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 مقرن األمير الثاني النائب يرافقه ايام عدة لقضاء

 خريم روضة ويصل الرياض يغادر الحرمين خادم ..والفيديو بالصور
 

 
 

-A A A+ 
 واس -المواطن 

 

 اليوم عصر بعد الرياض سعود آل عبدالعزيز بن عبداهلل الملك الشريفين الحرمين خادم ورعايته اهلل بحفظ غادر

 .أيام عدة لقضاء خريم روضة إلى متوجهًا
 ، فاعالد وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي سعود آل عبدالعزيز بن سلمان األمير اهلل أيده وداعه في وكان

 و ، الداخلية وزير عبدالعزيز بن نايف بن محمد األمير و ، الرياض منطقة أمير عبدالعزيز بن بندر بن خالد األمير و
 و ، عبدالعزيز بن بدر بن طالل واألمير ، السعودي األحمر الهالل هيئة رئيس عبدالعزيز بن اهلل عبد بن فيصل األمير
 ولي ديوان رئيس عبدالعزيز بن سلمان بن محمد األمير و ، الدفاع وزير نائب عبدالعزيز بن سلطان بن سلمان األمير
 و ، عبدالعزيز بن سلمان بن بندر األمير و ، عبدالعزيز بن اهلل عبد بن بدر األمير و ، لسموه الخاص المستشار العهد

 و ، العيبان محمد بن مساعد الدكتور الوزراء مجلس عضو الدولة وزير و ، عبدالعزيز بن عبداهلل بن بندر األمير
 خالد األستاذ الملكي الديوان رئيس نائب و ، التويجري عبدالعزيز بن عبدالمحسن األستاذ الوطني الحرس وزير نائب

  .المسؤولين من وعدد العيسى الرحمن عبد بن
 إلى اليوم الحق وقت في سعود آل عبدالعزيز بن عبداهلل الملك الشريفين الحرمين خادم ورعايته اهلل بحفظ ووصل

 .خريم روضة
 الشؤون رئيس و ، التوجري عبدالعزيز بن خالد األستاذ الملكي الديوان رئيس – اهلل أيده – استقباله في وكان
 الملكي بالديوان المواطنين شؤون رئيس و ، العيسى عبدالعزيز بن إبراهيم األستاذ الشريفين الحرمين لخادم الخاصة

 .المسؤولين من وعدد السويلم اهللعبد بن محمد األستاذ
 بن مقرن األمير و ، الكبير سعود بن محمد بن فيصل األمير – اهلل حفظه – الشريفين الحرمين خادم معية في ووصل

 و ، الشريفين الحرمين لخادم الخاص والمبعوث المستشار الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب سعود آل عبدالعزيز
 الحرس وزير عبدالعزيز بن عبداهلل بن متعب األمير و ، والتعليم التربية وزير محمد بن هللعبدا بن فيصل األمير

 بن سعود األمير السمو وصاحب الشريفين الحرمين خادم مستشار محمد بن عبداهلل بن تركي األمير و ، الوطني
 و ، الشريفين الحرمين خادم ارمستش عبدالعزيز بن ناصر بن منصور األمير الملكي السمو وصاحب محمد بن عبداهلل
 عبدالعزيز بن عبداهلل بن تركي واألمير ، الشريفين الحرمين خادم مستشار محمد بن سلمان بن بندر الدكتور األمير

 .الرياض منطقة أمير نائب

http://www.almowaten.net/?tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86---%D9%88%D8%A7%D8%B3
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 لملكيةا المراسم رئيس و ، الرشيد العبداهلل مشعل الشيخ – اهلل أيده – الشريفين الحرمين خادم معية في وصل كما
 الخاص السكرتير نائب التنفيذية للشؤون الملكي الديوان رئيس مساعد و ، الطبيشي عبدالرحمن بن محمد األستاذ
 محمد بن حمد أول الفريق الملكي الحرس قائد ومعالي العسكر عبداهلل بن فهد األستاذ الشريفين الحرمين لخادم

 الدكتور الملكية العيادات على العام المشرف الوطني بالحرس الصحية للشؤون التنفيذي العام المدير و ، العوهلي

 .القناوي عبدالمحسن بن بندر

 
 فيديو

http://www.youtube.com/watch?v=LT76et8kPsA 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LT76et8kPsA
http://www.youtube.com/watch?v=LT76et8kPsA
http://www.youtube.com/watch?v=LT76et8kPsA
http://www.youtube.com/watch?v=LT76et8kPsA
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 للطاقة السلمي االستخدام لضمان خطوات تتبعها أن على ..النوايا حسنت إذا

 " اإليراني النووي" قضية لحل أولية خطوة "جنيف اتفاق" :الوزارء مجلس
 

 
 :الرياض -واس

 للبرنامج شامل لحل التوصل اتجاه في أولية خطوة يشكل (1 5) ومجموعة إيران اتفاق أن الوزراء مجلس أكد 
 النووي السالح خصوصًا الشامل، الدمار أسلحة كافة إزالة إلى أفضى وإذا النوايا حسن توفرت إذا اإليراني، وويالن
 ضمان إلى المؤدية المهمة الخطوات من المزيد ذلك يستتبع بأن وطالب العربي، والخليج األوسط الشرق منطقة من

 .يةالنوو للطاقة السلمي االستخدام في المنطقة دول كافة حق
 العهد ولي سعود آل عبدالعزيز بن سلمان األمير الملكي السمو صاحب برئاسة الوزراء مجلس جلسة في ذلك جاء
 بمدينة اليمامة قصر في االثنين، اليوم ظهر بعد عقدها التي -اهلل حفظه- الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب

 .الرياض
 عقب السعودية، األنباء لوكالة بيانه في خوجة، الدين محيي بن زيزعبدالع الدكتور واإلعالم، الثقافة وزير وأوضح

 .والعالم المنطقة صعيدي على وتطوراتها األحداث مجريات مختلف على اطلع الوزراء مجلس أن الجلسة
 المبرم جنيف اتفاق على بعناية السعودية العربية المملكة حكومة اطلعت (1 5) ومجموعة إيران اتفاق بيان وحول

 .م2113 نوفمبر 24 الموافق هـ1435 محرم 21 في النووي برنامجها حول وإيران ( 1 5) مجموعة ينب
 لحل التوصل اتجاه في أولية خطوة االتفاق هذا يشكل أن فيمكن النوايا حسن توفرت إذا بأنه المملكة حكومة وترى
 من النووي السالح وخصوصًا الشامل، الدمار أسلحة كافة إزالة إلى أفضى إذا فيما اإليراني، النووي للبرنامج شامل
 حق ضمان إلى المؤدية المهمة الخطوات من المزيد ذلك تستتبع أن أمل على العربي، والخليج األوسط الشرق منطقة

 .النووية للطاقة السلمي االستخدام في المنطقة دول كافة
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 الحرمين خادم أجراها التي اللقاءات ىفحو على الجلسة رئيس سمو من كريم وبتوجيه اطلع المجلس أن وبين
 الجابر األحمد صباح الشيخ السمو صاحب أخويه مع -اهلل حفظه- سعود آل عبدالعزيز بن عبداهلل الملك الشريفين

 لهما، استقباله خالل قطر دولة أمير ثاني آل خليفة بن حمد بن تميم الشيخ السمو وصاحب الكويت دولة أمير الصباح
 أخيه العهد ولي سمو لقاء وكذا والعربية، اإلسالمية واألمتين وشعوبها التعاون مجلس دول الحص في تصب والتي

 دعم في السعودية العربية للمملكة الثابت الموقف خالله من أكد الذي فلسطين دولة رئيس عباس محمود الرئيس
 الحقوق على السافرة واعتداءاتها ناتالمستوط بناء في اإلسرائيلية للمخططات إدانته عن وعبر الفلسطينية، القضية

 .الفلسطيني للشعب الثابتة الشرعية
 بينها من واجتماعات ومؤتمرات قمم من القضايا من العديد تجاه حراك من العالم شهده مما جملة المجلس وتناول
 تعزيز ضرورة خاللها من المملكة وأكدت الكويت الكويتية العاصمة في عقدت التي الثالثة األفريقية العربية القمة
 في خاصة بينهما العالقات لتطوير أكبر جهد وبذل واألفريقية، العربية الدول بين المعوقات وإزالة التعاون سبل

 .االستثمارات تدفق وزيادة المتبادلة التجارة تنمية مجالي
 الذي القرار مشروع على ةباألغلبي بالموافقة المتحدة لألمم العامة الجمعية لتصويت ارتياحه عن المجلس وأعرب
 لتعزيز الدولية المنظمة في األعضاء الدول من دولة وستين ست عن نيابة السعودية العربية المملكة به تقدمت

 ووصفه الجماعية، واإلبادة القتل أنواع بكل دمشق حكومة تستهدفه الذي السوري للشعب اإلنسان حقوق وحماية

 .المتحدة األمم أركان من هي التي اإلنسان وقلحق السامية المبادئ على تأكيد بأنه
 إثراء أكثر تعلم نحو" شعار تحت "اآلخر صورة" المؤتمر أعمال خالل المملكة دعوة آخر صعيد على المجلس وجدد

 األديان أتباع بين للحوار العالمي عبدالعزيز بن عبداهلل الملك مركز نظمه الذي "والثقافات األديان أتباع بين للحوار
 والراسخة الدائمة دعوتها جدد بلدًا، 01 من والتعليم والتربية الدينية القيادات من 511 بمشاركة فيينا في الثقافاتو

 والثقافات، األديان أتباع بين مشتركة قواسم بوصفها اإلنسانية اإلرادات بين والتكافؤ المساواة مبادئ إلرساء

 .كافة المجتمعات يفيد وعلمي ثقافي حضور أجل من المعرفي عيالو وتقاسم القواسم لتلك للوصول الحوار وضرورة
 األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر عشر التاسع االجتماع خالل ومن ذاته الحراك سياق وفي المملكة شددت كما

 االتفاقيات تلك تكون أن وجوب على وارسو البولندية، العاصمة في عقد الذي المناخي للتغير اإلطارية المتحدة
 في بما عشر الثامن األطراف مؤتمر في عليها المتفق المحاور على وتشتمل ومتوازنة شاملة م2115 لعام الجديدة

 .النامية للدول التقنية ونقل والتمويل المناخي التغير لظاهرة والتكيف االنبعاثات تخفيض إجراءات ذلك
 العاصمة شهدتها التي اإلرهابية للتفجيرات وإدانته رهاستنكا عن عبر المجلس أن واإلعالم الثقافة وزير معالي وأشار

 بإدانة موقفها وتجديد اللبناني، والشعب والحكومة الضحايا ألسر ومواساته عزائه خالص وعن بيروت اللبنانية

 .وصوره أشكاله بكل اإلرهاب
 صدور إثر -اهلل يدهأ- الشريفين الحرمين لخادم والتقدير الشكر بخالص المجلس تقدم المحلي المستوى وعلى

 ديوان أمام والمرافعات الجزائية، واإلجراءات الشرعية، المرافعات أنظمة على بالموافقة الالزمة الملكية المراسيم
 لمرحلة وإنجازًا لهما، التنفيذية العمل وآلية المظالم ديوان ونظام القضاء نظام به قضى لما تتويجًا جاء الذي المظالم،

 الدعم أدوات أهم تمثل وهي القضاء، مرفق لتطوير عبدالعزيز بن عبداهلل الملك مشروع مراحل من األهمية بالغة
 الالزمة المدة األنظمة هذه استوفت أن بعد القضاء، مرفق لتطوير عبدالعزيز بن عبداهلل الملك مشروع انطالقة لتعزيز

 تثمين مع والتطوير التحديث مراحل أهم هانفاذ إثر على العدلية القطاعات لتستأنف والمراجعة الدراسة لمتطلبات
 مباشرة ومتابعة بدعم القضاء مرفق لتطوير عبدالعزيز بن عبداهلل الملك مشروع به قام الذي المهم للدور المجلس

 في الشروع مع المتقدم معلوماتها ومركز التقنية النواحي شمل والذي - اهلل أيده - الشريفين الحرمين خادم لدن من
 مواصلة مع التدريبية دوراتهم وتكثيف العدل وكتاب القضاة أعداد ومضاعفة المحاكم إجراءات هندسة ةخط تنفيذ

 اإلسالمية الشريعة لعدالة الحقيقية الصورة إبراز في األثر لها كان والتي والدولية المحلية وحواراتها العدالة ملتقيات
 والتوثيقية القضائية اإلجراءات على اإللكترونية الرقابة أداء تطوير خالل من والشفافية النزاهة قيم تعزيز إلى إضافة
 مراقبة من واألفراد والخاصة العامة والهيئات المؤسسات كافة وتمكين الجلسات عالنية مبدأ تفعيل على والعمل

 . أراضيها توافرت التي العدل وكتابات المحاكم مشاريع لترسية المجلس تثمين إلى إضافة العدالة سير حسن
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 لتطوير والمتواصل الكبير دعمه على الجزاء خير الشريفين الحرمين خادم يجزي أن وعال جل المولى المجلس ودعا

