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 أوباما يبحث مع العاهل السعودي القضايا المشتركة

 في اتصال هاتفي تلقاه الملك عبداهلل بن عبدالعزيز من الرئيس األميركي
 األربعاء 24 محرم 5345هـ - 22 نوفمبر 2154م

 
 "الرئيس األميركي باراك أوباما والعاهل السعودي الملك عبداهلل بن عبدالعزيز "أرشيفية

 
 .بحث الرئيس األميركي باراك أوباما مع العاهل السعودي الملك عبداهلل بن عبدالعزيز القضايا ذات االهتمام المشترك

 
وأوضحت وكالة األنباء السعودية "واس" أن الملك عبداهلل بن عبدالعزيز تلقى اتصااًل هاتفيًا، اليوم األربعاء، من 

 .الرئيسي األميركي باراك أوباما
 

وطبقًا للوكالة، فإنه تم خالل االتصال استعراض العالقات الثنائية بين البلدين، وبحث األوضاع في المنطقة، والقضايا 

 .ذات االهتمام المشترك
 

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز قد بحث مع الرئيس األميركي باراك أوباما، في يوليو 

 .الماضي، تداعيات األحداث بالمنطقة، والتطورات على الساحتين العربية واإلقليمية
 

كما تبادل الزعيمان الرأي والمشورة لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين السعودي واألميركي، وخدمة األمن والسلم 

 .الدوليين، وذلك خالل اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين من أوباما
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 العبدالوهاب" وكياًل لوزارة الداخلية لألحوال المدنية"

 

 
 :واس- الرياض

أصدر وزير الداخلية، األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف ناصر بن عبداهلل العبدالوهاب، وكياًل  

 .لوزارة الداخلية لألحوال المدنية
 

 .وقال "العبدالوهاب": إنه يشعر باالعتزاز بهذا القرار، وقّدم الشكر لوزير الداخلية؛ على هذه الثقة الكبيرة
 

ودعا وكيل وزارة الداخلية لألحوال المدنية، اهلل )سبحانه وتعالى(، أن يوفقه في هذه المهمة، وأن يكون عند حسن 

 .الظن
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 مبادرة خادم الحرمين لدعم المؤسسات المالية العربية على رأس اجتماع لجنة متابعة القمم االقتصادية

 

 
 هبة محمود - القاهرة

 األربعاء 2154/55/22
 

تعقد اللجنة المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمم العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية اجتماعها الثاني بمقر األمانة 

 .العامة للجامعة العربية غًدا الخميس على مستوى كبار المسؤولين برئاسة المملكة
وتضم اللجنة في عضويتها كاًل من دول »مصر والسعودية وتونس« ودول ترويكا المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 .»مصر والمغرب وموريتانيا« إلى جانب الجزائر ولبنان واليمن واألمين العام لجامعة الدول العربية
وأوضح مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن االجتماع سيناقش مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة، واستضافة مملكة البحرين 

لمشروع البورصة العربية المشتركة، واإلستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، واالستثمار في 

 .«الدول العربية »االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية
كما ستناقش تقرير د. نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة 

العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية في دورتها األولى بالكويت يناير 2112 ودورتها الثانية في شرم الشيخ 
2155، والثالثة في الرياض 2154 بشأن الموضوعات االقتصادية وفي مقدمتها مبادرة أمير الكويت سمو الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة 
والمتوسطة في الوطن العربي، واألزمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصادات العربية، ومشروعات الربط 

 .الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية
وقال المصدر إن اللجنة ستناقش أيًضا البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، واالتحاد الجمركي العربي، واألمن 
المائي العربي، ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، ومشروع الربط البحري بين الدول العريبة، 

 .والمشروعات التنموية لدعم صمود القدس
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 السعودية رئيسًا فخريًا لمجلس وزراء العدل العرب.. ألول مرة

 

 

 
أقر مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ 22 المنعقدة حاليًا بالعاصمة صنعاء إختيار المملكة العربية السعودية 
رئيسًا فخريًا لمجلس وزراء العدل العرب. وبحسب وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية، اليوم الثالثاء، فقد ترأس 
وفد المملكة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي. وأشارت الوكالة إلى أن إختيار المجلس 
للمملكة رئيسًا فخريًا يتم ألول مرة، حيث حظيت السعودية أيضًا بإنتخاب األعضاء برئاسة المكتب التنفيذي في هذه 
الدورة. من جانب آخر، اعتمد المجلس في دورته الحالية ما يقارب خمسة وعشرين قانونًا عربيًا استرشاديا في 

 .مختلف المجاالت القانونية، كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا ألحد اإلهداف الرئيسة لعمل المجلس
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 نيابة عن ولي العهد

 مؤتمر في المدينة المنورة يطالب بتسخير التقنية للذود عن الرسول
 

 
 

 األمير فيصل بن سلمان
 

 أحمد الديحاني من المدينة المنورة
 

نيابة عن األمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع افتتح األمير فيصل بن 
سلمان أمير منطقة المدينة المنورة البارحة المؤتمر العالمي "الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم وحقوقه على 

 .البشرية" الذي تنظمه الجامعة اإلسالمية ضمن فعاليات المدينة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2154م
 

وأكد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، أن ال عزة لألمة إال باتباع سنة النبي- صلى اهلل عليه وسلم- 
فاإلسالم يمر بمحن عصيبة ال منقذ له منها إال تقوى اهلل عز وجل وتطبيق سنة نبيه عليه الصالة والسالم، ونرجو أن 

 .تكون هذه الجامعة المباركة سباقة لعمل الخير وأن تكون بحوث هذا المؤتمر نافعة القريب والبعيد
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 .األمير فيصل بن سلمان مطلقا مشروعات للجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة

 

فيما أشار الدكتور عبد الرحمن بن عبد اهلل السند مدير الجامعة اإلسالمية إلى هذا اليوم باعتباره من األيام التي 
تشرف بها الجامعة في الحديث عن النبي- صلى اهلل عليه وسلم- الذي هو خير البشرية جمعاء، والشرف الثاني 

الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز- حفظه اهلل- الذي يرعى قضايا اإلسالم 
والمسلمين وال سيما ما يخص سيد البشرية نبينا محمد- على آله وصحبه الصالة والسالم- والشرف الثالث تشريف 
األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أناب األمير 
فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وهو الشرف الرابع الذي نشرف به في هذا المؤتمر، والذي يولي هذه 

 ."الجامعة جل االهتمام والرعاية، وختم بالقول "فهنيئا للمدينة بكم وهنيئا لكم بالمدينة
 

وأعلن مدير الجامعة اإلسالمية خالل كلمته في حفل افتتاح المؤتمر عن تأسيس كرسيين عمليين في الجامعة، مشيرا 
إلى أن الجامعة اإلسالمية منذ إعالنها تنظيم المؤتمر تسابق إليه الباحثون والباحثات من مختلف الجنسيات العربية 

واإلسالمية، حيث وصلت األبحاث إلى أكثر من 341 بحثًا من 44 جنسية، شاكرا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد 
اهلل بن عبد العزيز وولي عهده والنائب الثاني على اهتمامهم بدعم قضايا المسلمين وعلى دعمهم الخاص لهذا 

 .المؤتمر وما تحظى به الجامعة اإلسالمية من رعاية واهتمام
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 «أمير منطقة المدينة المنورة متوسطًا مفتي عام المملكة ومدير الجامعة اإلسالمية. تصوير: علي الشهراني و هاشم حسين -»االقتصادية

 

ومن جهته، قال عبد اهلل سعود بن عبد الوحيد األمين العام للجامعة السلفية ببنارس الهندية إن هذا المؤتمر واجب 
المسلمين ومؤسساتهم العلمية واإلعالمية فالعالم اليوم – بفضل اهلل ثم بفضل التقنية الحديثة الهائلة- تقاربت زواياه 
وتالقت أطرافه وطويت مسافاته وانزوت أبعاده إلى قرية صغيرة يمكن فيها أن تتقابل الحضارات وتتالقى الثقافات 

 .بدون حاجز جغرافي، فيتعرف بعضها على بعض، ويستفيد بعضها من بعض، وتعترف إحداها بحقوق األخرى
 

وهذا المؤتمر العالمي العظيم الذي تعقده الجامعة اإلسالمية في مدينة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم للتعريف 

