وهي المرة، الحقيقة تكتشف كي وأفرادها لمؤسساتها (ذهني أكسبو) معرض الرئيسية الخليجية المدن كل

 .!الهائلة الثروات هذه كل رغم الخليج مدن كل في ذلك مثل يحدث ال أن هي المعجزة بل دبي، في معجزة توجد
 جهاز نفذها التي المبحوح اغتيال عملية كشفت التي المراقبة لكاميرات هو (الذهني األكسبو) معرض في جناح أول

 مخلصون وموظفون وكمبيوترات مكان كل في مزروعة كاميرات معجزة؟، هذا في هل .التعقيد بالغة بطريقة الموساد

 .!صعب؟ هذا هل ..عالمية استشارة ركاتوش العمل في
 جنسياتهم، اختالف على المرور أنظمة السائقون فيها يحترم التي للشوارع صور من أكثر على يحتوي ال جناح ّثاني

 .المرور؟ توقيف بوابة عند الواسطات وانعدام للشوارع صارمة ورقابة مرور ودوريات غرامات مستحيل؟، هذا هل
 وألعاب البنكية والبطاقات والجواالت السفر جوازات مثل المفقودات من تشكيلة تضم (بسطة) عن عبارة جناح ّثالث

 إلى إيصالها كيفية على لنتعرف السوق في أو السينما في أو التاكسي سيارات أو المطار في فقدت التي األطفال
 يشعرونك وموظفات موظفين قبل نم اهتمام بكل البالغات مع التعامل وكيفية فقدانها عن إبالغهم بمجرد أصاحبها

 منك ويطلب فقدته ما لك يعيد الذي السيكيورتي موظف أو الشرطة رجل حتى الحياة، في قضيتهم هو فقدته ما بأن
 ونظام مدربين موظفين من أكثر تحتاج ال المسألة فقدته، ما على بالعثور منك أكثر فرحا يبدو االستالم على التوقيع

 .!هنا؟ المعجزة أين العمل، إتقان لضمان صارمة رقابة الجميع وخلف جلة،مس ومكالمات إلكتروني
 إلى سأتحول حينها وألنني تنتهي، ال ألنها (الذهني األكسبو) هذا أجنحة تعداد في وقتكم أضيع لن تعلمون؟، هل

 من تفادةلالس نسعى أن هو الحقيقي الهدف بل المقال، هدف ليس وهذا ،(الخليجي الحلطمة) مهرجان في شريك
 تحقيقه، يجب ما تحقيق يمكن كيف خاللها من نكتشف أن نحاول ،!المعجزات لتحقيق السعي عدم في دبي قدرات

 في دبي وتجارب ازدهارها، فرص من ويزيد المدن يفيد المنطقة في مدينة كل فتطور دبي، معنا وتستفيد نستفيد هكذا
 بالضرورة ينعكس الهامشية األمور في حتى الناس حياة تسهيل نأ نعرف كي لنا ملهمة تكون قد الكبيرة قبل الصغيرة

 أشياء تقول أن يمكن الصغيرة األشياء حتى ..نعم واستقراره، بلد كل تقدم سر هو االقتصاد وازدهار االقتصاد، على
 قبل لتيا الصفراء واللوحة غالية، اإلنسان حياة بأن يقول السيارات عنده تتوقف الذي المشاة ممر ..جدا كبيرة

 فال واألخالقية، القانونية المسؤولية يراعي وضعها من إن تقول االنزالق خطر من لتحذرك الرخام إلى وصولك
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 بالرخام رأسك ويرتطم األرض على فتسقط للماء مالمستها بمجرد قدمك بانزالق ــ قصد دون من حتى ــ يتسبب

 !.جديد من الحلطمة مهرجان وتبدأ (الذهني األكسبو) فتنسى
 

 
 

 االسالمية للجامعة اقتراح
 

 
 ما لكن .نصيفه ال و حّقه بلغت ما هاديهم و الخلق سيد إلنصاف يوميًا مؤتمرًا البسيطة وجه على جامعة كل نظمت لو

 .ِقُله ال و ُجُله ُيترُك ال كله يدرك ال
 

 .(البشرية على وقهحق و الرسول مؤتمر) بتنظيم (اإلسالمية الجامعة) تأخرت، أقول ال و أحسنت، لذا
 

 .شعوبًا و حكومات و دواًل علينا حقوقه ال و بمناقبه أستطرد لن
 

 على للخارج، تمتد و العام طوال فعالياتها تستمر بل أيام، على مقصورًة تكون ال المناسبة ليت للجامعة أقول لكن

 .(اإلسالمية للثقافة عاصمًة المدينة) منشط غرار
 

 .؟.ذلك من لبالدنا أبرك و خير هل و
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