 .العدالة مرفق في العمل حسن لضمان -اهلل حفظه- الدؤوبة ومتابعته القضاء مرفق
 الحرمين خادم من يمةكر رعاية تحت أقيمت التي والمؤتمرات والنشاطات الفعاليات من العديد المجلس وناقش

 وتجويده الكريم القرآن لحفظ الدولية عبدالعزيز الملك لمسابقة والثالثين الخامسة الدورة منافسات منها الشريفين
 المكرمة، بمكة الحرام المسجد في واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة تنظمها التي وتفسيره
 محمد اإلمام جامعة استضافته الذي الدولي اإلسالمي الفقه مجمع مجلس لمؤتمر نوالعشري الحادية الدورة وأعمال

 الملك مدينة نظمته الذي المعلومات لتقنية الثاني الدولي السعودي المؤتمر وأعمال الرياض، في اإلسالمية سعود بن

 .الرياض في والتقنية للعلوم عبدالعزيز
 األمنية الحملة تنفيذ سير عن الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من المجلس استمع ذاته المحلي السياق وفي

 وتمنى نتائج، من حققته وما تنفيذها، في المشاركة األمنية الجهات واجتماعات اإلقامة نظام لتطبيق الميدانية

 .ريفينالش الحرمين خادم من الجهود لتلك والتقدير بالشكر حظيت التي األمنية الحملة لسير النجاح كل المجلس
 أصدره مما وكان أعماله جدول مناقشة ذلك إثر واصل المجلس أن خوجة الدين محيي بن عبدالعزيز الدكتور وأفاد

 :يلي ما قرارات من
 :أواًل

 من أو- الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو صاحب تفويض على الوزراء مجلس وافق
 وحكومة السعودية العربية المملكة حكومة بين اتفاقية مشروع شأن في البولندي بالجان مع بالتباحث -ينيبه

 النسخة رفع ثم ومن بالقرار، المرفقة الصيغة ضوء في عليه، والتوقيع الدفاع، مجال في للتعاون بولندا جمهورية

 .النظامية اإلجراءات الستكمال الموقعة النهائية
 :ثانيًا
 ترينيداد وجمهورية السعودية العربية المملكة بين دبلوماسية عالقات إقامة على ةالموافق الوزراء مجلس قرر

 بالتوقيع -ينيبه من أو- الخارجية وزير الملكي السمو صاحب وتفويض ،(مقيم غير سفير) مستوى على وتوباغو

 .بالقرار المرفقة الصيغة ضوء في بذلك (بروتوكول) على
 :ثالثًا

 حكومة بين اتفاقية مشروع على بالتوقيع - ينيبه من أو - المالية وزير معالي تفويض على الوزراء مجلس وافق
 ولمنع الضريبي االزدواج لتجنب الشعبية الديموقراطية الجزائرية الجمهورية وحكومة السعودية العربية المملكة
 رفع ثم ومن بالقرار، ةالمرفق الصيغة ضوء في المال، رأس وعلى الدخل على الضرائب شأن في الضريبي التهرب

 .الالزمة النظامية اإلجراءات الستكمال الموقعة، النهائية النسخة
 :رابعًا
 حكومة بين اتفاقية مشروع على بالتوقيع - ينيبه من او - المالية وزير معالي تفويض على الوزراء مجلس وافق

 في الضريبي التهرب ولمنع الضريبي دواجاالز لتجنب القيرغيزية الجمهورية وحكومة السعودية العربية المملكة
 الستكمال الموقعة، النهائية النسخة رفع ثم ومن بالقرار، المرفقة الصيغة ضوء في الدخل، على الضرائب شأن

 .الالزمة النظامية اإلجراءات
 :خامسًا
 الحرمين خادم جائزة أمناء مجلس في عضوًا الزهراني محمد بن راشد الدكتور تعيين على الوزراء مجلس وافق

 .والمهني التقني للتدريب العامة للمؤسسة ممثاًل والموهوبين المخترعين لتكريم الشريفين
 :سادسًا
 :التالي النحو على وذلك عشرة والرابعة عشرة الخامسة بالمرتبتين ونقل تعيينات على الوزراء مجلس وافق

 الخامسة بالمرتبة (التوثيق لشؤون الوزارة وكيل) يفةوظ على الجاراهلل عبدالرحمن بن جاراهلل بن فهد تعيين1- 

 .العدل بوزارة عشرة
 الخامسة بالمرتبة (المركزية للخدمات الوزارة وكيل) وظيفة على العمير علي بن عمير بن عبدالعزيز تعيين2- 

 .المالية بوزارة عشرة
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 وظيفة إلى عشرة الخامسة بالمرتبة (بترول مستشار) وظيفة من السعدون جابر بن عبداهلل بن عابد الدكتور نقل3- 

 .المعدنية والثروة البترول بوزارة المرتبة بذات (الشركات لشؤون الوزارة وكيل)
 بالمرتبة (مشيط خميس محافظة بلدية رئيس) وظيفة على الغامدي علي بن أحمد بن سراج المهندس تعيين4- 

 .والقروية البلدية الشؤون بوزارة عشرة الرابعة
 الرابعة بالمرتبة (مدني مستشار مهندس) وظيفة على الثنيان عبداهلل بن محمد بن عبدالعزيز المهندس تعيين5- 

 .والقروية البلدية الشؤون بوزارة عشرة
 بوزارة عشرة الرابعة بالمرتبة (عدل كتابة رئيس) وظيفة على الشريف عبداهلل بن مفلح بن عبداهلل تعيين6- 

 .العدل
 (والحسابات المالية للشؤون المساعد الوزارة وكيل) وظيفة على العبودي إبراهيم بن عبداهلل بن لحصا تعيين7- 

 .المالية بوزارة عشرة الرابعة بالمرتبة
 سنوية تقارير بينها ومن أعماله، جدول على المدرجة العامة الموضوعات من عددًا الوزراء مجلس ناقش كما

 المجلس أحاط وقد سابقة، مالية أعوام عن العمل، ووزارة واإلرشاد، والدعوة افواألوق اإلسالمية الشؤون لوزارة

 .رآه بما حيالها ووجه فيها، ورد بما علمًا
 

 
 بالرياض منزلهم في وذويه الفقيد ألسرة زيارته خالل

 الرشيد محمد الدكتور وفاة في يعزي الثاني النائب
 

 
 :الرياض -واس

 المستشار الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب سعود آل عبدالعزيز بن مقرن ميراأل الملكي السمو صاحب قدم 
 سابقًا والتعليم التربية وزير ألسرة ومواساته تعازيه - اهلل حفظه - الشريفين الحرمين لخادم الخاص والمبعوث

 .اهلل رحمه الرشيد أحمد بن محمد الدكتور
 .بالرياض منزلهم في ذويهو الفقيد ألسرة أمس سموه زيارة خالل ذلك جاء

 .والسلوان الصبر وذويه أهله ويلهم رحمته، بواسع الفقيد يتغمد أن وجل عز اهلل سموه وسأل
 سموه، من المستغربة غير اللفتة هذه على الثاني النائب لسمو وتقديرهم شكرهم عن الفقيد ذوو أعرب جهتهم من

 .حسناته موازين في يجعلها أن وجل عز اهلل سائلين
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 عثمان آل عبدالرحمن أسامة بن إياس للدكتور ومواساته تعازيه عن سعود آل عبدالعزيز بن مقرن األمير أعرب كما

 .اهلل رحمه والدهم وفاة في وإخوانه
 .والسلوان الصبر وذويه أهله ويلهم جناته، فسيح ويدخله رحمته بواسع الفقيد يتغمد أن اهلل سموه وسأل

 موازين في ذلك يجعل أن تعالى اهلل داعيًا الكريمة، اللفتة هذه على لسموه شكره عن إياس الدكتور أعرب جهته، من

 .سموه حسنات
 

 
 

 العهد ولي عن نيابة
 البشرية على وحقوقه السالم عليه الرسول عن العالمي المؤتمر افتتاح غدا يحضر المنورة المدينة منطقة أمير

 

 
 العزيز عبد بن سلمان األمير

 
 « األوسط الشرق» :المنورة ينةالمد

 األمير يحضر السعودي، الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي العزيز عبد بن سلمان األمير عن نيابة
 عن العالمي المؤتمر» فعاليات افتتاح حفل غدا، المنورة، المدينة منطقة أمير العزيز عبد بن سلمان بن فيصل

 في برامجها ضمن المنورة، بالمدينة اإلسالمية الجامعة تنظمه الذي ،«البشرية على قهوحقو (السالم عليه) الرسول

 .م2113 لعام اإلسالمية للثقافة عاصمة بالمدينة االحتفاء
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 العزيز عبد بن اهلل عبد الملك الشريفين الحرمين لخادم الجامعة مدير السند اهلل عبد بن الرحمن عبد الدكتور وثّمن
 بن سلمان بن فيصل باألمير كافة الجامعة منسوبي وباسم باسمه ورّحب المؤتمر، لهذا الجامعة ظيمتن على موافقته

 .المناسبة هذه لحضور العزيز عبد
 المسؤولين كبار من نخبة إلى باإلضافة المؤتمر، في يشاركون دولة 15 من باحثا 30 أن السند الدكتور وأوضح
 اهلل صلى محمد الرسول بحقوق التعريف إلى يسعى المؤتمر بأن منوها لم،العا أنحاء شتى من والمثقفين والعلماء

 بناء في والسالم، الصالة عليه جهوده، وإبراز أرساها، التي اإلنسانية والقيم المبادئ واستشراف وسلم، عليه
 على الرسلو األنبياء سائر وحقوق حقوقه لحماية عالمي ميثاق وضع في واإلسهام اإلسالمية، والهوية الشخصية

 .البشرية
 

 

 
 بالمدينة الكريم النبي عن العالمي المؤتمر عقد استعدادات متابعتهما خالل
 واجبة مهمة الرسول بمكانة العالم تعريف :المملكة ومفتي "الشورى" رئيس

 

 
 :الرياض -واس

 الهدى نبي بحقوق عريفالت أن الشيخ، آل إبراهيم بن محمد بن اهلل عبد الدكتور الشيخ الشورى مجلس رئيس أكد 
 الواجبات أوجب من اإلسالمية، والهوية الشخصية بناء في جهوده وإبراز وسلم عليه اهلل صلى محمد األنبياء وخاتم

 .المعاصرة أمتنا على
 في والسالم الصالة عليه النبي حب غرس والدعوية التعليمية المؤسسات على يجب إنه الشورى مجلس رئيس وقال

 .السالم عليه بحقوقه وتعريفهم والشباب، الناشئة نفوس
 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة رئيس العلماء كبار هيئة رئيس المملكة عام مفتي شدد نفسه، السياق وفي

 إلى وسلم عليه اهلل صلى النبي رسالة وبلوغ اإلسالم دين انتشار رغم أنه الشيخ، آل اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ
 غير من كثير زال ما أنه إال وحياته سيرته وتفاصيل وأخالقه وشمائله النبي هذا هدي وضوح ورغم الناس، معظم

 خاطئة انطباعات عنه ويحملون الكريم النبي هذا شخصية يجهلون والتمدن والتحضر العلم يدعي ممن المسلمين

 .الكريمة وشمائله أخالقه عن مشوهة وصورة باطلة وتصورات
 آل إبراهيم بن محمد بن اهلل عبد الدكتور والشيخ الشيخ آل اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ متابعة اللخ ذلك جاء

 الجامعة تنظمه والذي البشرية، على وحقوقه السالم عليه الرسول عن العالمي المؤتمر عقد استعدادات آلخر الشيخ
 دور على أثنيا حيث م،2113 لعام اإلسالمية فةللثقا عاصمة بالمدينة االحتفاء في برامجها ضمن الثالثاء غدًا

 .كافة البشرية على حقوقه وبيان وسلم، عليه اهلل صلى اهلل برسول التعريف في المؤتمر
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 واألماكن الشعوب وإلى األزمان عبر تتابعوا السالم عليهم واألنبياء الرسل" :المفتي قال المؤتمر، انعقاد وبمناسبة
 ببعثة السماوية الرساالت تلك اهلل ختم حتى خاصة قومه إلى نبي كل يبعث وكان البشري، التاريخ مدى على المختلفة

 َكاَفًة ِإَلا َأْرَسْلَناَك َوَما} :وتعالى تبارك الحق بقول مستدال كافة الناس إلى أرسله حيث وسلم عليه اهلل صلى محمد

 ."{َيْعَلُموَن َلا الَناِس َأْكَثَر َوَلـِكَن َوَنِذيًرا َبِشيًرا لِّلَناِس
 وجعل السماوية، األديان خاتمة اإلسالم دين دينه جعل تعالى اهلل" :الشيخ آل اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ وأضاف

 ."السابقة الكتب لجميع ناسخًا الكريم القرآن كتابه
 ال وحده اهلل عبادة إلى يدعوهم المالس عليهم والرسل األنبياء لهم أرسل بل هماًل الناس يترك لم اهلل" :المفتي وأردف
 الرذائل واجتناب المعاصي وارتكاب والضالل الشرك عن وينهاهم المستقيم، الصراط وإلى الهداية وعلى له شريك