 .بخصائص النبي الكريم وحقوقه على البشرية؛ حاجة هذا العصر وضرورة هذا الوقت بال شك

 
 .جانب من حضور المؤتمر

 

وفي ختام الحفل ونيابة عن األمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وضع 
األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة حجر األساس لبعض المشاريع في الجامعة، ثم جرى تكريم 

داعمي برامج الجامعة، فيما قدم مدير الجامعة اإلسالمية الدكتور السند هدايا تذكارية بهذه المناسبة لألمير سلمان بن 
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عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واألمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة 

 .المنورة ومفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ

 
 .األمير فيصل بن سلمان يتسلم درعا تكريمية من الجامعة اإلسالمية

 

وشهد حفل افتتاح المؤتمر العالمي شخصيات بارزة من داخل المملكة ومن خارجها، كان من بينهم الشيخ عبد اهلل 

 .المطلق عضو هيئة كبار العلماء والشيخ خالد الشائع
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 في المؤتمر العالمي للرسول صلى اهلل عليه وسلم وحقوقه على البشرية
 توصية بالسعي الستصدار قرار دولي "يجرم اإلساءة" للرسول الكريم

 

 
 :سبق- المدينة المنورة

أوصى "المؤتمر العالمي للرسول )صلى اهلل عليه وسلم( وحقوقه على البشرية"، الذي نظمته الجامعة اإلسالمية،  
بالمدينة المنورة، بالسعي الستصدار قرار دولي يجرم اإلساءة للرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، وسائر الرسل 

واألنبياء الكرام )عليهم الصالة والسالم(، واستصدار ميثاق عالمي لحماية جناب األنبياء والرسل )عليهم الصالة 

 .(والسالم
 

كما أوصى "المؤتمر"، في ختام جلساته، اليوم األربعاء، بإنشاء مركز خادم الحرمين الشريفين، الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، لدراسات وأبحاث متعلقة بنصرة النبي )صلى اهلل عليه وسلم(، وإنشاء كرسي ولي العهد، األمير سلمان 

 .بن عبدالعزيز، بالجامعة اإلسالمية؛ ليعني بالسيرة النبوية ودراساتها
 

واستمر "المؤتمر" على مدار خمس جلسات علمية، دارت فيها حوارات ونقاشات، وترأس الجلسة الختامية منه 

 .مدير الجامعة اإلسالمية، عبد الرحمن بن عبد اهلل السند
 

وخرج "المؤتمر" بـ51 توصية كان أبرزها: التأكيد على عظم حقوق الرسول محمد )صلى اهلل عليه وسلم(، وتقديمه 
على النفس، والوالد، والولد، والصالة عليه كلما ذكر، واتباعه، والتمسك بسنته، ونشر دعوته، واالنتصار له، 

 .ومحبة آله، وأزواجه، وأصحابه، والترضي عنهم، وعدم الغلو فيه
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وطالب "المؤتمر" بالتوضيح الموثق لألفعال اآلثمة، التي تقترف بحق النبي )صلى اهلل عليه وسلم(، والمطالبة 
الجادة بتنفيذ الحكم الشرعي فيها، وأن ما يفعله بعض المسلمين من مظاهرات، وإفساد، وتخريب، ال يحله الشرع، 

 .بل ُيدينه، وهو ُيعطي نتائج عكسية عن اإلسالم وأهله
 

كما يرى "المؤتمر" أن يكون الخطاب عما يقع من إساءات للنبي )صلى اهلل عليه وسلم( هادئًا متعقاًل، والحوار 

 .منضبطًا بأخالقيات اإلسالم
 

كما طالب - أيضًا - بالتوسع في دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم، والتعريف به تعريفًا صحيحًا بكل الوسائل المرئية 
والمقروءة والمسموعة الحديثة، وبجميع اللغات، ويرى "المؤتمر": أن هذا األمر يحتاج إلى جهد مشترك من 
الجامعات، ووزارات الشؤون اإلسالمية، ووزارات الثقافة واإلعالم، ورابطة العالم اإلسالمي، ومنظمة التعاون 

 .اإلسالمي
 

وأوصي "المؤتمر" بأن ُتقام ورشة عمل في "الجامعة اإلسالمية"، ُيدعى إليها علماء شرعيون وحقوقيون، من 
مختلف أقطار العالم العربي واإلسالمي؛ لتكييف جريمة اإلساءة إلى النبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم( على 

المستوى الدولي، ووضعها في إطار قانوني، ووضع تصور لميثاق إسالمي ُملزم لجميع الدول العربية واإلسالمية 

 .(لحماية الدين اإلسالمي، والنبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم
 

ودعا "المؤتمر" المنظمات، والمؤسسات، والجمعيات اإلسالمية، والجامعات إلى تنفيذ برامج، وعقد مؤتمرات، 
ولقاءات، وطباعة البحوث العلمية، والرسائل الجامعية، عن سيرة الرسول محمد )صلى اهلل عليه وسلم(، وبيان 

 .قدره، ومكانته، وحقوقه على المسلمين وغيرهم
 

ويدعو "المؤتمر" المشاركين إلى إنشاء "موسوعة" تترجم إلى مختلف لغات العالم، تعنى بكل ما يمكن أن تقدمه 
السيرة النبوية للبشرية من ُحلول ومعالجات، لما يمر به عالمنا المعاصر من إشكاالت أخالقية، واجتماعية، 

 .واقتصادية، واستقطاب علماء ومفكرين منصفين، من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في تحرير موادها
 

وناشد "المؤتمر": أن تقيم وزارات الشؤون اإلسالمية، والثقافة واإلعالم، والجامعات، معارض دائمة، ومتنقلة 

 .(للتعريف بسيرة النبي محمد العطرة، والحقوق الواجبة له )صلى اهلل عليه وسلم
 

وطالب "المؤتمر" الوزارات ذات االختصاص في الدول اإلسالمية بتوجيه السفارات، والملحقيات الثقافية، في مختلف 
دول العالم، بالقيام بواجبها في التعريف برسالة اإلسالم، وبالرسول محمد )صلى اهلل عليه وسلم( وحقوقه على 

 .البشرية
 

ودعا "المؤتمر" وزارات التربية والتعليم، والجامعات، في العالم اإلسالمي، بوضع مقرر للسيرة النبوية الشريفة، 
يدرس في مراحل التعليم العام المختلفة لغرس محبة النبي )صلى اهلل عليه وسلم( في قلوب الناشئة، ويتناول 

 .التعريف به )صلى اهلل عليه وسلم( ومآثره، وهديه، ومكانته العظيمة عند ربه وعند المسلمين
 

وناشد "المؤتمر" الدول اإلسالمية، دعم القنوات الفضائية، واإلذاعات، والمواقع اإللكترونية اإلسالمية "علميًا 
وماديًا"؛ لتقوم بدورها في التعريف باإلسالم وبرسوله )صلى اهلل عليه وسلم( وحقوقه على البشرية بلغات العالم 

 .المختلفة
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ودعا "المؤتمر" إلى إنشاء "قناة فضائية عالمية متخصصة" بالتعريف بالرسول محمد )صلى اهلل عليه وسلم( 

 .وحقوقه بمختلف اللغات
 

وناشد "المؤتمر" شركات االتصاالت في الدول اإلسالمية، بنشر رسائل وخدمات تعريفية مجانية، وتطبيقات للهواتف 
الذكية في التعريف باإلسالم وبرسوله )صلى اهلل عليه وسلم(، وحقوقه بمختلف اللغات، كما دعا رجال األعمال إلى 

 .دعم ذلك - ماديًا - لنشره عالميًا
 

وأعرب المشاركون في "المؤتمر" عن تطلعهم إلى إنشاء جائزة عالمية باسم خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد 
اهلل بن عبدالعزيز آل سعود، تمنح للجهود واألبحاث والدراسات المتميزة، في مجاالت نصرة النبي )صلى اهلل عليه 

 .وسلم( وسنته، وأن تكون "الجامعة اإلسالمية" بالمدينة المنورة مقرًا ألمانة الجائزة
 

وأوصي المشاركون في "المؤتمر" برفع برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل 

  .سعود )حفظه اهلل ورعاه(؛ لموافقته على عقد هذا "المؤتمر" في رحاب "الجامعة اإلسالمية" بالمدينة المنورة
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 الداخلية السعودية: تعاملنا مع إطالق "الهاون" بحسن نية

 أكدت أن المملكة اعتبرت حينها أنها ناتجة عن تمارين عسكرية أو خالفه
 األربعاء 24 محرم 5345هـ - 22 نوفمبر 2154م

 
 "اللواء التركي خالل حديثه في المؤتمر الصحافي "تصوير: وليد الهويشل

 

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن المملكة افترضت بعد إطالق 6 قذائف هاون 

 .على إحدى المراكز الحدودية )شمال السعودية( ُحسن النية
 

وأوضح في مؤتمر صحافي، األربعاء، أن السعودية اعتبرت حينها تلك القذائف ناتجة عن تمارين عسكرية أو خالفه، 

 .حتى اتضح عكس ذلك
 

وكانت السعودية أعلنت يوم الخميس الماضي عن سقوط 6 قذائف مورتر بجانب مركز حدودي قرب الكويت، دون أن 

 .ينتج عن ذلك أي إصابات
 

وصّرح الناطق اإلعالمي لحرس الحدود السعودي، العميد محمد الغامدي، حينها، بأنه رصد ظهر األربعاء سقوط 6 
قذائف هاون في منطقة غير مأهولة بالقرب من مركز العوجاء الجديد بقطاع حرس الحدود بحفر الباطن بالمنطقة 

 .الشرقية، دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار
 

وأفاد الغامدي بإجراء اتصاالت مباشرة مع قوات حرس الحدود بدول الجوار التخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد مصدر 

 .إطالق القذائف، والعمل على منع تكرار هذا الحادث
 

وفي وقتها قال مسؤول عراقي، الخميس، إن قوات األمن العراقية لم تطلق أي صواريخ أو قذائف باتجاه الحدود مع 

 .السعودية

http://vid.alarabiya.net/images/2013/11/27/619bcaa5-cff9-4409-ba67-e3883b3e76c7/619bcaa5-cff9-4409-ba67-e3883b3e76c7_16x9_600x338.jpg
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وأكد جبار السعدي، رئيس اللجنة األمنية بمجلس محافظة البصرة القريبة من الحدود السعودية، أن السلطات تحّرت 

 .األمر مع مسؤولي الحدود، وأنهم أبلغوها بأنهم بدأوا تحقيقًا مع جميع القوات المنتشرة هناك
 
 

 الستقبال الشكاوى والبالغات والتنسيق مع المراكز
 الهيئات" تعتمد وحدات لمكافحة الجرائم المعلوماتية في الفروع"

 

 
 :عبد اهلل البرقاوي- سبق- الرياض

اعتمد الرئيس العام لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ،  
إنشاء وحدات لمكافحة الجرائم المعلوماتية في الفروع ترتبط مباشرة بوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية في الرئاسة 

 .العامة
 

وسيكون من مهام اللجنة استقبال الشكاوى والبالغات حول الجرائم المعلوماتية، والتنسيق بين الهيئات والمراكز 
فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية واإلشراف على أعمالها، كما تساهم في تحليل بيانات األجهزة المضبوطة في القضايا 

 .بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني للهيئات والمراكز المرتبطة بالفروع في هذا الجانب
 

يأتي ذلك ضمن اهتمام الرئيس العام بتطوير العمل الميداني والنهوض به، والتركيز على القضايا النوعية التي تحتاج 

 .إلى مزيد من العناية
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 ارتفاع عدد المضبوطين.. وقيمة المضبوطات خالل عام بلغت 5 مليارات
 التركي: اكتشفنا أساليب شيطانية اسُتخدمت لمحاولة تهريب المخدرات

 

 
 :عبداهلل البرقاوي- سبق- الرياض

قال المتحدث األمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إن القيمة السوقية للمخدرات التي ُضبطت وُأحبطت 

 .عمليات تهريبها وترويجها في السعودية تصل إلى خمسة مليارات ريال
 

وقال اللواء التركي في المؤتمر الصحفي الذي ُعقد اليوم بعد إعالن حصيلة العمليات األمنية في مكافحة المخدرات 
خالل األشهر األخيرة: "الجهود األمنية بالتعاون مع مصلحة الجمارك لمكافحة المخدرات مستمرة، وأثمرت عن 

العديد من اإلنجازات، واكتشفنا أساليب شيطانية، حاول من خاللها المهربون تهريب المخدرات، واتجهوا لها ضمن 
محاوالت التهريب، لكنها ال تمر بسهولة؛ هناك تجهيزات وتقنيات متقدمة تستخدمها الجمارك، وجهود كبيرة ُتبذل، 
وغالبية أنواع األساليب تم اكتشافها وإحباطها، ولكن نحن بشر؛ قد تكون هناك محاوالت تمر، ومهمتنا أن نتعامل 

 ."معها كرجال أمن في الداخل
 

وكشف اللواء التركي عند عدد من اإلحصاءات، مبينًا أنه "تم القبض على   2211 شخص ما بين مهربين ومروجين 
ومستقبلين العام الماضي، وضبط أكثر من 22 مليون قرص من مادة األمفيتامين و35 طن حشيش، و52 كيلو من 

 الهيروين الخام، وغيرها من أنواع المخدرات التي تصل قيمتها السوقية إلى خمسة مليارات ريال".
 

وأضاف التركي: "يالحظ ارتفاع عدد المقبوض عليهم والمواد المخدرة المضبوطة، وأهم العمليات األمنية ضبط 
أربعة ماليين قرص، هربت في مكائن توليد كهرباء عن طريق ثالثة سعوديين وشخص أردني، وغيرها من 

 ."المحاوالت التي ُأحبطت في السواحل الشرقية والغربية لمحاولة تهريب الحشيش من ِقبل مقيمين وسعوديين
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وأضاف: "في الرياض، ومن العمليات الكبيرة، ضبط 24 مهربًا ومروجًا خالل ثالثة أشهر، و53 في مكة المكرمة، 

 ."و54 في الشرقية، و52 في تبوك
 

وأوضح اللواء التركي أن "الجمارك السعودية تنسق مع الجهات األمنية، وفي حال ضبط المخدرات تتم مالحقة 

 ."المستقبلين داخليًا، وُضبط مؤخرًا 25 شخصًا
 

وأشار اللواء التركي إلى وجود تنسيق وتواصل مع الدول التي يتم تهريب المخدرات منها؛ إذ توفر لهم معلومات 

 .للقبض على المتورطين، عبر سفارات السعودية، وهناك تواصل مباشر مع أجهزة مكافحة المخدرات في تلك الدول
 

وعن حادثة قذائف الهاون التي سقطت قبل أيام داخل حدود السعودية قال: "حدودنا بعون اهلل محمية من رجال حرس 
الحدود، إضافة لكل التجهيزات المتوافرة لحماية الحدود، ولدينا اتصاالت مباشرة مع نظرائنا من حرس الحدود 

 ."بالدول المجاورة، نسمع منهم، ويسمعون منا، ونعمل بالتعاون لمنع أي انتهاك للحدود
 

وقال اللواء التركي: "هناك محاوالت كثيرة للتسلسل والتهريب في الحدود الجنوبية، ويتم التعامل معها. والحملة 
األمنية لضبط مخالفي أنظمة اإلقامة والعمل بعد انتهاء مهلة التصحيح مستمرة، وهذه الحملة ستساهم في الحد من 
تهريب وترويج المخدرات. رصدنا أن كثيرًا من المتسللين يعملون على تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية من 

 ." جنسيات عدة
 

وأكمل: "الحملة التصحيحية من مهامها التعرف على أي شخص له سجل جنائي. فتحنا من خالل الحملة سجالت 
الهوية، ونقارن البصمات مع بصمات المطلوبين في الحاالت الجنائية، ونتوقع أن تكون حملة التصحيح مساهمة في 

 ."خفض أعداد المتسللين
 

وقال: "الحمالت ضد مخالفي اإلقامة قديمة، الجوازات قبل التنظيم الجديد كانت تقوم بها، وحاليًا أسندت لألمن العام. 