 َعِزيًزا الَلـُه َوَكاَن ِلالُرُس َبْعَد ُحَجٌة الَلـِه َعَلى ِللَناِس َيُكوَن ِلَئَلا َوُمنِذِريَن ُمَبشِِّريَن ُرُسًلا} :تعالى قال والمنكرات

 ."{َحِكيًما
 بهديه وسلم عليه اهلل صلى الكريم والنبي البشرية، لجميع حياة ومنهاج ونور هداية هو الكتاب به جاء ما" :وتابع

 الظلم عن ونهى بعامة، البشر أفراد سائر بين واإلحسان والمساواة واإلنصاف العدل دعائم أرسى قد ورسالته
 بينهم الدينية والوحدة اإليمانية األخوة قواعد وأرسى لشريعته والخاضعين برسالته المؤمنين بين آخى ماك والعدوان،

 ."{ُتْرَحُموَن َلَعَلُكْم الَلـَه َواَتُقوا َأَخَوْيُكْم َبْيَن َفَأْصِلُحوا ِإْخَوٌة اْلُمْؤِمُنوَن ِإَنَما} :تعالى قال والدين، اإليمان أساس على
 وضوح ورغم الناس، معظم إلى وسلم عليه اهلل صلى النبي رسالة وبلوغ اإلسالم دين انتشار رغم" :فتيالم وقال
 العلم يدعي ممن المسلمين غير من كثير زال ما أنه إال وحياته سيرته وتفاصيل وأخالقه وشمائله النبي هذا هدي

 وصورة باطلة وتصورات خاطئة باعاتانط عنه ويحملون الكريم، النبي هذا شخصية يجهلون والتمدن والتحضر

 .الكريمة وشمائله أخالقه عن مشوهة
 يهدفون لما ويوفقهم جهودهم في اهلل ويبارك المؤتمر هذا تنظيم على القائمين يجزي أن القدير العلي المولى ودعا

 .أجميعن للناس الكريمة وشمائله وسيرته هديه وبيان وسلم عليه اهلل صلى النبي رسالة حقيقة تجلية من إليه
 يبلغها لم رفيعة ومنزلة عظيمة مكانة وسلم عليه اهلل صلى الكريم للرسول" :الشورى مجلس رئيس قال ناحيته من
 من ألحد يعطها لم جزيلة بمكرمات واختصه وجل عز رُبه كرمه ولقد القيامة، يوم آدم ولد سيد فهو الخلق من أحد

 ."أجمعين يهمعل وسالمه اهلل صلوات األنبياء من قبله
 واألخالق العقائد من فيه يختلفون أمر كل في إليه االحتكام اإلسالم أمة على المصطفى حقوق من" :وأضاف

 َلا ُثَم َبْيَنُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَحكُِّموَك َحَتى ُيْؤِمُنوَن َلا َوَربَِّك َفَلا} :تعالى قال الحياة، شؤون وسائر والمعامالت والعبادات
 وأهلينا وأبنائنا وآبائنا أنفسنا من إلينا أحب الرسول يكون وأن ،{َتْسِليًما َوُيَسلُِّموا َقَضْيَت مَِّما َحَرًجا َأنُفِسِهْم ِفي اَيِجُدو

 حتى أحدكم يؤمن ال بيده، نفسي والذي "  : قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النبي عن الصحيح الحديث في كما وأموالنا،
  ". أجمعين والناس ووالده لدهو من إليه أحب أكون

 كما الحسنة قدوتنا هو وسلم عليه اهلل صلى األكرم الرسول" :الشيخ آل إبراهيم بن محمد بن اهلل عبد الدكتور وأردف
 به االقتداء ينبغي إذ ،{اْلآِخَر َواْلَيْوَم الَلـَه َيْرُجو َكاَن لَِّمن َحَسَنٌة ُأْسَوٌة الَلـِه َرُسوِل ِفي َلُكْم َكاَن َلَقْد} :وجل عز اهلل قال

 ."عنه نهانا ما وتجُنب أوامره واتباع وأفعاله، أقواله في
 مجلس رئيس نائب العهد ولي من برعاية المؤتمر هذا بتنظيمها اإلسالمية الجامعة خطتها التي بالخطوة وأشاد

 جاءت الخطوة أن إلى مشيرًا سعود، آل العزيز عبد بن سلمان األمير الملكي السمو صاحب الدفاع وزير الوزراء
 عليه جهوده وإبراز وسلم، عليه اهلل صلى محمد النبي بحقوق التعريف بأهمية الجامعة مسؤولي من استشعارًا

 إليه يهدف ما جانب إلى اإلنسانية، والقيم المبادئ وإرساء اإلسالمية، والهوية الشخصية بناء في والسالم الصالة

 .والسالم الصالة أفضل عليه الرسول حقوق لحماية عالمي ميثاق وضع يف اإلسهام من المؤتمر
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 وحقوقه الرسول عن اإلسالمية الجامعة مؤتمر أهمية أكد
 الحصر تفوق بالنبي التعريف في المملكة جهود :خوجة

 

 
 
 واس -المواطن

 

 عليه الرسول عن العالمي المؤتمر“ أهمية خوجة الدين محيي بن عبدالعزيز الدكتور واإلعالم الثقافة وزير أكد

 .الثالثاء غٍد يوم اإلسالمية الجامعة تنظمه الذي ”البشرية على وحقوقه والسالم الصالة
 لعام اإلسالمية للثقافة عاصمة بالمدينة االحتفاء في برامجها ضمن المؤتمر لهذا اإلسالمية الجامعة تنظيم ويأتي

 منها صدر التي المنورة بالمدينة مقرها يكون بأن قدرته جلت المولى شرفها الجامعة أن خوجة وأوضح .م2113
 التي المدينة يقةوث في والمتمثلة المجتمع أطياف كل بين العالقة نظمت وثيقة أول الطاهرتين الرحمة نبي يدي على

 عالقة تنظيم إلى وهدفت المكرمة مكة من مهاجرًا للمدينة وصوله حال والسالم الصلوات أفضل عليه أصدرها

 .المسلمين غير من وبغيرهم ببعض بعضهم المسلمين
 تعدادها عن يعجز المرء ويكاد الجميع يعرفها بالنبي التعريف مجال في المملكة جهود إن :واإلعالم الثقافة وزير وقال
 أن إلى مشيرًا ،النمسا جمهورية عاصمة فيينا في والثقافات األديان أتباع بين للحوار اهلل عبد الملك مركز بينها ومن

 .والتسليم الصالة أفضل عليه ونبيه باإلسالم الجهل محاربة الرئيسة المركز هذا أهداف من
 

 السعودية لسفارةا بأعمال والقائم البحريني الخارجية وزير استقبله
 بالمنامة اآلسيوي الحوار في المملكة يمثل اهلل عبد بن عبدالعزيز

 

 
 عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز األمير الملكي السمو صاحب

 
 سوا –المواطن 

 

 في المملكة وفد الخارجية، وزير نائب عبدالعزيز، بن عبداهلل بن عبدالعزيز األمير الملكي السمو صاحب رأس
 سموه وألقى اليوم، ”المنامة“ البحرينية العاصمة في افتتح الذي عشر الثاني اآلسيوي للحوار الوزاري االجتماع

 .االجتماع في كلمة

http://www.almowaten.net/?tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86--%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://www.almowaten.net/?tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%E2%80%93-%D9%88%D8%A7%D8%B3
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 بالبحرين الخارجية للشؤون الدولة وزير استقباله في كان حيث الماضية، الليلة المنامة إلى وصل قد سموه وكان
 وأعضاء الخنين، رياض البحرين في المملكة سفارة بأعمال والقائم المسؤولين، من وعدد العينين، أبو غانم

 .السفارة
 

 الرياضية األندية وأداء واقع مستقلة جهة تقّوم أن على الموافقة
 العسكريين الدخار % 15 اقتطاع على وتحّفظ للتحضيرية حادة انتقادات "..الشورى"

 

 
 :الرياض -واس

 والنشاطات والبرامج الرياضية األندية واقع الشباب لرعاية العامة الرئاسة تقّوم أن على الشورى مجلس وافق 
 الستيعاب للشباب مراكز إلنشاء ودعا ي،والرياض الشبابي األداء بمستوى للنهوض مستقلة، جهة قبل من الشبابية

 الجهات منسوبو بها يلتحق التي التدريبية الدورات تكون بأن اإلدارة معهد وطالب ،المملكة شباب من عدد أكبر
 هدفه للعسكريين االدخار نظام مشروع أن على المجلس وأكد ،يشغلونها التي الوظائف بطبيعة عالقة ذات الحكومية

 من عدد تحّفظ فيما ،المدخرين مستقبل وتأمين أموالهم واستثمار التوفير على وتشجيعهم لهم ظيفيالو األمان تحقيق
 للملحقيات فروع بفتح وأوصى ،الراتب من %(15) إلى تصل التي الصندوق في االشتراك نسبة على األعضاء
 المبتعثين مشكالت لمواجهة ةالشاسع المساحة وذات الطالبية الكثافة ذات االبتعاث دول في السعودية الثقافية

 .واألسرية واالجتماعية التعليمية
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 الطالب يمر حيث ،عادلة غير بأنه ووصفتها ،التحضيرية السنة لبرنامج شديدة انتقادات العضوات إحدى ووجهت
 أن الطالب وعلى يرغبه، ال قد لقسم معدلها يخضعه التي التحضيرية، للسنة ليدخل والقياس الثانوية باختبارات

 اتضحت التي الجامعية المباني لبعض الفنية المواصفات ثانية انتقدت فيما ألخرى جامعة من التحويل رغب لو يعيدها
 النظرية التخصصات في الطالب قبول من الحد إلى ثالث عضو فيها،ودعا والعمل الدراسة مباشرة تم أن بعد عيوبها

 .العمل سوق يحتاجها ال التي
 الجفري، أمين بن محمد الدكتور المجلس رئيس نائب برئاسة اليوم، عقدها التي الشورى لسمج جلسة في ذلك جاء
 جهة قبل من الشبابية والنشاطات والبرامج الرياضية األندية واقع الشباب لرعاية العامة الرئاسة تقّوم أن على

 .والرياضي الشبابي األداء بمستوى النهوض من يمكنها بما مستقلة،
 استمع المجلس أن -الجلسة عقب تصريح في- الحمد معتاد بن فهاد الدكتور الشورى مجلس رئيس مساعد وبين

 التقرير على وملحوظات آراء من األعضاء أبداه ما بشأن والشباب، واألسرة االجتماعية الشؤون لجنة نظر لوجهة

 .العواد خالد الدكتور اللجنة رئيس تالها ،(هـ1434 /1433) المالي للعام الشباب لرعاية العامة للرئاسة السنوي
 والثقافي الديني الجانب لتنمية المملكة، شباب من عدد أكبر الستيعاب للشباب مراكز إلنشاء الرئاسة المجلس ودعا

 مع تواصلها وسائل تطوير وعلى والبدنية، والسلوكية والثقافية االجتماعية حاجتهم وتلبية فيهم الوطني واالنتماء
 وخبراتهم طاقاتهم تستوعب وأن االجتماعي، التواصل ووسائط الحديث اإلعالم خالل من خاصة ياتوالفت الشباب

 .المختلفة برامجها في التطوعي العمل حب فيهم وتنمي
 الشباب، بأمور المهنية القطاعات مع مشتركة عمل خطط بوضع الشباب لرعاية العامة الرئاسة قيام على وافق كما
 االجتماعية، الشؤون ووزارة والقروية، البلدية الشؤون ووزارة العالي، التعليم ووزارة التعليم،و التربية وزارة مثل

 .والمسؤوليات األدوار تحديد على والعمل الخاص، والقطاع واآلثار، للسياحة العامة والهيئة العمل، ووزارة
 ملحوظات بشأن البشرية والموارد رةاإلدا لجنة نظر لوجهة استمع المجلس أن إلى الحمد، فهاد الدكتور وأشار

 الخاص المتابعة تقرير " ،(هـ1434 /1433) المالي للعام العامة اإلدارة لمعهد السنوي التقرير تجاه األعضاء

 .ناجي آل محمد الدكتور اللجنة رئيس تاله ،"هـ1434 /1433 الثالثة للسنة للمعهد التاسعة الخمسية التنمية بخطة
 أداء قياس مؤشرات نتائج القادمة السنوية تقاريرها بتضمين العامة اإلدارة معهد مطالبة لىع المجلس وافق وقد

 .العامة التنمية وأهداف المعهد باستراتيجية وربطها وتشغيلية، استراتيجية
 حقيلت التي التدريبية الدورات تكون أن على الحكومية واألجهزة العامة اإلدارة معهد على قراره في المجلس وأكد

 .يشغلونها التي الوظائف بطبيعة عالقة ذات الجهات تلك منسوبو بها
 ورئيس المجلس، عضو من المقدم النظام مشروع بشأن األمنية، الشؤون لجنة لتقرير استمع المجلس أن وأفاد