 ."والجديد حاليًا أن وزارة العمل تساندنا في المنشآت
 

وعما يتردد من شبهات حول عمليات غسل األموال في أسعار اإلبل، قال: "نتحرى عن أي عمليات مشبوهة، أما فيما 
يخص المبالغات في األسعار فنحن ال نبني عملنا على الشك؛ ننطلق بحسن نية، وهذه األمور تشترك فيها جهات 

  ."عدة
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 بإشراف وزير العدل ورئاسة مرداد عضو المجلس األعلى للقضاء

 لجنة عليا إلنفاذ آلية العمل وحصر احتياجات األنظمة القضائية الجديدة
 

 
 متابعة: عدنان الشبراوي

 

أصدر وزير العدل رئيس المجلس االعلى للقضاء أمس قرارا اداريا يقضي بتشكيل لجنة على مستوى عال باشرافه 
الشخصي ورئاسة الشيخ محمد امين مرداد رئيس محكمة االستئناف عضو المجلس األعلى للقضاء وعضوية ستة 

 .قضاة ومختصين
وجاء في القرار ان تتولى اللجنة اعداد التوصيات الالزمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الواجب 
تنفيذها اثر صدور نظام المرافعات الشرعية ونظام االجراءات الجزائية ومشاريع صيغ القرارات الالزمة لذلك، 
والتنسيق مع ديوان المظالم ووزارة العمل واللجان شبه القضائية النفاذ بنود العمل لنظام القضاء المتعلقة بنقل 
اختصاصها الى وزارة العدل، وحصر اختصاصات المحاكم التي تأثرت بصدور االنظمة القضائية الجديدة، واعداد 
التوصيات الالزمة ومشاريع صيغ القرارات الالزمة لذلك، ودراسة احتياجات المحاكم من القضاة واعوانهم وتقديم 
التوصيات الالزمة بهذا الشأن. ومنح الوزير العيسى اللجنة مهلة أسبوعين العداد التصور العام بشأن التوصيات 

الالزمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الواجب تنفيذها، على ان تستعين اللجنة بمن تراه الزما النجاز 
عملها. وتضم اللجنة في عضويتها كال من الشيخ عبداهلل بن حمد السعدان، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

التويجري، الشيخ عبدالرحمن بن صالح المقحم، الشيخ عبداللطيف بن محمد ال الشيخ، محمد بن عبداهلل العقيل 

 .والمهندس ماجد بن ابراهيم العدوان مدير عام مشروع الملك عبداهلل لتطوير مرفق القضاء
 

 
 
 

 



 

18 
 

 
 طاقات": 3 فرص وظيفية للمبتعثين براتب ال يقل عن 1 آالف ريال"

 

 

كشف صندوق الموارد البشرية، عن تنسيٍق بينه ووزارة التعليم العالي، العتماد برنامج "طاقات" لدعم توظيف 

 .الخريجين، بشكل رسمي، بعدما أثبت فاعليته طوال فترته التجريبية
 

وقال مدير عام الصندوق إبراهيم المعيقل إن هناك اتجاها العتماد البرنامج، بعدما أثبت جدواه خالل تجريبه الفترة 

 ."الماضية، وإنه سيتم التوسع فيه ليشمل جميع الدول التي تضم عددا كبيرا من الطالب المبتعثين، وفقًا لـ "عكاظ
 

وأوضح أن البرنامج تعاقد مع مكاتب متخصصة في عدة دول؛ تتيح لطالب البكالوريوس المبتعثين، 3 فرص وظيفية 
برواتٍب ال تقل عن الـ 1 آالف ريال، كما تسهل إيجاد عمل مناسب لهم، يمكنهم االستفادة من التطبيق العملي لما 

 .درسوه، ويكون في ذات مجال الدراسة
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 التربية": تسريع الطالب مرتين كحد أقصى خالل مسيرته بالتعليم العام"

 

 

تبدأ وزارة التربية والتعليم في صفر المقبل، في تنفيذ آلية جديدة لتسريع الطالب شديدي التفوق في المراحل 
الدراسية، فيما أشارت مصادر إلى أن اآللية الجديدة تسمح للطالب المتفوق أن يحصل على التسريع مرتين فقط كحد 

 .أقصى طوال مدة الدراسة منذ المرحلة االبتدائية وحتى الثانوية
 

وأوضحت المصادر أن آلية التسريع تنص على، تسريع طالب المرحلة االبتداية المتفوق مرة واحدة في الصف الرابع 
أو الخامس أو السادس، وفي المرحلة المتوسطة يكون التسريع مرة واحدة من الصف األول حتى الثالث، وكذلك 

 .المرحلة الثانوية
 

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة حددت ضوابط التسريع لهذا العام على ثماني مراحل، على أن يتم تنفيذ المرحلة 
األولى من التسريع في صفر المقبل، وتتوالى بعدها باقي المراحل حتى المرحلة الثامنة، مبينة حسب "المدينة"، أنه 

 .سيتم إدراج أسماء الطالب في الصفوف التي تم تسريعهم إليها
 

جدير بالذكر أن التسريع هو إجراء يعطي للطالب الحق في االنتقال لصف دراسي واحد أعلى من الصف الذي يدرس 
فيه، في حال كان مستوفيًا للشروط، كأن يظهر منه تفوق غير عادي في إتقان المهارات المقررة بالمواد الدراسية، 

 .وتميزه عن أقرانه بشكل ملحوظ بالنسبة للمرحلة االبتدائية
 

وبالنسبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، تضمنت الشروط أن يحصل الطالب على 22% فأكثر في كل مادة دراسية 

 .في السنة المرشح فيها للتسريع، إلى جانب الحصول على الدرجات المطلوبة للتسريع في االختبارات المعدة لذلك
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 شركة سعودية تعتزم ضخ 251 مليون دوالر الستصالح أراض بمصر

 مصادر: ممثلو المجموعة التقوا وزير الزراعة المصري في اجتماعات مغلقة
 

 

 
 .تعتزم مجموعة سعودية استصالح نحو 511 ألف فدان بمصر، لم تحدد موقعها حتى اآلن

 
وقالت مصادر رسمية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن ممثلي المجموعة التي تزرع نحو 24 ألف 

فدان بمنطقة شرق العوينات بمصر منذ عدة سنوات، التقوا وزير الزراعة المصري، الدكتور أيمن فريد أبو حديد، في 

 .اجتماعات مغلقة خالل الفترة الماضية للتباحث حول المشروع الجديد
 

ومن المقرر أن يكون المشروع الجديد شراكة بين المجموعة وبين إحدى الشركات المصرية التي تمتلك استثمارات 

 .زراعية وسياحية في مصر ودول عربية
 

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن المجموعة السعودية تركز على االستثمار الزراعي في مصر خالل 
المرحلة المقبلة، وإن التكلفة المبدئية للمشروع الجديد الذي يتضمن استصالح نحو 511 ألف فدان تقدر بنحو 251 

 .مليون دوالر، تعادل 5 مليارات جنيه مصري، وأن المجموعة لن تلجأ للبنوك في توفير التمويل الالزم للمشروع
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 السعوديون يستثمرون 515 مليارات ريال بمصر 56% منها متعثر

 بن محفوظ : القطاع الخاص الخليجي سيشارك بقوة في مؤتمر القاهرة
 

 
 الدكتور عبداهلل بن محفوظ رئيس مجلس األعمال السعودي المصري

 

كشف الدكتور عبداهلل بن محفوظ رئيس مجلس األعمال السعودي المصري، أن حجم االستثمارات السعودية في مصر 
حاليًا يصل إلى 515 مليارات ريال )21 مليار دوالر(، موزعة على عدة قطاعات مختلفة، الفتًا في حديث خاص مع 

 ."العربية.نت" إلى أن نحو 56 مليار ريال من هذه االستثمارات "متعثر" حاليًا نظرًا لوجود نزاعات قضائية عليها
 

وبحسب بن محفوظ فإن االستثمارات السعودية في مصر تتوزع بواقع 53 مليار ريال في قطاع الشركات المساهمة 
المدرجة في البورصة، و53 مليار ريال مستثمرة في القطاع العقاري، إضافة إلى 42 مليار ريال في القطاعات 

 .الزراعية والصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذه األرقام مستندة على تقارير من وزارات وجهات رسمية مصرية
 

وتنظم وزارة االستثمار المصرية يومي 3 و5 ديسمبر المقبل مؤتمرًا لجذب استثمارات وعقود خليجية لالقتصاد 

 .المصري، بمشاركة السعودية واإلمارات والكويت وُعمان والبحرين
 

وأكد بن محفوظ أن المستثمرين الخليجيين سيحضرون بكثافة في هذا المؤتمر، للتأكيد على استمرار نشاطهم في 
السوق المصرية، كما سيتم الكشف عن العديد من المشروعات التي يعتزم مستثمرو القطاع الخاص الخليجي تنفيذها 

 .في السوق المصرية، منها مشروع إلنشاء مصنع لألسمدة في إحدى محافظات الصعيد باستثمارات سعودية
 

وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي سيؤكد خالل المؤتمر على اهتمامه الكبير باالستثمار في السوق المصرية، التي 
الزالت- بحسب بن محفوظ- تتمتع بفرص استثمارية كثيرة لم تستغل حتى اآلن، خاصة في مجالي الزراعة والتعدين، 

 .الفتًا إلى أن غالبية االستثمارات الخليجية كانت تركز سابقًا على قطاع السياحة والتشييد

http://vid.alarabiya.net/images/2013/11/27/5cc1371f-6e2d-4aa9-8bf6-805f6336ac83/5cc1371f-6e2d-4aa9-8bf6-805f6336ac83_16x9_600x338.jpg
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وشدد بن محفوظ على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بمراجعة أنظمة وقوانين االستثمار، خاصة وأن بعضها 
يعود لعام 5261، مشيرًا إلى أن قوانين االستثمار تمثل المشكلة الكبرى التي تواجه المستثمرين السعوديين في 

 .مصر، خاصة في ظل عدم وجود اتفاقية بين البلدين تمكن المستثمر المتضرر من اللجوء إلى التحكيم الدولي
 

وأكد أن المستثمرين الخليجيين سيواصلون ضغوطهم على الحكومة المصرية لتعديل القوانين والتشريعات "البالية"، 

 .لما في ذلك من مصلحة لمصر قبل المستثمر األجنبي
 

وذكر بن محفوظ أن المستثمرين الخليجيين عامة، والسعوديين خاصة، لن يقدموا على المشاركة في برنامج 
الخصخصة المصري ما لم يتم تحديد الجهات التي يتوجب على المستثمر التعامل معها خالل جميع مراحل الصفقة، 
وبعد انتهاء عملية الشراء، وذلك تفاديًا للمشكالت التي يتعرض لها المستثمرون السعوديون سابقًا كما حدث في 

 .""عمر أفندي
 

ونوه إلى أن القطاع الخاص السعودي مهتم باالستثمار في محافظات الصعيد بشكل عام، ومحافظة أسيوط خاصة، لما 
تتمتع به من أيد عاملة ماهرة، ووفرة المواد الخام، وتواجد خطوط للغاز الطبيعي، عالوة على وجود مطار 

 .بالمحافظة وقربها من موانئ البحر األحمر الذي يربطها به طريق معبد
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 استبعاد مقتحمي السيول من استحقاق التعويض
 

 
 (عبد اهلل عبيد اهلل الغامدي )الرياض

 
أكد مساعد مدير عام الدفاع المدني اللواء عبداهلل محمد الغنام أن لجنة حصر األضرار الناجمة عن السيول واألمطار 

 .بدأت مطلع األسبوع الجاري وتستمر 51 أيام
وقال إن لجنة تقدير التعويضات المشكلة من وزارة المالية وإمارات المناطق والمحافظات والدفاع المدني ستبدأ 
عملها فور انتهاء لجنة الحصر، مشيرا إلى أن تقدير التعويضات سينتهي في غضون 51 أيام من بدء اللجنة 

ألعمالها، وبين أن التعويضات تشمل األضرار في الممتلكات من المنازل والمزارع والمواشي والسيارات وغيرها، 
مؤكدا أن حاالت الالمباالة باقتحام البعض السيول بالسيارة رغم تحذيرات الدفاع المدني والتي يتم اثباتها فإنها ال 

تستحق التعويضات وتعتبر من التفريط، منوها بارتفاع حالة الوعي لدى المواطن والمقيم في تجنب حاالت المغامرة 
في السيول.وكشف أن الوفيات الناجمة عن السيول في الحالة الرائدة بلغ عددها 54 حالة منها 2 حاالت في الرياض 

وحالتان في الحدود الشمالية وحالة واحدة في مكة المكرمة وأخرى في الباحة، فيما ال يزال البحث مستمرا عن 
مفقودين في وادي الحاير بالرياض هما المواطن مرزوق سعد العنيزان والمواطن أحمد موسى خبراني، وأوضح أن 
جندي حرس الحدود هادي أحمدين الذي توفي أثناء محاولته انقاذ غريق في السيول سيعامل معاملة الشهداء كما لو 

 .كان أحد أفراد الدفاع المدني
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 "ألف موظف حكومي يتعثرون عن السداد لـ "االدخار والتسليف 600
 

 

كشف مصدر مطلع، عن إخفاق حوالي 611 ألف موظف حكومي، عن االلتزام بسداد قروض البنك السعودي لالدخار 

 .والتسليف، ما دفع إدارة البنك للشكوى من عدم تعاون الجهات الحكومية في إرغام المماطلين على سداد أقساطهم
 

من جانب اخر، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، الدكتور سعد آل مارق، أن تقرير البنك المعروض على 
المجلس، كشف عن صعوبات بسبب تأخر المقترضين في السداد، ما دفعه للتوصية بتخصيص 51% من رأسماله 
لمسارات القروض اإلنتاجية، بعدما توجهت معظم القروض، والبالغ عددها 535 ألف قرضا، بقيمة 6 باليين ريال، 

 .للقروض االجتماعية في المدن الكبرى
 

فيما انتقد عضوا مجلس الشورى، الدكتور حاتم المرزوقي، والدكتور جبريل عريشي، عدم انعكاس نشاط االدخار 
والتسليف، على أداء البنك، وعدم ممارسته للدور المنشود في جانب االدخار، فضاًل عن سيره ببطء في إدارة 

 ."الجودة، وفقًا لـ الحياة
 

 مرتبات 24 ألف سعودي بـ"الخاص" دون ألفي ريال
 

 
 الدكتور محمد آل ناجي

 :الرياض 

 

http://www.twasul.info/media/k2/items/cache/4c7420297be8fced233cdfa845e8ff70_XL.jpg
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أوضح رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، الدكتور محمد آل ناجي، أنه ال يزال نحو 2432 ألف 
سعودي بالقطاع الخاص بينهم 52 ألف سعودية، يتقاضون مرتبات تقل عن ألفي ريال، الفتا إلى أن "نطاقات" 

 .خفض عددهم، إذ كان في السابق 362 ألفا
 

وأشار إلى انخفاض بطالة السعوديات بنسبة ضئيلة تصل إلى 132%، مفيدا بأن أعدادهن بالقطاع الخاص ارتفعت 

 .من 215 آالف إلى مليون عاملة
 

وقال آل ناجي عقب جلسة المجلس أمس - وفقا لـ"الوطـن" - إن وزارة العمل لم تحدد المهـن التي يعمل بها أصحاب 

 .الرواتب الدنيا، متوقعا أن تتحسن ظروف المتبقي منهم في ظل استمرار البرامج الخاصة بدعم التوطين
 

ولفت آل ناجي خالل جلسة األمس، إلى أن أعداد السعوديين الذين كانوا يتسلمون هذا الرقم أو أقل منه، في حدود 
362 ألفًا، غير أن برنامج "نطاقات" أسهم في تحسين الدخول الشهرية لغالبيتهم، ولم يتبق سوى نحو 24 ألفًا، 

 .الذين ال يزالون في هذا المستوى
 
 

 صحة لقرصنة جديدة ونظام الشركة آمن أرامكو: ال
 

 
 (محمد العبد اهلل )الدمام

 

نفت شركة أرامكو السعودية تعرض شبكتها اإللكترونية لقرصنة جديدة على غرار االختراق، الذي ضرب نظامها 
الداخلي في أغسطس عام 2152، مشيرة إلى أن المعلومات، التي انتشرت عبر شبكة التواصل االجتماعي ال تمت 
للحقيقة بصلة مطلقا، مؤكدة أن قرار إغالق األجهزة لم يشمل جميعها، وإنما اقتصر على بعض أجهزة الحاسب 

المكتبية في الشركة؛ لتحديث بعض التطبيقات اإللكترونية في الشبكة الداخلية للشركة، مستهجنة انتشار معلومات 
مغلوطة حول عمليات قرصنة جديدة. وأكدت الشركة أن الشبكة اإللكترونية لم تتعرض لالختراق بواسطة فيروس 