 .الشورى مجلس نظام من (23) المادة بموجب ساق، أبو محمد الدكتور اللواء اللجنة،
 على وتشجيعهم للعسكريين الوظيفي األمان لتحقيق يهدف مادة، (11) من المكون نظامال مشروع أن وأوضح
 وتأمين العسكرية وللمؤسسة للوطن باالنتماء الشعور وتعزيز عليهم بالنفع يعود بما أموالهم واستثمار التوفير
 بأن تقريرها في أوضحت ةاللجن أن إلى النظر الفتًا الدخل، مستوى وتنمية أموالهم واستثمار المدخرين مستقبل

 ."اختياريًا " االدخار صندوق في االشتراك
 القطاع لدعم المقترح النظام لمشروع الكبرى األهمية على الموضوع على داخلوا الذين األعضاء من عدد أجمع وقد

 االدخار فكرة مبتعمي طالبوا كما وخدماتهم، أعمالهم على والتحفيز للدعم يحتاجون الذي إليه والمنتسبين العسكري

 .الدولة قطاعات موظفي جميع على
 الراتب إلى باإلضافة مجزي مادي عائد على المشترك سيحصل حيث مهمة االدخار فكرة إن :األعضاء أحد وقال

 ُتعنى االجتماعية والتأمينات التقاعد لمؤسسات إدارتها تناط صناديق توجد الدول من العديد أن إلى مشيرًا التقاعدي،

 .تطبيقه دراسة يجب الذي األمر وهو المال رأس ضمان مع خارباالد
 .اختيارية ادخارية صناديق إيجاد توجب العمل أنظمة أكثر أن أخر رأى فيما

 :األعضاء أحد وقال الراتب، من %(15) إلى تصل التي الصندوق في االشتراك نسبة على األعضاء من عدد وتحفظ
 ذلك سيشكل حيث للتقاعد العامة للمؤسسة تدفع %(0) إلى إضافة لصندوق،ل %(15) دفع على النص يجب ال إنه "

  ."العسكري راتب على عبئًا
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 لالئحة اآلليات تلك ُتترك أال يجب " :وقال واالستثمار، االقتطاع آليات من خال النظام أن األعضاء أحد والحظ

  ."نفسه النظام في عليها ينص أن يجب بل للنظام التنفيذية
 ملحوظات من األعضاء أبداه ما على نظرها وجهة لعرض فرصة اللجنة منح على المجلس وافق المداوالت وبعد

 .مقبلة جلسة في النظام بشأن وآراء
 والبحث التعليمية الشؤون لجنة تقرير لمناقشة ذلك بعد انتقل المجلس أن الشورى، مجلس رئيس مساعد وأفاد

 السمو صاحب تاله ،(هـ1434 /1433) المالي للعام والجامعات العالي التعليم لوزارة السنوي التقرير بشأن العلمي،

 .اللجنة رئيس عبداهلل، بن خالد الدكتور األمير
 والصعوبات العالي التعليم وزارة إنجازات بعرض األول اختص جزئين في جاء التقرير أن اللجنة وأوضحت
 هو بما ذلك ومقارنة إنجازات من الجامعات حققته ما عرضل الثاني الجزء خصص فيما تواجهها، التي والتحديات

 .الخمسية خططها في مستهدف
 .الجامعات بين للمقارنة وواضحة مفيدة بصورة لترجمتها اإلحصائية والجدًاول البيانات معظم جدولة اللجنة وأعادت

 وذات الطالبية الكثافة ذات االبتعاث دول في السعودية الثقافية للملحقيات فروع بفتح اللجنة أوصت ذاته السياق وفي
 على تؤثر وأسرية، واجتماعية تعليمية مشكالت يواجهون المبتعثين إن " :اللجنة وقالت الشاسعة، المساحة
 من العديد هناك أن إال اإلنترنت شبكة على للملحقيات إلكترونية بوابات وجود من الرغم وعلى العلمي، تحصيلهم

  ."بعد عن معها التعامل يصعب التي والمشكالت القضايا
 والهندسة، الصحية، العلوم :تخصصات في الطلبة قبول في للتوسع المدى قصيرة زمنية خطة لوضع اللجنة ودعت

 .العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق
 نامجبر تميز أو أخرى على جامعة أي تميز يوضح لم التقرير أن العضوات إحدى الحظت للنقاش، التقرير طرح وبعد

 .الجامعات تواجه التي والمعوقات الصعوبات يوضح لم أنه كما آخر، على
 غير التحضيرية السنة برنامج إن " :وقالت الجامعات، في التحضيرية السنة على ملحوظات عدة مداخلتها في وأبدت
 يرغبه، ال قد لقسم دلهامع يخضعه التي التحضيرية، للسنة ليدخل والقياس الثانوية باختبارات الطالب يمر حيث عادل

 تجربة من باالستفادة وطالبت ،"ألخرى جامعة من التحويل رغب لو التحضيرية السنة يعيد أن الطالب على أن كما
 التي األكاديمية المنظومة من وجزء متميزة تعد التي والمعادن للبترول فهد الملك جامعة في التحضيرية السنة

 .المستقبل في الطالب سيدخلها
 يضاف أن مقترحًا السعودية، الجامعات في العلمية التخصصات لجميع بحثية مراكز وجود عن األعضاء أحد ساءلوت
 لضمان الخاص القطاع مع بالشراكة الجانب هذا تفعيل على تعمل وأن العلمي، البحث العالي التعليم وزارة مسمى إلى

 .العلمي البحث نمو
 المبتعث لتخصص وفقًا الكبرى، الشركات ببعض المبتعثين ربط على رةالوزا تعمل أن بضرورة آخر عضو وطالب

 .الخارج في والتدريب العمل بيئات من واالستفادة للمملكة عودته قبل لتدريبه
 مباشرة تم أن بعد عيوبها اتضحت التي الجامعية المباني لبعض الفنية المواصفات العضوات إحدى انتقدت كما

 للتقويم الوطنية الهيئة الستقاللية فيها تدعو التي اللجنة توصية أن آخر عضو الحظ مافي فيها، والعمل الدراسة
 المجلس من صدر أن سبق الذي الهيئة نظام إصدار في اإلسراع هو األجدى وأن مجدية، غير األكاديمي واالعتماد

 .الهيئة باستقاللية ويقضي
 آخر طالب فيما العمل، سوق يحتاجها ال التي النظرية التخصصات في الطالب قبول من الحد إلى آخر عضو ودعا

 .للجامعات االستيعابية القدرة موضوع اللجنة تتابع أن بضرورة
 يخص فيما العمل، ووزارة المدنية، الخدمة ووزارة العالي، التعليم وزارة بين تنسيق وجود عدم آخر عضو والحظ

 .الجامعات أوقاف عن تفصيالت من خلوه آخر الحظ فيما الجامعات، مخرجات
 فيها، والعاملين الملحقيات ومتطلبات المبتعثين الحتياجات شاملة تقويمية دراسة بإجراء األعضاء أحد وطالب

 الدولة على ويجب ظاهرة أنها أم فردية أمور الخارج في مشكالت من المبتعثون يواجهه ما كان إذا عما وتساءل

 .أبنائها لحماية التدخل
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 في األعضاء مداخالت تجاه نظرها وجهة لعرض فرصة بمنحها اللجنة طلب على المجلس وافق مناقشاتال نهاية وفي

 .مقبلة جلسة
 للمواصفات السعودية للهيئة السنوي التقرير بشأن والطاقة االقتصادية الشؤون لجنة لتقرير المجلس استمع كما

 .قباني أسامة اللجنة سرئي تاله ،(هـ1434 /1433) المالي للعام والجودة والمقاييس
 

 
 مربع متر ماليين 111 تتجاوز بمساحة موقعًا 11 تطوير على المنافسة إلى المقاولين تدعو «اإلسكان»

 

 
 (الشرق) كلمته يلقي الضويحي شويش اإلسكان وزير

 نايف الحمري – الرياض

 

 
 جديدة بتأشيرات المقاولين لتعويض «العمل» تفاوض «الوزارة»

 مشاريعهم تعثر بسبب المقاولين إقراض على تتحفظ البنوك :الزامل

 
 تنظيم في يشاركان وطنيين، مشروعين إطالق وشك على وزارته إن الضويحي شويش الدكتور اإلسكان وزير قال
 المدعومة، السكنية للمنتجات المستحقين يحدد الذي واألولوية االستحقاق تحديد آلية مشروع أولهما اإلسكان؛ قطاع

 «إيجار شبكة» ومشروع الفئات، لجميع العدالة تحقق ومتوازنة، وشفافة واضحة معايير خالل من أولوياتهم ويحدد
 ويوصل والمالك المستأجر حقوق يضمن بما المملكة، في المساكن إيجار قطاع وتطوير تنظيم إلى يهدف الذي

 كتوثيق الخدمات من مجموعة تشمل إلكترونية، منصة خالل من السبل بأيسر إليها يحتاج التي الوحدة إلى المستأجر
 وكشف .فيه االستمار زيادة على ويشجع المساكن إيجار قطاع في الثقة سيعزز الذي األمر اإللكتروني، والسداد العقد

 زارةالو أن بالرياض، الفورسيزون فندق في أمس صباح الثاني والمشاريع اإلنشاءات ملتقى رعايته خالل الضويحي
 والمدينة بالرياض مليونية مساحات على المواقع من عديد في التحتية البنية وتنفيذ األراضي تطوير مشاريع أطلقت

 موقعًا ثمانون عددها والطرح التصميم تحت اآلن مشاريع ويتبعها والقطيف، واألحساء وتبوك وجدة والدمام والخرج
 عروضهم لتقديم المقاولين دعوة ستتم المملكة، مناطق بجميع ًامربع مترًا 111.534.150بـ تقدر إجمالية بمساحة

 .لتنفيذها

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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 االستراتيجية أكدته الذي األمر وهو استراتيجيًا، خيارًا الخاص القطاع مع الشراكة من الوزارة اتخذت» :وقال
 بهدف تواجهه أن يمكن التي العقبات وتذليل الخاص القطاع دور على التأكد على حرصت التي لإلسكان، الوطنية

 اإلسكان لقطاع المنظمة واألطر األنظمة وضع اإلسكان وزارة تتولى أن على معه، الشراكة مميزات من االستفادة
 الجدية المقاول من تريد الوزارة إن وقال .والطلب العرض بين التوازن وتحقيق السوق لضبط الضرورة عند والتدخل

 المطلوبة، وبالجودة المحدد بالزمن المشروع إنهاء وهي المشروع، جاحلن الثالثة باألضالع وااللتزام العمل، في
 التحتية البنية تصاميم لمراجعة القيمية الهندسة استخدمت الوزارة أن إلى مشيرًا عليها، المتعاقد التكلفة وضمن

 أو بالجودة اإلخالل دون المستهدف للسعر الوصول للمقاول يتيح مثالي، بشكل الكميات تحديد بغرض كامل بشكل

 .التنفيذ زمن
 العمالة على اإلسكان مشاريع مقاولي حصول تسهيل بهدف العمل وزارة مع بالتنسيق قامت الوزارة بأن وأفاد

 وقت في للعمالة تأشيراتهم على اإلسكان مشاريع مقاولي حصول عنه نتج ما قصير، وقت في للمشاريع الالزمة

 .قصير
 كامل عام لمدة الموقعة المشاريع كل عقود بتمديد الزامل عبدالرحمن الدكتور الرياض غرفة رئيس طالب جانبه، من

 إلى العمل وزارة داعيًا التصحيحية، الحملة إعالن قبل الموقعة العقود في بالغرامات متعلق بند وإلغاء األقل، على
 كل عمالة جميع من % 25 سبةبن الحافالت وسائقي والمصانع المقاوالت شركات إليها تحتاج التي العمالة كل توفير

 العمل لوزارة الغرف مجلس من المقدم المقترح بتنيفذ «العمل» طالب كما بسرعة، بالمشروع عمله بدء عند مقاول
 وأشار .العمل وزارة ضوابط وفق لها بحاجة هي أخرى لشركات عمالتها بإعارة لها المرخص للشركات بالسماح

 01 بقيمة المقاوالت قطاع على متراكمة ديونًا شهد 2112 عام في أن ظهرتأ النقد مؤسسة أرقام أن إلى الزامل
 إقراض في أكثر تتحفظ البنوك بدأت ولهذا أكثر، أرقامًا ستظهر 2113 أرقام بأن يقين على وأنني ريال، مليار

 العام ضعف نوسيكو العام هذا المشاريع في التعثر احتمالية إلى تشير التوقعات كل أن إلى مشيرًا المقاولين،

 .ريال مليار 41 بـ الفساد مكافحة لهيئة دراسة قدرته الذي الماضي،

 
 الحضور من جانب
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 مخالفًا 51100 ترحيل إجراءات ُتنهي «الجوازات»
 

 
 اليحيى سليمان اللواء

 محمد آل سلطان ،محمد سعد اهلل – مكة المكرمة ،الرياض

 

 .الشهر نهاية حتى إثيوبي ألف 51 ترحيل :األجهر
 .الوثائق استخراج في بلدانهم تأخر سببه اإليواء دور في المخالفين تكدس :للحيدانا

 والعمل اإلقامة ألنظمة مخالفًا 51100 سفر إجراءات الداخلية وزير من وبمتابعة للجوازات العامة المديرية أنهت

 .األحد أمس صباح وحتى الحالي العام بداية منذ
 إنهاء لسرعة إمكاناتها جميع سخرت للجوازات العامة المديرية إن اليحيى سليمان اللواء الجوازات عام مدير وقال