جديد، فأنظمة الشركة تعمل بشكل اعتيادي، الفتة إلى أن الشبكة سليمة بالكامل. وكانت تغريدات على مواقع التواصل 
االجتماعي نشرت معلومات تفيد بتعرض الشبكة اإللكترونية ألرامكو السعودية لقرصنة جديدة، بواسطة فيروس 

أمس، زاعمة تخطي الفيروس الجديد كافة أنظمة الحماية، التي تعمل عليها الشركة لحمايتها من االختراق 
والقرصنة. وحسب المعلومات، التي نشرت عبر شبكة التواصل االجتماعي فإن الفيروس، الذي ضرب أنظمة أرامكو 
السعودية أعطب بيانات العديد من األجهزة؛ ما يشكل خسارة وضربة قوية للشركة، خصوصا وأن الشركة تتعرض 
لمثل هذه القرصنة للمرة الثانية، حيث سبق وأصيبت أجهزتها بالعطب الشامل في أغسطس 2152، جراء تعرضها 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20131127/images/a235425252.jpg
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لفيروس واختراق، وذكرت تلك المعلومات أن الشركة فور اكتشافها لالختراق أصدرت أوامرها لجميع الموظفين 
بضرورة فصل األجهزة، وإغالقها بشكل كامل، باإلضافة إلغالق وحدات التخزين، لحماية المعلومات والبيانات من 
التدمير. يشار إلى أن أرامكو أقرت بالهجوم، الذي تعرضت له في أغسطس عام 2152، مشيرة إلى أن الهدف من 
القرصنة يكمن في اإلضرار باالقتصاد الوطني، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط والغاز في المملكة، مؤكدة أن الهجوم 
اإللكتروني جاء من 3 قارات، لكنه فشل في الوصول إلى غايته، بالرغم من تعطل نحو ثالثين ألف جهاز كمبيوتر 

 .تابع للشركة، إال أنه لم يؤثر على العمليات الحيوية المتعلقة بالنفط
 
 

 شرطة جدة و“العمل” تجمعان رجال األعمال وأصحاب المنشآت في لقاء مفتوح
 

 
 سعد العنيني - جدة تصوير - علي النعمي

 

عقدت شرطة جدة ومكتب العمل يوم أمس بالتعاون مع الغرفة التجارية لقاء مفتوحا جمع مدير الشرطة ومدير مكتب 
العمل مع رجال االعمال وأصحاب المنشأت التجارية والصناعية تناول الجميع فيه أهمية الحمالت االمنية والتفتيشية 
وكيفية التقيد باالنظمة والتعليمات، وماهو الدور المطلوب من المواطن والمقيم خالل الحمالت األمنية والتفتيشية. 
أوضَح الناطق اإلعالمي لشرطة جدة المالزم أول نواف بن ناصر البوق أنه تم عقد هذا اللقاء بالتنسيق مع الغرفة 
التجارية الصناعية بجدة وفرع مكتب العمل بجدة عقد لقاء مفتوح مع رجال األعمال وأصحاب المنشأت التجارية 

والصناعية للرد على تساؤالتهم حيال الحملة األمنية وكذلك توضيح األنظمة الجديدة المبلغة من مقام وزارة الداخلية 
وآلية التنفيذ لها وأيضًا طريقة تطبيقها وتوضيح الشرائح التي تستهدفها خطط الحملة والعقوبات المترتبة على 

المخالفات أيضًا الوقوف على العقبات التي تواجه جميع األطراف سواًء الجهات المنفذة للحمالت أو أرباب العمل من 
حيث التجهيز واإلستعداد للتفتيش وما هو المطلوب عند حضور لجان التفتيش لدى المنشأة أو المصنع والوثائق التي 

البد من إبرازها في حينه، وأضاف ناطق الشرطة أن اللقاء ضم كاًل من اللواء عبداهلل بن سمحة القحطاني مدير 
شرطة جدة ومدير مكتب العمل بجدة األستاذ عبدالمنعم الشهري كمتحدثين ومجيبين عن األسئلة المطروحة من 

الحضور. وأضاف تطرق اللقاء إلى العديد من الجوانب الهامة والتي إحتاجت إلى توضيح كأنواع المهن التي تخالف 
أماكن العمل أيًضا كيفية التعامل مع الحاالت الخاصة والمخالفة للنظام وسلسلة اإلجراءات التي ستتخذ مع المخالف 
من حيث الغرامة أو اإليقاف أيًضا جرى تفنيد بنود النظام وما نصت عليه المواد من مخالفات تحتم التطبيق، مشيًرا 
إلى أن جميع الجهات تعمل جاهدًة سواء في شرطة جدة أو مكتب العمل إليضاح الصورة الصحيحة وإيصال الهدف 

 .المنشود من الحمالت بتكاتف الجميع سواًء جهات حكومية أو قطاع خاص نحو وطٍن آمن
 
 

 
 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/01_815.jpg
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 محافظ ينبع يرأس اجتماعًا لمناقشة فرص االستثمار بالمحافظة

 

 
 

رأس محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحي السليم اليوم اجتماعا للجنة تنمية االستثمار بالمحافظة لبحث سبل جذب 

 . االستثمارات للمنطقة والجهود التي بذلت في هذا المضمار
 

وتناول االجتماع كذلك الترتيبات المتخذة إلطالق جهاز تنفيذي لمتابعة وإدارة أعمال لجنة تنمية االستثمار في 

 . المحافظة وتنشيط آليات عملها
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 عكاظ« رصدتهم يقفزون فوق سور مدينة الحجاج»

 تعليق الدراسة بقسم الطالبات احترازيًا بسبب دخول 55 إثيوبيًا لجامعة طيبة
 

 
 (سماح ياسين )المدينة المنورة

 

علقت جامعة طيبة أمس الدراسة في قسم الطالبات وأغلقت بواباتها الرئيسية ومنعت الطالبات ومنسوبات الجامعة 
من الدخول إلى القسم ألسباب أمنية احترازية بعد أن تمكن 55 من اإلثيوبيين المخالفين لنظام االقامة والمتواجدين 
بمدينة الحجاج المجاورة من اقتحام الجامعة ودخولها في ساعات الصباح األولى من يوم أمس، ولم تعلق الجامعة 

  .الدراسة في كليات السالم للطالبات لبعدها عن الموقع
عكاظ« تواجدت في المكان صباح أمس لرصد ما يحدث، حيث وضعت الجامعة حراس أمن في البوابتين الشرقية »
والغربية لقسم الطالبات، لمنع دخول الطالبات ومنسوبات الجامعة وإخراج الطالبات والموظفات الالتي حضرن إلى 

  .الجامعة عند الساعة السادسة والنصف صباحا
ورصدت كاميرا »عكاظ« اإلثيوبيين وهم يقفزون من فوق سور مدينة الحجاج، وآخرين يتجمعون خلفه بعضهم 

قطعوا الشارع للوصول إلى الجهة المقابلة للجامعة من أجل الشراء من مطاعم وبقالة بجانب إحدى محطات البنزين 

 .وذلك تحت رقابة أمنية مشددة ووصل عددهم ما يقارب 411 إثيوبي
التقت »عكاظ« بأحد اإلثيوبيين الهاربين من مأوى مدينة الحجاج وسألناه عن سبب تجمعهم، فقال »بعضهم سلموا 
أنفسهم لترحيلهم إلى بالدهم، وآخرون قبض عليهم من قبل الجوازات، وهم ينتظرون حاليا إنهاء اجراءات سفرهم، 
فيما تسلق بعضهم أسوار الجامعة وكسروا بعض األشياء بالجامعة ولم يكن في نيتهم إحداث فوضى أو تخريب داخل 

  .«الجامعة أو خارجها، ولكنهم يريدون الترحيل
 حراس األمن

من جهته قال أحد حراس األمن المتواجدين على بوابة الجامعة لمنع دخول الموظفات والطالبات »تمكن عدد من 
اإلثيوبيين من دخول الجامعة عن طريق تسلق الجدار، حيث إن جميع بوابات الجامعة مقفلة، وتمكن حراس األمن 
من اإلمساك بهم وإبالغ الجهات االمنية التي تعاملت مع الموقف بجدية وأخرجتهم من الجامعة، ومن أجل سالمة 