 وهذا سفر، وثائق المخالفين معظم حمل عدم في يتمثل ذلك في األكبر العائق أن إلى الفتًا المرَحلين، سفر إجراءات

 .الوثائق تلك الستخراج بلدانهم سفارات مع التنسيق يستدعي األمر
 .معينة بفترة محددة وليست مستمرة العمل أو اإلقامة أنظمة مخالفي تعقب حملة أن يحيىال اللواء وأكد
 المخالفين ترحيل عمليات تأخر اللحيدان أحمد المقدم للجوازات العامة المديرية في الرسمي المتحدث أرجع فيما

 .سفرهم وثائق استخراج في بلدانهم ممثليات تأُخر إلى اإليواء، دور في وتكدسهم
 وثائق استخراج عملية هي والترحيل السفر إجراءات إلنهاء األكبر العائق إن «الشرق» لـ تصريحات في وقال

 النقل عبر مباشرة إجراءاته من االنتهاء بعد يرَحل فإنه سفره جواز يحمل من أما بلدانهم، ممثليات من المخالفين

 .الجوي

 
 اللحيدان أحمد المقدم

 
 ممثليات مشاركة دون للمخالفين الجوي النقل لتكاليف المالية األعباء تتحمل الداخلية وزارة أن اللحيدان المقدم وأكد

 .الشأن بهذا «السعودية الخطوط» الوطني الناقل مع اتفاق عقد تم أنه إلى مشيرًا التكاليف، تحمل في بلدانهم
 قررت عندما الضخمة للجموع واستعدت لفينالمخا وأعداد تعلم للجوازات العامة المديرية أن اللحيدان المقدم وبين
 مناسبة، بأعداد ومدعمة مدربة بشرية قوى عليها تقوم المخالفين استقبال مواقع في تنسيقية جوازات مكاتب تهيئة

 .كثافتها رغم المخالفين أعداد الستيعاب المتقدمة التقنية األجهزة كافة بها ومتوفر
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 إداراتها من عدد بضم عناصرها من ألفًا 22 المديرية خسارة للجوازات العامة للمديرية الرسمي المتحدث ونفى
 صحيحة، غير الكم بهذا أعداد خسارة» :وقال الطرق، وأمن األمن، ودوريات السجون، إدارة قطاعات؛ ثالثة ضمن

 بحسب الجهات لهذه اختصاصها نقل التي األقسام في البشرية القوى من العاملين نقل تم أنه حدث ما

 .«صاصاتهماخت
 وإدراجها الوافدين، إلدارة التابعة التوقيف ُدور خاصة إداراتها، من عدد فصل بعد الجوازات مديرية دور وحول
 اإلقامة لنظام المخالفين حاالت استقبال في يتمثل للجوازات العامة للمديرية الحالي الدور» :قال السجون، قطاع ضمن

 النظام في بياناتهم تسجيل على العمل ويبدأ الداخلية، وزارة في المختصة افواإليق الضبط جهات قبل من إحالتها بعد
 من التأكد إلى باإلضافة الشخصية، وصورهم ،«والعين األصابع بصمات» الحيوية خصائصهم على يشتمل الذي اآللي

 .قليلة دقائق تالجوازا موظف من تستغرق ال اإلجراءات هذه أن موضحًا ،«سجالتهم في أمنية مالحظات وجود عدم
 مع التنسيق فإن لترحيلهم، سفر جوازات يحملون ال الذين المجهولين للمخالفين بالنسبة أنه اللحيدان المقدم وأكد

 خطوط مع التنسيق ثم واستخراجها بلدانهم ممثليات قبل من الوثائق على حصولهم بشأن يبدأ المعنية الجهات
 بإنهاء فيها الجوازات تقوم الدولية المنافذ أن إلى الفتًا بنقلهم، لمختصةا للجهات وإحالتهم الحجوزات لعمل الطيران

 تمنع مالحظات وجود عدم من فيها ُيَتأَكد أمنية نقطة آخر يعتبر الذي المطور الحدود نظام خالل من المغادرة إجراءات

 .المخصصة األجهزة عبر آليًا وتبصيمه المرَحل هوية من التحقق قبل المخالف سفر

 
 األجهر عبداهلل

 
 المهلة انتهاء منذ أبابا أديس اإلثيوبية العاصمة إلى رحالتها عدد إن السعودية الجوية الخطوط قالت ذلك، إلى

 أن «الشرق» لـ األجهر عبداهلل السعودية للخطوط الرسمي المتحدث وكشف رحالت، 111 إلى سيصل التصحيحية

 .ملوالع اإلقامة نظام مخالفي تخص الرحالت هذه
 مخالف ألف 11 متنها على حملت ذاته الشهر من 10 وحتى الجاري نوفمبر 12 منذ انطلقت رحلة أربعين أن وبَين

 .التصحيح مهلة من يستفيدوا لم
 نهاية حتى المخالفين من آخرين ألفًا 32 لنقل أبابا أديس مطار إلى تنطلق أخرى رحلة سبعين فإن األجهر، وحسب

 .مخالف ألف خمسين السعودية الخطوط عبر نقلهم وسيتم تم َمْن جماليإ ليبلغ الجاري، الشهر
 على ترحيلها تم أخرى أعدادًا هناك إن مضيفًا السعودية، الخطوط عبر ترحيلهم تم الذين فقط يشمل العدد هذا أن وأكد

 .أخرى لشركات تعود طائرات متن
 أنه إلى الفتًا وترحيلهم، الجنسيات مختلف من الفينالمخ ضبط بحمالت علم على السعودية الخطوط أن األجهر وبَين

 .الغرض لذلك آخر عدد وتجهيز الطائرات، من عدد تجهيز تم
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 القضايا وأصحاب المستقيلين المعلمين استقدام تحظر العمل

 

 
 

 الحق بيةواألجن األهلية المدارس لمنح شروط استحداث على اتفقتا والتربية العمل وزارتي أن صحفية مصادر كشفت
 أو المستقيلين للمعلمين استقدام تأشيرات منحها حظر مع المقبل، الدراسي العام للمعلمين تأشيرات استخراج في

 الذي المعلم مع التعاقد عدم عليها، المتفق الشروط بين من أن المصادر وأوضحت .قضائية أحكام بحقهم الصادر
 تدني بسبب عقده الملغى المعلم أو االستقالة، تاريخ من سنتين ضيم بعد إال المملكة في السابقة مدرسته من استقال

 .مستواه
 تفاديًا اآلن، التأشيرات من حاجتها رفع واألجنبية األهلية المدارس من والتعليم التربية وزارة طلبت جانبها، من

 عدا التخصصات جميع في معلمين استقدام يمكن أنه إلى الفتة المقبل، الدراسي العام في المعلمين وصول لتأخر

 .المملكة داخل من بهم االستعانة يتم الذين اإلسالمية التربية تخصص معلمي
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 التفتيشية الحمالت بدء منذ مخالف ألف 13 ضبط
 

 
 

 أنحاء كافة في لها التابعة التوقيف ودور اإليواء مراكز استقبلتهم الذين عدد أن للسجون، العامة المديرية أوضحت
 العمل لنظام مخالف ألف 13 بلغ الجاري، الشهر مطلع في المخالفين على التفتيشية الحمالت انطالق ذمن المملكة

 .اآلن حتى منهم ألفًا 51 نحو ترحيل تم وأنه واإلقامة،
 أعداد في ارتفاعًا ستشهد المقبلة األيام فإن الحربي، اهلل عبد الرائد بالمديرية المكلف اإلعالمي المتحدث وبحسب

 العمالة تتصدر فيما .الغرض لهذا إضافية وبرية جوية رحالت تخصيص بعد وذلك وبحرًا، جوًا المرحلة لةالعما

 .الرياض في خاصة األمنية، للسلطات أنفسهم يسلمون الذين المخالفين أعداد في الجنسيات قائمة اإلثيوبية،
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 االعتيادية بإجازاتهم التمتع أعضاءها تلزم «الهيئة»
 

 
 (المنورة المدينة) لجابريا خالد

 

 المناطق في فروعها بكافة أعضائها جميع المنكر عن والنهي بالمعروف االمر لهيئة العامة الرئاسة ألزمت
 أوقات خالل الميدانيين االعضاء احتساب بمنع السابق قرارها عقب وذلك االعتيادية، بإجازاتهم بالتمتع والمحافظات

 .األسبوعية إجازاتهم أو راحتهم
 

 جميع على الباتلي، محمد سليمان الشيخ واالدارية المالية الشؤون إدارة مدير وقعه تعميم في الرئاسة وشددت
 لنظام وفقا أعوام، ثالثة كل يوما 31 عن تقل ال لمدة باإلجازة التمتع بضرورة منسوبيهم إبالغ بضرورة الفروع
 كان لو حتى مجازا ويعتبر بها ويبلغ االعتيادية اإلجازة على يجبر سوف ذلك يخالف من أن مؤكدة المدنية، الخدمة

 .العمل رأس على
 

 على ذلك يؤثر ال حتى لإلجازات وتنسيق ترتيب وعمل منسوبيهم إبالغ بضرورة فروعها إلى الرئاسة وأوعزت

 .العمل مصلحة
 

 بعض تمتع عدم ةالرئاس الحظت أن بعد يأتي التعميم هذا أن «عكاظ» لـ الرئاسة داخل من مصادر وأوضحت
 في االجازة طلبات تكثر وبالتالي أعوام، ثالثة من ألكثر وتراكمها مواعيدها في بإجازاتهم الميدانيين أعضائها

 .العمل إرباك إلى يؤدى مما المدرسية اإلجازات وأيام المواسم
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 : العراقي البرلمان في الخارجية العالقات لجنة

  بمطلو السعودية على القذائف مطلق
 

 
 :الجزيرة

 
 زعيم إعالن مع بجدية تتعامل الحكومية السلطات أن النواب، مجلس في الخارجية العالقات لجنة في عضوة أكدت
 هذه تؤثر أن نفت كما السعودية، الحدودية المخافر على المسلح الهجوم لمسؤولية تبنيه البطاط، واثق المختار جيش

 فيما المملكة، مع الدبلوماسية األجواء ترطيب لجهود إساءة عدتها لكنها البلدين، بين التقارب جهود في الضربات
 أسماء وقالت العراق، مع السعودية الحدودية المناطق لبعض قصف وجود العراقية الداخلية في أمني مصدر نفى

 المخافر بضرب هادعاء وإن العراق، في للعدالة مطلوب البطاط إن (:الجزيرة)لـ القانون دولة عن النائبة الموسوي،
 الموسوي وبينت .المملكة مع األجواء ترطيب في الدبلوماسية المؤسسة وجهود الحكومة لمحاوالت إساءة السعودية

 أن مبينة بحق، إجراءاتها باتخاذ ومستمرة البطاط تهديدات مع بجدية تتعامل واألمنية القضائية المؤسسات أن
 الطرق بواسطة المملكة في المعنية السلطات الى اطمئنان ئلرسا إليصال استعداد على العراقية الخارجية

 ودعت الهجمات، بهذه العراقية الحكومة مسؤولية عدم على الخارجية العالقات لجنة عضوة وشددت .الدبلوماسية
 عن خارجة جماعات عن تصدر باعتبارها العراقية األراضي من جاءت وإن الهجمات هذه طبيعة فهم الى الرياض

 .نالقانو
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 المملكة مع الحدود قصف يستنكر العراق
 

 
 الرفاعي رافع المفتي

 ٢22 العدد - 2113/11/25
 واس – بغداد

 

 بقذائف السعودية العربية المملكة مع الحدود بقصف اإلرهابية العناصر بعض قيام العراقية الخارجية وزارة استنكرت
 خبرًا تناقلت اإلعالم سائلو» إن أمس، اإللكتروني موقعها على ُنِشَر لها بياٍن في العراقية، الخارجية وقالت.الهاون
 العراق حكومة وإن الهاون، بقذائف السعودية العربية المملكة مع الحدود بقصف اإلرهابية العناصر بعض قيام مفاده

 الزمر هذه بمالحقة وستقوم الجوار، دول مع العالقات أفضل إقامة وعلى حدودها حماية على الحرص كل تحرص

 .«بحقها العقوبات أشد وإيقاع

 
 «إجرام» سعودية أراٍض بقصف واعترافه ..المالكي صنيعة البطاط :العراقي لمفتيا

 مازن الشمري – بغداد

 

 
 واثق ،«المختار جيش» مليشيا قائد العراق في اهلل لحزب العام األمين الرفاعي، رافع العراقية، الديار مفتي وصف

 األسبوع سعودية أراٍض بقصف البطاط اعتراف الرفاعي وعَد .المالكي نوري الحكومة رئيس «صنيعة» بـ البطاط،
 الجوار، دول استهداف هو للمليشيات الجديد الهدف أن إلى أشار وفيما ،«آخر نوٍع من إجراميًا مخططًا» الماضي

 بأن أمس، صحفي تصريٍح في المفتي، ونوه .بحقه اعتقال مذكرة صدور رغم «طليقًا» تركه من استغرابه عن أعرب
 نوري صنيعة من هي العراقية المحافظات وبعض بغداد شوارع في وتجول تصول التي والمليشيات البطاط واثق»

 أن مؤكدًا ،«والشيوخ الدين علماء من الوطنية والرموز المدنيين الستهداف توجههم التي وحكومته المالكي
 األمن؟ أجهزة ومسميات والشرطة شالجي أين» الرفاعي وتساءل .«لهم الجديد الهدف أصبح الجوار دول استهداف»

 .«الشوارع في طليقًا حرًا يتجول الذي البطاط اعتقال عن عجزت ولماذا
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 مطالبهم تحقيق على الدولة لمساومة أجنبية طائرة لخطف خططوا
 عامًا 21 إلى سنة من بالسجن 55 الـ مجموعة من متهمًا 10 إدانة

 

 
 :الرياض -واس

 المجموعة يمثلون متهمًا، 10 بإدانة تقضي ابتدائية، أحكامًا اليوم بالرياض المتخصصة الجزائية المحكمة أصدرت 
 تالوة اهلل بإذن غدًا المحكمة وستواصل باألمس، األولى المجموعة على الحكم نطق إذ ؛55الـ مجموعة من الثانية
 سنة من عليهم المَدعى بسجن ماألحكا وقضت متفاوتة، بحقهم اإلدانات وجاءت .المجموعة أعضاء بقية على الحكم

 .سنة 21 إلى
 األمر وولي الحكومة وتكفير التكفيري المنهج بعضهم اعتناق منها عدة، بتهم اليوم الحاضرون المتهمون وأدين

 طائرة لخطف والتخطيط بارزين، أمن ورجال المناطق أمراء أحد الستهداف بالتخطيط بعضهم وقيام عليه، واالفتئات
 تبوك منطقة في باألجانب الخاصة للمستأمنين المواقع أحد ورصد مطالبهم، تحقيق على الدولة مةلمساو أجنبية

 نظرية دروسًا وتلقوا الناسفة، العبوات واستخدام وإعداد صنع كيفية على بعضهم وتدرب استهدافه، ألجل وتصويره
 اإلخالل بقصد ناسف حزام ضمنها من ،والذخيرة األسلحة من كمية وحيازة األلغام، زراعة كيفية عن البالد خارج

 .اإلرهابية والعمليات اإلرهاب وتمويل باألمن،
 :منها عدة، بتهم اليوم الحاضرون المتهمون أدين فقد وتفصياًل،

 بالسفر طاعته على الخروج خالل من عليه واالفتئات األمر وولي الحكومة وتكفير التكفيري المنهج بعضهم اعتناق
 بارزين، أمن ورجال المناطق أمراء أحد الستهداف بالتخطيط بعضهم وقيام فيها، للقتال ربةالمضط األماكن إلى

 التخطيط وكذلك إرهابية، ألعمال تخطط منحرفة، أفكار لها تخريبية بمجموعة عالقة له ممن األفراد بأحد واجتماعهم
 في باألجانب الخاصة للمستأمنين المواقع أحد ورصد مطالبهم، تحقيق على الدولة لمساومة أجنبية طائرة لخطف
 وتلقوا الناسفة، العبوات واستخدام وإعداد صنع كيفية على بعضهم وتدرب استهدافه، ألجل وتصويره تبوك منطقة
 ناسف حزام ضمنها من والذخيرة، األسلحة من كمية وحيازة األلغام، زراعة كيفية عن البالد خارج نظرية دروسًا
 جاءت بحقهم اإلدانات بأن علمًا .تهم من ذلك وغير اإلرهابية، والعمليات اإلرهاب ويلوتم باألمن، اإلخالل بقصد

 .متفاوتة
 

 ذويهم وبعض عليهم والمَدعى العام والمدعي القضية ناظري القضاة الفضيلة أصحاب بحضور الجلسة وافتتحت

 :كاآلتي تفصيلها سنة، 21 إلى سنة من عليهم المَدعى بسجن األحكام وقضت اإلعالم، وسائل ومراسلي
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 خارج السفر من ويمنع إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة، عشرة ست مدة بالسجن عليه والحكم 21الـ عليه المدعى إدانة

 .محكوميته انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية
 

 سنوات ست مدة منها إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة، عشرة خمس مدة بالسجن عليه والحكم 22الـ عليه المدعى إدانة
 المادتين بموجب ريال ألفي وغرامة سنتين ومدة األموال، غسل مكافحة نظام من عشرة السابعة المادة بموجب

 انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية خارج السفر من ويمنع التزوير، مكافحة نظام من والسادسة الخامسة

 .محكوميته
 

 سنوات أربع مدة منها إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة، عشرين مدة بالسجن عليه والحكم 23الـ عليه المدعى إدانة
 لسجنه مماثلة مدة السعودية خارج السفر من ويمنع األموال، غسل مكافحة نظام من عشرة السابعة المادة بموجب

 .المختصة للجهة ئٌدعا والقنابل الرشاشة األسلحة حيازة في اشتراكه على عقابه بأن وُأفهم .محكوميته انتهاء بعد
 

 ثالث مدة منها إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة، وعشرين إحدى مدة بالسجن عليه والحكم 24الـ عليه المدعى إدانة
 والسادسة الخامسة المادتين بموجب وسنتان األموال، غسل مكافحة نظام من عشرة السابعة المادة بموجب سنوات

 السفر من ويمنع الحدود، لنظام التنفيذية الالئحة من عشرة الخامسة لمادةا بموجب وسنة التزوير، مكافحة نظام من
 للجهة عائٌد السالح حيازته على عقابه بأن وُأفهم محكوميته، انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية خارج

 .المختصة
 

 خارج السفر من ويمنع قافه،إي تاريخ من بدءًا سنة عشرة ثالث مدة بالسجن عليه والحكم 25الـ عليه المدعى إدانة

 .محكوميته انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية
 سنوات ثالث مدة منها إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة عشرة خمس مدة بالسجن عليه والحكم 21الـ عليه المدعى إدانة

 الالئحة من عشرة سةالخام المادة بموجب سنة ومدة األموال غسل مكافحة نظام من عشرة السابعة المادة بموجب

 .محكوميته انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية خارج السفر من ويمنع الحدود، لنظام التنفيذية
 

 سنوات ثالث مدة منها إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة عشرة تسع مدة بالسجن عليه والحكم 2٢الـ عليه المدعى إدانة
 من والسادسة الخامسة المادتين بموجب سنتين ومدة األموال سلغ مكافحة نظام من عشرة السابعة المادة بموجب

 المادتين بموجب محكوميته انتهاء بعد سنة ثالثين مدة السعودية خارج السفر من ويمنع التزوير، مكافحة نظام
 للجهة عائٌد السالح حيازة في االشتراك على عقابه بأن وأفهمناه السفر، وثائق نظام من والعاشرة السادسة

 .لمختصةا
 

 سنوات خمس مدة منها إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة عشرة خمس مدة بالسجن عليه والحكم 21الـ عليه المدعى إدانة
 لسجنه مماثلة مدة السعودية خارج السفر من ويمنع األموال، غسل مكافحة نظام من عشرة السابعة المادة بموجب

 .المختصة للجهات عائد للسالح زتهحيا على عقابه بأن وُأفهم محكوميته، انتهاء بعد
 

 خارج السفر من ويمنع إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة عشرة اثنتي مدة بالسجن عليه والحكم 20الـ عليه المدعى إدانة

 .المختصة للجهات عائٌد للسالح لحيازته عقابه بأن وُأفهم محكوميته، انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية
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 خارج السفر من ويمنع إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة عشرة أربع مدة بالسجن عليه والحكم 31الـ هعلي المدعى إدانة
 النوع وحيازة السالح حيازة في االشتراك على عقابه بأن وُأفهم محكوميته، انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية

 .المختصة للجهات عائٌد اآلخر
 خارج السفر من ويمنع إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة، عشرة أربع مدة بالسجن يهعل والحكم 31الـ عليه المدعى إدانة

 للجهات عائٌد السالح حيازة في لالشتراك عقابه بأن وُأفهم محكوميته، انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية

 .المختصة
 خارج السفر من ويمنع قافه،إي تاريخ من بدءًا سنين ست مدة بالسجن عليه والحكم 32الـ عليه المدعى إدانة

 .السفر وثائق نظام من والعاشرة السادسة المادتين بموجب محكوميته انتهاء بعد سنوات عشر مدة السعودية
 السفر من ويمنع إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة، عشرة ثماني مدة بالسجن عليه والحكم 33الـ عليه المدعى إدانة

 .محكوميته انتهاء عدب لسجنه مماثلة مدة السعودية خارج
 خارج السفر من ويمنع إيقافه، تاريخ من بدءًا سنوات، عشر بالسجن عليه والحكم 34الـ عليه المدعى إدانة

 .المختصة للجهات عائٌد للسالح حيازته على عقابه بأن وُأفهم محكوميته، انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية
 سبع مدة منها إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة، وعشرين إحدى مدة بالسجن يهعل والحكم 35الـ عليه المدعى إدانة

 مماثلة مدة السعودية خارج السفر من ويمنع األموال، غسل مكافحة نظام من عشرة السابعة المادة بموجب سنوات

 .المختصة للجهات عائٌد السالح حيازة في لالشتراك عقابه بأن وأفهم محكوميته، انتهاء بعد لسجنه
 مدة السعودية خارج السفر من ويمنع إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة مدة بالسجن عليه والحكم 31الـ عليه المدعى إدانة

 .محكوميته انتهاء بعد سنين ثالث
 

 سنتين مدة منها إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة عشرة إحدى مدة بالسجن عليه والحكم 3٢الـ عليه المدعى إدانة
 انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية خارج السفر من ويمنع التزوير، مكافحة نظام بموجب لريا ألَفي وغرامة

 .المختصة للجهة عائٌد للسالح ومشاركته حيازته في عقابه بأن وُأفهم محكوميته،
 

 خارج السفر من ويمنع إيقافه، تاريخ من بدءًا سنوات أربع مدة بالسجن عليه والحكم 30الـ عليه المدعى إدانة

 .لسجنه مماثلة مدة السعودية
 

 السنة ونصف سنة مدة منها إيقافه، تاريخ من بدءًا سنة عشرة خمس بالسجن عليه والحكم 41 عليه المدعى إدانة
 المادتين بموجب ريال ألفي وغرامة سنتين ومدة األموال غسل مكافحة نظام من عشرة السادسة المادة بموجب

 الالئحة من عشرة الخامسة المادة بموجب السنة ونصف سنة ومدة التزوير كافحةم نظام من والسادسة الخامسة
 بأن وُأفهم محكوميته، انتهاء بعد لسجنه مماثلة مدة السعودية خارج السفر من ويمنع الحدود، أمن لنظام التنفيذية

 .المختصة للجهة عائٌد للسالح حيازته في عقابه
 

 قادمة، جلسة في حضوره فور عليه الحكم تالوة وسيتم الجلسة، حضور عن تخلف قد 31 الـ عليه المدعى أن يذكر
 من يومًا ثالثين خالل يكون الحكم على االعتراض تقديم موعد بأن المعترضين القضاة الفضيلة أصحاب أفهم كما

 إلى قضيةال ترفع فسوف خاللها اعتراضه منهم أي يقدم ولم المدة مضت وإذا الحكم، صك الستالم المحدد الموعد

 .بدونها الحكم لتدقيق المتخصصة الجزائية االستئناف محكمة
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 "ب" الوبائي الكبد التهاب من يحذر جدة في علمي ملتقى

 األمهات من تنتقل اإلصابة حاالت وثلث ..التبغ بعد للوفاة مسبب ثاني الفيروس اعتبروا
 م2113 نوفمبر 25 - هـ1435 محرم 21 االثنين

 

 
 ميالنو جامعة في الهضمي والجهاز الباطنة أمراض في المساعد األستاذ تيكو، المبر بياترو ورالبروفيس كشف

 أنه إلى مشيرًا ،(ب) الكبدي االلتهاب بفيروس اإلصابة الحتمال معرضون العالم في شخص ملياري أن اإليطالية،

 .شخص مليون 411 بنحو يقدر حاليًا به المصابين عدد إن إذ البلدان، من لكثير مؤرقة مشكلة أصبح
 

 (ب) الكبدي االلتهاب بمرض خاصة علمية ندوة ضمن جدة مدينة في يتحدث كان الذي بياترو، البروفيسور وألمح
 خطورة" أن مبينًا التبغ، بعد الوفاة وبالتالي بالسرطان، لإلصابة الثاني السبب يعد (ب) الكبد التهاب فيروس أن إلى

 ."للفيروس بحمله به المصاب الشخص علم عدم في تكمن البعض لدى المرض
 

 لألطباء أفضل فرص إتاحة في الجديدة المدرسة دور تبين الحديثة الطبية الخيارات" :اإليطالي البروفيسور واستدرك
 ال أننا بيد المرضى، أجساد في الفيروس نشاط على للسيطرة الهادفة التقليدية للعالجات إضافة المرض، مواجهة في