الطالبات والموظفات منعنا دخول أي احد الى الجامعة حتى نتأكد من عدم وجود أي إثيوبي في الداخل وذلك بتوجيه 

  .«من اإلدارة العليا بالجامعة
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وأكد زميله أنهم برروا إغالق الجامعة وتعليق الدراسة للطالبات والمنسوبات بوجود أعطال في أجهزة التكييف حتى 
ال يحدث ذعر بين الطالبات والموظفات، خاصة أن الجهات األمنية وأمن الجامعة تمكنوا من السيطرة على الوضع، 

مشيرا إلى أن ما تم تناقله عن مقتل زمالئه من قبل اإلثيوبيين واصابة بعضهم مجرد شائعات ال أساس لها من 

  .الصحة
وقالت موظفة األمن سلمى »حضرت الى الجامعة منذ السادسة والنصف صباحا فيما دخلت بعض الموظفات 

والطالبات، وفوجئنا باتصال من احدى زميالتنا تطالبنا بالخروج من الجامعة ألن الوضع بها غير آمن، ورفضت 
الخروج إال بعد أن تخرج جميع الموظفات والطالبات، وبعد أن جاءنا أمر بالخروج قمت وإحدى زميالتي بتفتيش 
الجامعة واخراج الطالبات والموظفات الالتي حضرن إلى الجامعة في وقت مبكر، وعملنا على تمشيط المنطقة 

والمباني والمصلى والمطاعم وجمعنا الطالبات في مكان واحد واتصلنا على أولياء أمورهن للحضور الصطحابهن الى 
منازلهن، وأخبرت الطالبات أن هناك اصالحات في الجامعة وعليهن العودة إلى منازلهن، إال أن رسائل »الواتس« 
والجوال كانت أسرع في نقل خبر دخول اإلثيوبيين إلى الجامعة، لذلك كان عدد الحاضرات الى الجامعة قليال مقارنة 

بالحضور اليومي والزحام الذي تشهده الجامعة يوميا، وحضر أولياء أمورهن الستالمهن ما عدا طالبة واحدة سافرت 

 .«والدتها وال يوجد من يأتي الصطحابها فاتصلنا على خالها وحضر وأخذها إلى منزله
من جهتها تقول إحدى الموظفات »وصلتني رسالة بعد صالة الفجر على هاتفي الجوال من إحدى زميالتي تخبرني 

فيها باألمر، ولم أصدق وعند ذهابي في اليوم التالي وجدت حراس األمن وقد وضعوا سياراتهم امام البوابات 
وأرجعوا جميع المنسوبات والطالبات بحجة أن هناك أعمال صيانة في الداخل، فعدت وأخبرت زميالتي بالواتس اب 

 .«بعدم ذهابهن إلى الجامعة
إحدى الطالبات تقول »يوصلني والدي يوميا الى الجامعة وعند وصولي اليها وجدنا أنها خالية وأفادنا حراس األمن 
بأنه ال يوجد دوام بسبب عطل في أعمال التكييف ووجود صيانة لمباني الجامعة بالداخل فصدقنا كالمه وذهبنا، ولكننا 

 .«سمعنا أن اإلثيوبيين اقتحموا الجامعة البارحة األولى
وتضيف طالبة أخرى »عندما استيقظت في الصباح الباكر وجدت عددا من الرسائل على الواتس اب من زميالتي 
يخبرنني أال أذهب إلى الجامعة، وأخبرت والدي فقال لي ال تذهبي مع السائق وسأوصلك للتأكد من الوضع بعد ذلك 
بدقائق قرأت على »تويتر« إن الجامعة مغلقة لوجود اصالحات بها، وأصطحبني والدي إلى هناك للتأكد من الوضع 

 .«فوجدنا حراس األمن يمنعوننا من الدخول
وأكد عدد من أولياء أمور الطالبات على ضرورة ابعاد اإلثيوبيين عن مقر الجامعة ووضعهم في مكان آخر لضمان 

  .عدم حدوث مكروه للطالبات أو الطالب، خاصة أنهم استطاعوا الخروج من مدينة الحجاج والدخول الى الجامعة
من جانبه أوضح الناطق االعالمي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد بن عامر الغنام، أن عددا من اإلثيوبيين 
الموجودين داخل اإليواء المخصص لهم بمدينة الحجاج تمكنوا من الخروج عبر السور الخارجي، وتمت السيطرة 
عليهم من قبل الجهات األمنية ممثلة في دوريات األمن، وتجمع عدد منهم خارج سور مدينة الحجاج وتمكن 55 

شخصا من الدخول في جامعة طيبة من خالل القفز على سورها الخارجي المالصق لمدينة الحجاج، وتمت السيطرة 
عليهم من قبل الدوريات األمنية وإخراجهم خارج أسوار الجامعة وإعادتهم إلى االيواء المخصص لهم بمدينة حجاج 
البر، وتم تمشيط مبنى الجامعة للتأكد من عدم وجود أشخاص منهم داخل أسوارها وبمناقشتهم مبدئيا أفادوا بأن 

سبب خروجهم من اإليواء هو مطالبتهم بسرعة انهاء اجراءات ترحيلهم الى بالدهم، علما بأنه لم يكن هناك أي آثار 

  .للشغب أو الحاق الضرر بالمارة أو السيارات العابرة للطريق أو المنشآت المجاورة لإليواء
وأوضح الناطق االعالمي بجامعة طيبة الدكتور عيسى محمد القايدي، أن ما تم تداوله في بعض وسائل االعالم 
ووسائل التواصل االجتماعي من تضخيم للحدث غير دقيق، كما أن ادارة الجامعة تابعت الموضوع مع الجهات 

  .المختصة أوال بأول واتخذت الالزم كإجراء احترازي لضمان سالمة منسوبات الجامعة
وأكد مصدر مسؤول بالجامعة أن تعليق الدراسة بشطر الطالبات جاء كإجراء احترازي خاصة ان مدينة الحجاج 

  .«مالصقة للجامعة، وقال »الدراسة في كليات السالم للبنات لم تعلق والوضع فيها آمن
 
 
 



 

31 
 

 
  أمير منطقة الرياض ونائبه يتابعان مراحل الحملة التفتيشية على المخالفين

  الرياض: ترحيل 21 ألف إثيوبي .. والشغب يمتد إلى مطار أديس أبابا
 

 
 :الجزيرة - سعود الشيباني / تصوير - محمد الشديد

بلغ عدد المرحلين من العمالة المخالفة لنظام اإلقامة والعمل من الجنسية اإلثيوبية خالل الـ)1( أيام الماضية، أكثر 
من )21( مخالفا، من بينهم نساء وأطفال بمعدل )54( رحلة يوميا، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض لمطار 

أديس بابا، وكانت األجهزة األمنية والجهات المساندة قد سخرت كافة طاقاتها لترحيل العمالة المخالفة لنظام اإلقامة 
والعمل وعلى وجه الخصوص اإلثيوبيين بعد انطالق الحملة التفتيشية على مخالفي نظام اإلقامة والعمل والتي بدأت 
الحملة من مطلع هذا العام، حيث صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية ومتابعة من صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض وإشراف مباشر من قبل صاحب 

السمو الملكي األمير تركي بن عبداهلل نائب أمير منطقة الرياض بتذليل كافة الصعاب التي تواجه الجهات األمنية 
والمساندة بهدف سرعة ترحيل المخالفين لبالدهم فيما يتم ترحيل يوميا من )5111 إلى 6111( مخالف بواقع )52 

 .إلى 55( رحلة يوميا، فيما دخلت الخطوط اإلثيوبية على خط ترحيل عمالتها بواقع رحلتين يوميا بدءا من أمس
 

وكانت السلطات المختصة بإثيوبيا طلبت من نظيرتها السعودية تسيير الرحالت في النهار بدال من الرحالت المجدولة 
سابقا بعدة أوقات غالبتها ليال بعد وقوع عمليات تخريب بمطار أديس أبابا من قبل أبناء جلدتهم العائدين من 

 .السعودية
 

ونظمت شرطة منطقة الرياض بإشراف من قبل مديرها اللواء سعود الهالل ومدير إدارة الضبط اإلداري بشرطة 
منطقة الرياض اللواء عبداهلل البريدي وعدد من الضباط من بينهم العقيد منذر الحضيف عمليات فرز للمرحلين، حيث 
تم وضع ثالث صاالت استقبال بمطار الملك خالد الدولي بالرياض لترحيل العمالة من الساعة السادسة صباحا وحتى 