 نتائج أثبتت التي العالجية، المستحدثات تلك على العلمية والتطبيقات الدراسات من مزيد إلى ماسة جةحا في نزال

 ."إيجابية أولية
 
 أكبر، هشام البروفيسور جدة، في عبدالعزيز الملك جامعة مستشفى في الهضمي الجهاز قسم رئيس أكد جهته، من

 يستوطنها التي المناطق في مولودها، إلى الحامل األم من ،(ب) الكبد بالتهاب العدوى انتقال احتماالت ارتفاع
 أكدته ما وهو المبكرة، الطفولة مرحلة في تحدث بالمرض اإلصابة حاالت ثلث أن إلى مشيرًا له، المسبب الفيروس

 عرضة أكثر السادسة، سن دون بالفيروس المصابين األطفال من %51 – 31 أن بينت دولية طبية تقارير

 .المرض عن الناتجة المزمنة تلاللتهابا
 

 نسبة انخفاض إلى أدى ما ،(ب) الكبد التهاب مواجهة في طوياًل شوطًا قطعت المملكة بأن أكبر البروفيسور وطمأن
 عند لألطفال تعطى التي التطعيمات أهمية على وعول الحديثة، الطبية للتقارير وفقًا ،%1.1 إلى %1 من انتشاره
 باألجسام وتحصينه ميالده لدى الطفل حالة ومباشرة المستشفى، في المالئمة الظروف فرتوا أن مؤكدًا الوالدة،

 .%0٢ بنسبة الطفل إلى المصابة األم من العدوى انتقال دون يحول المضادة،
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 !المملكة خارج نساء «أرحام» يستأجرون اإلنجاب من محرومون سعوديون
 

 
 جريدان عبداهلل - جدة
 2113 نوفمبر 25 اإلثنين

 

 إلبرام البالد خارج إلى اإلنجاب من محرومات سعوديات سيدات سفر والتوليد للنساء السعودية الجمعية كشفت
 .له اإلسالمي الفقهي مجمع إجازة عدم بسبب السعودية، في المتاح غير «الظئر رحم» يسمى ما الستئجار اتفاقات
 من المحرومين الزوجين لمصلحة الجنين لحمل حمهار امرأة بتأجير األخرى البلدان في «الظئر رحم» وتعرف
 والعقم والوالدة النساء جراحات في الخبير الجمعية عضو وأوضح .ذلك نظير ماليًا مقاباًل يدفعان اللذين اإلنجاب
 اتفاقات إلتمام وآسيوية أوروبية دول إلى تتجه السعودية األسر من كبيرة نسبة أن «الحياة»لـ عباس سمير الدكتور

 (للمزيد. )صحية ألسباب الحمل على الزوجة رحم قدرة لعدم ،«الظئر رحم» ملح
 

 يفيد الذي «الظئر رحم» حمل عمليات شأن في اتخذه الذي قراره مراجعة إلى اإلسالمي الفقهي المجمع عباس ودعا

 .جوازها بعدم
 

 الطفل به يتغذى الذي الغذاء إن إذ أطفالها، غير المرأة بإرضاع ذلك مشبهًا تنفيذها، «وميةمحر» عدم يرى إنه وقال

 .إليه الممدود السري الحبل من يتناوله الذي الغذاء مثل المرأة ثدي من
 

 اءالنس من قلة أن إلى أشار الخارج، إلى السفر تكرار وتتطلب الزوجان، ينفذها التي المطولة اإلجراءات رغم وعلى
 الرحم، مستأجري إلى تسليمه عن ويمتنعن إنجابه، بعد بالطفل يحتفظن «الظئر رحم» حمل عمليات ينفذن الالتي

 .األسر تلك مع يبرمنها التي بالعقود ويخللن
 

 النهائي الطفل مصير ليكون ولدته، الذي بالطفل واالحتفاظ العقد، ذلك بمثل باإلخالل للمرأة المتحدة الواليات وتسمح
 لضمان العمليات، بتلك يقبلن األطفال من كبير عدد لديهن نساء عن البحث إلى األسر دفع ما وهو حملته، من مع

 .االتفاق وفق سيرها
 

 

http://alhayat.com/Details/575432
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 الوظيفة انتظار في "حافز"بـ معلق سعودي مليون1.6 
 "نطاقات" في مصنفة غير الخاص بالقطاع منشأة ألف 13٢ :دراسة

 م2113 وفمبرن 25 - هـ1435 محرم 21 االثنين

 
 حافز برنامج في عمل عن الباحثين عدد من %٢1 يشكلن اإلناث

 

 ما أن الخاص، القطاع في الوظائف وتوطين العمل سياسات حول االقتصادي الرياض منتدى أصدرها دراسة كشفت
 رئيسةال األربع "نطاقات" برنامج فئات ضمن مصنفة غير الخاص القطاع منشآت من المائة في ٢1.٢ على يزيد

 مرتفعة نسبة وهي البرنامج، في المدرج غير األبيض النطاق في وتقع ،(واألحمر واألصفر، واألخضر، الممتاز،)
 القطاع في منشأة 1.113.245 إجمالي من منشأة 131.٢01 أن يعني مما جدا، الصغيرة المنشآت في تتركز

 ."نطاقات" برنامج في مدرجة غير الخاص
 برنامج بيانات قواعد في العمل عن الباحثين عدد أن األوسط، الشرق صحيفة نشرتها التي الدراسة وأوضحت

 اإلناث، من 1.2 منهم العاملة، القوى مسح تقديرات عن المليون إلى يصل بفارق مواطنًا، مليون 1.1 بلغ ،"حافز"

 .المائة في ٢1 بنسبة
 0 من الفترة خالل الرياض في ستعقد التي السادسة، دورته فعاليات خالل المنتدى سيناقشها التي الدراسة وأوضحت

 144.425 بعدد األبيض النطاق بعد الثانية المرتبة في جاء المنخفض األخضر النطاق أن المقبل، ديسمبر 11 إلى
 المائة، في 22. بنسبة األصفر فالنطاق المائة، في 3.1 بنسبة األحمر النطاق ثم المائة، في 13.1 بنسبة منشأة،

 بنسبة المرتفع األخضر النطاق وأخيرا منهما، لكل المائة في 1 بنسبة الذهبي والنطاق المتوسط األخضر النطاق يليه

 .المائة في 1.4
 القطاع عمالة ربع من أقل بها يعمل "نطاقات" برنامج في المدرجة غير األبيض القطاع منشآت أن الدراسة وبينت

 مليون 1.٢02 عددهم البالغ الخاص، بالقطاع العاملين إجمالي من عامال مليوني حوالي لىع تستحوذ حيث الخاص،

 .المائة في 55 بنسبة العاملة القوى لجهة المنشآت األخضر النطاق تصدر حين في موظف،
 نمه مثل واقتصادية، اجتماعية ألسباب الراهن الوقت في للتوطين القابلة غير المهن تكون أن ضرورة وأكدت
 عملية نطاق خارج ونحوها، والسباكة، والحفر، اللياسة، كأعمال والتشييد البناء قطاع في التنفيذية والمهن النظافة

 .التوطين نسب وتحديد النطاقات تصنيف
 

 فإن ،(2113 عام أبريل شهر) العمل وزارة من الدراسة فريق عليها حصل التي "نطاقات" برنامج بيانات ووفق
 القوى عدد وبلغ السعوديين، غير من السعودية في الخاص القطاع منشآت في العاملة القوى من المائة في 15.1

 .الخاص القطاع في العاملة القوى إجمالي من المائة في 3 نسبته ما يشكلن ،201.120 اإلناث من المواطنة العاملة
 تعمل السعودي الخاص القطاع في العاملة القوى من المائة في 14.5 أن إلى الدراسة تشير بالنشاط، يتعلق ما وفي
 البري والصيد والغابات والزراعة التحويلية، الصناعات ومجال والتجزئة، الجملة وتجارة والبناء، التشييد مجال في

 .واألسماك
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 :طاهر .. التنفيذ آلية لتسريع الخطط ناقش

 يةاإللكترون تعامالتها في نوعية نقلة على مقبلة المنورة المدينة

 
 

 «واس» .االجتماع ترؤسه خالل المنورة المدينة أمين
 

 المنورة المدينة من "االقتصادية"

 تعامالتها في نوعية نقلة على مقبلة المنطقة أمانة أن المنورة، المدينة منطقة أمين طاهر، خالد الدكتور أكد
 التعامالت مفهوم تطبيق خطى لتسريع وذلك القطاعات لجميع اإللكترونية الخدمات من العديد بطرح اإللكترونية

 .الحكومية اإللكترونية
 
 ،الجميح خالد الدكتور "يّسر" الخامس التحول لقياس الوطني الفريق عضو أخيرا األمانة بمقر لقاءه خالل ذلك جاء

 مجال في األمانة تشهده الذي التطور ومناقشة ،المنورة المدينة منطقة بأمانة الخاصة القياس نتائج معه واستعرض
 جميع مراجعة إلى باإلضافة إلكترونيًا الحكومية والتعامالت الخدمات بتقديم المتعلقة والخطط اإللكترونية الخدمات

 .االستراتيجي والبعد الخدمات وجودة اإللكتروني والتمكين التأثير حيث من اإللكترونية الخدمات
 

 وكالء اللجنة أعضاء حضره الذي اللقاء خالل اإللكترونية التعامالت لجنة رئيس المنورة المدينة منطقة أمين وأكد
 مستوى على اإللكترونية والخدمات التعامالت تطوير على األمانة حرص العموم ومدراء المساعدون والوكالء األمين
 حرمينال خادم حكومة توليه ما مع انسجامًا ،المأمولة األهداف لتحقيق الجهود تضافر أهمية إلى متطرًقا ،األمانة

 اإللكترونية التعامالت مفهوم تطبيق نحو بالتحول كبير اهتمام من سعود آل العزيز عبد بن اهلل عبد الملك الشريفين

 .المواطنين خدمة على اإليجابية وانعكاساتها الوطني لالقتصاد كبيرة فوائد من تقدمه لما نظرًا الحكومية
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 النقاط بعض إيضاح إلى إضافة ،للمستفيدين األمانة تقدمها يالت الخدمات عن مفصل شرح إلى المجتمعون واستمع
 اإللكتروني العمل تطوير سبل ومناقشة اآلراء وتبادل اإللكتروني للتحول الخامس القياس في الواردة والمالحظات

 .للمستفيدين المقدمة الخدمات وجودة األداء مستوى لرفع األمانة وتوجهات
 

 «معاملة» مركز بزيارة الخامس التحول لقياس الوطني الفريق عضو الجميح خالد الدكتور قام ذاته السياق وفي
 المستفيدين بخدمة يعنى والذي ،أخيرا المنورة المدينة منطقة أمير العزيز عبد بن سلمان بن فيصل األمير دشنه الذي

 .للمستفيدين تقدم التي والخدمات المركز عن شرح إلى استمع حيث المنورة المدينة منطقة أمانة خدمات من
 
 أمانة في اإللكترونية التعامالت لجنة أعضاء مع اجتماعات الخامس التحول لقياس الوطني الفريق عضو عقد كما

 ،"اآلمنة الحكومية الشبكة – الحكومية التكامل قناة" الربط وفريق ،لألمانة اإللكترونية البوابة فريق وهم المنطقة،
 الحكومية اإللكترونية للتعامالت التحول خطة إعداد وفريق ،المختلفة القنوات ةلمناقش المعلومات تقنية وفريق

 ."معاملة" العمالء خدمة وفريق ،المعلومات أمن فريق عن فضاًل ،بالجهة
 

 األداء جائزة تنفيذ عقد أخيرا، وقع قد المنورة المدينة منطقة أمير العزيز عبد بن سلمان بن فيصل األمير وكان

 .األلمانية Mii شركة مع بالتعاون الحلول نبع شركة مع المنورة المدينة منطقة في تميزالم الحكومي
 

 للمستفيدين، خدماتها تقديم في الجودة مستويات أعلى تحقيق على القطاعات مختلف تحفيز إلى الجائزة وتهدف
 رضا لتحقيق الجودة طبيقت في بالمنطقة الحكومية الجهات بين التنافس وتعزيز األداء، في المستمر والتحسين

 .المستفيدين
 

 رضا :وهي مجاالت ثالثة تغطي المتميز الحكومي األداء جائزة أن الجائزة على العام المشرف السهلي وهيب وأوضح
 معها المتعاملين رضا ناحية من المستهدفة الحكومية الجهات بين المفاضلة في يتمثل حيث - المستفيدين

 بتطبيقات فيتعلق الثاني المجال أما لهم، المقدمة الخدمة جودة عن والخدمية اإلنتاجية مخرجاتها من والمستفيدين
 من التي المختلفة والسياسات األنظمة تبنيها حيث من الحكومية الجهات بين المفاضلة تجري إذ المستمر التحسين

 يشمل الذي الجودة إدارة أنظمة عن الثالث المجال ويأتي .النواحي مختلف في المستمر التحسين أمان شأنها
 ثقة تعزيز شأنها من التي المؤسسي والتميز الجودة إدارة أنظمة تبنيها حيث من الحكومية الجهات بين المفاضلة

 .المستفيدين
 

 .البرونزية والجائزة الفضية، والجائزة الذهبية، الجائزة وهي مستويات ثالثة للجائزة خصص أنه إلى اإلشارة تجدر
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 المدينة لجوازات أنفسهم يسلمون بياإثيو مخالفا150 
 

 
 (المنورة المدينة) الصيدالني أيمن الصويان، عبدالهادي

 

 بالمدينة الصافية جسر تحت البارحة تجمعوا «األثيوبية الجنسية من» مخالفا 151 نحو األمنية الدوريات طوقت

 .شغب أعمال أية ممنه تبدر أن دون بالدهم الى ترحيلهم اجراءات إنهاء انتظار في المنورة
 العقيد المنطقة شرطة باسم اإلعالمي الناطق المنورة المدينة منطقة بشرطة والتوجيه العامة العالقات مدير وأوضح

 الى وترحيلهم أنفسهم تسليم في يرغبون مخالفون الصافية جسر أسفل المتجمعين أن تبين أنه الغنام عامر بن فهد
 الجهات بها تقوم التي الحملة أعمال ضمن اجراءاتهم إلنهاء بالجوازات الوافدين دارةإ الى نقلهم تم أنه مبينا بالدهم،

 .األمنية
 الجهات ان الى الفتًا الجسر، فيه يوجد الذي الحي في شغب بأعمال المخالفين هؤالء قيام عن تناقله تم ما ونفي

 ونقاط الدوريات خالل من الساعة مدار على أعمالها تمارس المخالفين وتتبع القبض عمليات بها المنوط المختصة

 .التفتيش
 المحافظات شرط من وعدد المنورة المدينة منطقة شرطة نفذتها التي التفتيشية األمنية الحمالت أسفرت ذلك إلى

 اإلقامة لنظام مخالفا (45٢) من أكثر ضبط عن األول، أمس التجارية والمحالت األحياء من لعدد األمنية واإلدارات

 .مختلفة جنسيات من ومحافظاتها المنورة المدينة في لوالعم
 المخالفين لضبط المنطقة لشرطة التابعة المهد محافظة شرطة بها قامت التي الميدانية األمنية الحملة عن نتج كما

 دوريات ومشاركة البراك صالح العقيد المحافظة شرطة مدير بقيادة المهد بمحافظة بيضان بقرية اإلقامة لنظامي
 جنسيات من مخالفا عامال (112) على القبض صفينة، شرطة ومخفر ارن شرطة ومخفر الميداني والبحث األمن

 إلى لترحيلهم تمهيدا المنورة المدينة في الوافدين إدارة إلى تسليمهم إجراءات إنهاء تم معهم التحقيق وبعد مختلفة،

 .بالدهم
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 صيدر دون من شيكات بإصدار تتعلق قضية في ُاتهم
 أمس المنورة المدينة محكمة من هرب سجين على القبض إلقاء

 

 

 
 :المنورة المدينة -سبق -الشاماني خالد

 المدينة، محكمة من أمس ظهر منذ الهارب، السجين على اليوم، القبض، المنورة بالمدينة األمنية الجهات ألقت 

 .رصيد دون من شيكات بإصدار تتعلق قضية في محاكمته أثناء
 
 ":سبق" مع اتصال خالل الحربي، عبداهلل الرائد المكلف، للسجون العامة المديرية باسم اإلعالمي الناطق قالو

 ."السجن وأودع الهارب، السجين على القبض إلقاء من اليوم تمكنت المنورة بالمدينة األمنية الجهات"
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 النبوي الحرم ساحات حول مسلمين غير بعضهم وإثيوبية إثيوبي 311 ضبط..بالصور
 

 
 قدموا مسلمين غير بعضهم مخالفين، وإثيوبية إثيوبي 311 نحو على القبض المنورة بالمدينة األمنية الجهات ألقت

 .النبوي الحرم ساحات حول فنادق داخل األنظار عن واختفوا متفرقة، أماكن من
 

 نساء بينهم مخالف إثيوبي 411 نحو وجودب معلومات تلقت األمنية الجهات فإن ،"المواطن"لـ وفقًا مصادر، وبحسب
 تالحق زالت ال األمنية الجهات أن إلى مشيرة المواقع، هذه بمداهمة فقامت النبوي، الحرم حول مواقع في مختفون

 .البقية
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 بالتحقيق يطالبون واألهالي شخصًا 12 وتوقيف الممرات بأحد هاجمه
 لطالب الصدر في طعنات سددوي بالطائف "السيل ثانوية" يقتحم شاب

 

 
 : الطائف -سبق -القثامي سمران

 .اليوم صباح المدرسة، طالب أحد على الصغير، السيل بثانوية متخِرج شاب اعتدى
 .ممراتها أحد داخل الصدر، في الطالب وطعن الطائف، شمال الواقعة المدرسة المعتدي الشاب واقتحم
 .األحمر الهالل عبر المستشفى إلى نقله استلزم مما الوعي، فاقدًا المصاب الشاب سقوط عن الحادث وأسفر

 السرير على الضحية الطالب يرقد بينما القضية، في التحقيق ذّمة على شخصًا 12 من أكثر الحوية شرطة واستوقفت

 .المستشفى في األبيض
 تدهور على اعتراضهم أبدوا حيث الصغير، السيل مدرسة في الطالب أمور أولياء من عدد شكوى "سبق" وتلقت

 .المدرسة في األوضاع
 مطالبين المدرسي، الحرم داخل الطالب أحد على باالعتداء لشخص السماح كيفية عن األمور أولياء وتساءل
 مدير من مسبق إذن دون من المدرسة ممرات إلى بالدخول للمعتدي السماح عن المسؤول محاسبة بضرورة

 .المدرسة
 التي المالحظات من عدد فحص إلى إضافة الطالب، على االعتداء قضية في التحقيق فتح ضرورة لىع األهالي وشدد

 .المدرسة أداء على رصدوها
 الذي االعتداء حادث تكرار احتمال ظِل في خاصة المدرسة، داخل وجودهم خالل أبنائهم على خوفهم األهالي وأبدى

 .اليوم صباح وقع
 

 الرياض شمال شهير فندق داخل طعام بشوكة شقيقه يقتل شاب
 

 
 تعبيرية صورة

 
 وأشارت .الرياض شمال شهير فندق داخل شقيقين بين وقعت قتل جريمة اليوم، بالرياض، األمنية الجهات باشرت

 ”شوكة“ الستخدام أحدهما دفع ما الفندق، داخل الشقيقين بين خالف إثر على وقعت الجريمة أن إلى أولية معلومات

 .لوفاته أدى ما للنزيف، إثرها على تعرض لشقيقه، طعنة بها وسدد عامالط
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  2113 عام شهدها التي االختراعات أفضل :صور
 

 
 

 تقوم الشهيرة اإلنترنت ومواقع الدوريات فإن جديد عام استقبال إلى والتطلع نهايته من 2113 عام اقتراب مع
 أفضل السيارات، أفضل مية،والعال المحلية المستويات على العام شخصيات أفضل إلختيار متنوعة بإستطالعات

 .وغيرها تأثيرا، األحداث أكثر الكتب،
 عام شهدها التي الجديدة اإلختراعات بأفضل قائمة بعمل الشهيرة األمريكية ”تايم“ مجلة قامت الصدد هذا وفي

 رالتطو مرحلة في لبنة بمثابة جاءت أو المرضى، بعض لدى مشكلة حل اإلنسان، رهافية في ساهمت والتي 2113

 .اإلنساني
 وهي مترًا، X 3 1 بقياس ،”كيوران ألفونسو“ الميكسيكي السينمائي المخرج وابتكرها ، ”Lightbox“ قبعة

 بما الفضاء لرائد الخارجي الفضاء تنير بأن لها يسمح ما ، LEDلمبة 4101بـ ومزودة لوحة، 101 من مكونة
 إلخراج الفيلم، مصور بمساعدة بتكره الذي الجهاز لىع ”كيوران“ اعتمد وقد هناك، حية لقطات تصوير من ُيمكنه

  .Gravityأو ”جرافيتي“ الشهير العلمي الخيال فيلم
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 بتقنية يعمل االسم، نفس يحمل تطبيق خالل من بها التحكم يمكن والتي الروبوتية، Drive” “Anki سيارات

 اللوحية واألجهزة الجواالت بتغذية سياراتال وتقوم فقط، واآليباد اآليفون على التحميل يدعم ، LEالبلوتوث
 سعر ويبلغ الجوال، طريق عن حية روبوتية سباقات في بالمشاركة يسمح بما إستشعار، أجهزة خالل من بالمعلومات

 .دوالر 211 التطبيق
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 وأندرويد، iOS الذكية الهواتف خالل من التصوير ويمكنها ، QX100-DSCالعدسة بنمط سوني كاميرا
 رقمية كاميرا إلى الذكي الهاتف تحويل على تعمل كما مرة، 3.1 بمعدل البصري والتصغير التكبير بميزة تعوتتم

 .فاي واي شبكة عبر الجوال خالل من بعد عن فيها التحكم يتم إحترافية،
 

 
 

 “Mission شركة أنتجتها ،”النارية الدراجات وحش”بـ الُملقبة ، R”” Missionالكهربائية النارية الدراجة
Motorcycle”، من التسارع من يمكٌنها حصانًا، 111 قوته تبلغ الكهربائية، بالطاقة يعمل بمحرك مزودة وهي 

 ويمكنها الساعة، في كيلومترًا 241 القصوى سرعتها وتبلغ ثوان، ثالث في كيلومترًا 111 وحتى السكون وضعية
 رقمية شاشة خالل من النارية الدراجة أداء في التحكم تموي الشحن، إلعادة الحاجة دون كيلومترًا 225 مسافة قطع

 .باللمس تعمل
 

 
 

 vR” “Oculus شركة أنتجته األبعاد، ثالثية الفيديو لأللعاب التفاعلي ” Rift” Oculus جهاز
 الحدث من جزءًا تجعله والصورة بالصوت تفاعلية مشاركة األلعاب عالم في يشارك أن للمستخدم لتتيح األمريكية،

 .اإلفتراضي
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 السرية والكلمات بالبيانات المدمجة شريحتها تحميل يتم أن بعد الفم، طريق عن يوميًا تناولها يتم ذكية كبسولة
 الشريحة بين تفاعل حدوث وبمجرد ،”والدواء للغذاء العامة الهيئة“ موافقة على حصلت وقد بالمستخدم، الخاصة

 يوميًا، معها التعامل يتم التي الذكية األجهزة مع الشريحة على المخزنة سرال كلمات مزامنة يتم المعوية واألحماض

 .للتدوين الحاجة دون
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 مادة على يحتوي حبر على باإلعتماد مجسمة، وأشكال حروف كتابة ويمكنه األبعاد، ثالثيDoodler 3 قلم
 ABS،شركة أنتجته وقد .المجسمة حروفال وتشكيل لرسم صالحة لتصبح وتبريدها صهرها يتم والتي البالستيكية 
 WobbleWorks،حشد من تمكنت وقد ،”كيكستارتر“ موقع على جماعي تمويل حملة له ورصدت األمريكية 

 .دوالر 01 مقابل الموقع على طرحه بعد قليلة، بساعات عرضه بعد دوالر ألف 31 مبلغ
 

 
 

 ولم الهجينة، السيارة لشحن طاقة إلى يلهاوتحو الشمس آشعة بإمتصاص تقوم ، V60فولفو لسيارة شمسية لوحة

 .اآلن حتى تجاريًا ” Architecture” & Design Synthesis الُمصنعة األمريكية الشركة تطرحها
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 ليقوم المعدالت، تلك إنخفاض من اإللكتروني والتحذير الدم، في السكر معدالت على للتعرف صناعي بنكرياس
 بوظيفة يقوم فهو وبالتالي األول، النمط من السكري لمرضى – الالزم بالكم – اإلنسولين مادة بضخ بالتبعية

 .”والدواء للغذاء العامة الهيئة“ موافقة على حصل وقد البنكرياس،
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 األمريكية، كاليفورنيا والية في للبصريات مركز وابتكرها جزئي، بشكل للمكفوفين البصر تعيد II Argus نظارة
 البصري، العصب عبر الدماغ إلى وإرسالها الصور بالتقاط تقوم داخلية وكاميرا كهربائيًا بًاقط 11 على تحتوي وهي

 باألبيض لألشياء الجزئية الرؤية من بالقرنية الضوئية المستقبالت في جيني خلل من يعانون ممن المكفوفين لتمكن
 العامة الهيئة“ موافقة على النظارة صلتح وقد باأللوان، الجزئية الرؤية تتيح منها نسخة تطوير وجاري واألسود،

 .يورو ألف ٢3 مقابل أوروبا في تركيبها ويتم ،”والدواء للغذاء
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 وترجمة المستخدم حركة توقع طريق عن الساللم، وصعود المشي على الشلل مرضى يساعد Rewalk جهاز
 يميزه ما وأهم بالبدلة، أشبه وهو حية،بأري التنقل على يساعده ما اإلنسان جسم حركة تحاكي حركات إلى إشاراتها

 .أوروبا في تجاريًا طرحه وتم بالبطارية، ويعمل واألطوال، األوزان مختلف مع ويتناسب الوزن خفيف أنه هو
 

 
 

 
 