الساعة الثامنة ليال، حيث يتم استقبالهم بتدقيق وثائقهم وصرف لهم وجبات غذائية متنوعة ومشروبات بعد ذلك 
مرحلة تخريج لهم وأخذ البصمة من قبل الجوازات وبعده يتم مرورهم على أجهزة التفتيش والتي تم تقسيمها على 

 .مسارين )رجال ونساء(، حيث يتم تفتيش النساء من قبل مفتشات خصص عملهن الستقبال العناصر النسائية
 

بعد ذلك يتم نقلهم للصالة الثانية والتي يتم التأكد من أنهم أنهوا جميع الوثائق القاضية بعد وجود مالحظات أمنية 
على المرحلين ليتم بعد ذلك تسليمهم بطاقات صعود الطائرات لوجود طاقم متكامل من الخطوط السعودية وكذلك من 
أمن المطار الذي يشرف على مراحل تنقل المرحلين، بعد ذلك يتم نقلهم للصالة الثالثة واألخيرة ثم الصعود للطائرات 

ونقلهم وفق خطة مرسومة مسبقا وتحت إشراف عدد من ضباط وأفراد شرطة منطقة الرياض وقوة المهمات 
والواجبات الخاصة وأمن المطار ودوريات األمن والجهات المساندة األخرى ليتم توديعهم لبالدهم وفي كل صالة يتم 

 .صرف لهم وجبات غذائية ومشروبات متنوعة
 

وفي السياق أكد مأمور خدمات الركاب يوسف القحطاني والمالزم أول علي ال مشيط بأمن مطار الملك خالد بالرياض 
وعبد العزيز الدلبحي مأمور خدمات العمالء أنهم يعملون مع طاقم متكامل من الخطوط العربية السعودية والجهات 
األمنية والجهات المساندة بهدف اإلسراع في ترحيل العمالة وحل جميع ما يعوق سفرهم، وفق خطة تم وضعها، 
مؤكدين أنهم لم يواجهوا ما يعوق سفر المرحلين بعد تكاتف الجهات المختصة وكذلك التوجهات من مقام وزارة 

 .الداخلية وإمارة المنطقة
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وفي السياق تحدث عدد من المرحلين أنهم سعداء بسفرهم لبالدهم بعد قضاء عدة سنوات جلبوا أمواال، مؤكدين أن 
من بينهم أشخاص قدموا للسعودية من خمسة أشهر وبعضهم تجاوز العشرة أعوام منهم من استفاد ومنهم من لم 

 .يستفد إال تعبا وتنقل من دولة إلى أخرى دون الفائدة
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 الحكومة اإلثيوبية: عودة 51 ألف إثيوبي من السعودية

 

أعلنت الحكومة األثيوبية أن عدد مواطنيها الذين وصلوا إلى بالدهم من المملكة يتجاوز 51 ألف عامل مخالف، 

 .مؤكدة على لسان وزير الشؤون الخارجية أن العدد فاق توقعاتها
 

وقال وزير الشؤون الخارجية دينا مفتي إن حكومته كانت تتوقع وصول 51 آالف مخالف؛ لكنها تفاجأت باألعداد 

 .الواصلة، مضيفا أنها رفعت سقف توقعاتها إلى 11 ألفا
 

وأضاف الوزير اإلثيوبي أن عملية استعادة المخالفين، ستكلف حكومته ما يقارب 236 مليون دوالر، مشيرا إلى أنها 

 .لم تفكر في تقييم عالقتها بالمملكة
 

وأكد أن العالقات مع المملكة ستبقى في إطار األخوة، الفتا إلى أن أولويات حكومته تتركز حاليا على إعادة مواطنيها 

 .الذين هاجروا للخارج بطرق غير شرعية
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 لدى تدشينه "مركز رعاية األطفال المعوقين" بالباحة
 بالصورة: مشاري بن سعود ُيقبل يد طفل من متحدي اإلعاقة

 

 
 :بندر آل فطيح- سبق- الباحة

نشرت وكالة األنباء السعودية "واس"، صورة تظهر لحظة أبوة حانية، ألمير منطقة الباحة، مشاري بن سعود بن 
عبدالعزيز، وهو ُيقبل يد طفل من متحدي اإلعاقة لدى تدشينه، مساء يوم أمس الثالثاء، "مركز رعاية األطفال 

 .المعوقين" بالمنطقة
وُأنشئ "المركز" على نفقة الشيخ علي بن إبراهيم المجدوعي، وأبنائه، بحضور رئيس مجلس إدارة "جمعية 

 .األطفال المعوقين"، األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
 
 

  ناشطة حقوقية: ناقشنا مع محمد بن نايف اليوم قيادة المرأة السيارة وألمح لقرب صدور تشريعات جديدة
 

 
 

كشفت أكاديمية سعودية وناشطة حقوقية عن لقاء ُعقد اليوم )الثالثاء( مع وزير الداخلية األمير محمد بن نايف، 
لمناقشة قيادة المرأة للسيارة بالمملكة – وفقًا لها. وقالت األستاذة الجامعية عزيزة اليوسف عبر حسابها بموقع 
تويتر اليوم )الثالثاء( إن األمير محمد بن نايف أكد خالل اللقاء أن القائمين على حملة 26 أكتوبر لقيادة المرأة 

وطنيون وأن قيادة المرأة موضوع تحسمه الجهة التشريعية، بينما الداخلية جهة تنفيذية ال عالقة لها باألمر. وتابعت 
أن سموه أوضح خالل اللقاء الذي صاحبتها فيه الناشطة الدكتورة هالة الدوسري أن الوزارة دورها تنفيذ القوانين، 

 .كاشفة عن إشارته لها بقرب صدور تشريعات جديدة بهذا الخصوص دون تحديد موعد معين
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 فلبيني يستوقف دورية للهيئة لتلقينه الشهادتين

 

 
 

أسهم رجال هيئة شهار بالطائف في اعتناق فلبيني للدين اإلسالمي. وكان مقيم فلبيني اعترض إحدى دوريات هيئة 
شهار بالطائف أثناء قيامها بمهمة ميدانية أمام أحد األسواق بشارع شهار. وطلب الفلبيني منهم تعليمه كيفية اعتناق 
اإلسالم؛ فلقنه رجال الهيئة وسط تهليل وتكبير من المتسوقين وعبر الفلبيني عن بالغ شكره وتقديره لرجال الهيئة 

 .الذين ساهموا في دخوله اإلسالم
 
 

 
 

 األحساء: إستياء بسبب إطالق إسم مسيلمة على أحد الشوارع
 

 
 

أعرب عدد من أهالي األحساء عن استيائهم من إطالق اسم “مسيلمة “على أحد شوارع حي الفيصل باألحساء؛ 
الرتباط االسم بأحد المشركين، مطالبين الجهات المعنية بتغيير االسم، وتساءل بعضهم: هل يعقل أال يسمى الشارع 
بإسم أحد رجاالت المحافظة. فيما أثارت التسمية استياء المغردين على موقع التواصل االجتماعي “تويتر”، حيث 

عبر العديد منهم عن رفضه لها، مؤكدًا أنه ال يرضى بأن يحمل أحد شوارع األحساء اسم يرتبط بمرتد، وقال بعضهم 
إن األحساء ال تستحق اسم مشرك مرتد، متسائلين عن أسماء األحسائيين، مطالبين إعالميي األحساء بإثارة األمر في 

 .وسائل اإلعالم
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 مساجد ُتهدم على طريق العال.. و »األوقاف«: ال علم لنا

 

 
 (منيف الميهوبي )تبوك

 

فيما تكررت حادثة هدم المساجد على الطرق التي تربط محافظة العال بالمدن والمحافظات المجاورة، نفى مدير 
األوقاف وشؤون المساجد في محافظة العال علي بشير العنزي عالقتهم أو علمهم بتلك اإلزالة، موضحا أنها خارج 
اختصاص إدارته، كون هذه المساجد يتم بناؤها عن طريق فاعلي خير دون الرجوع إلى األوقاف وشؤون المساجد 

 .في العال
وأكد أن الوزارة ال تملك أي ارض لبناء مساجد عليها لخدمة المسافرين عبر هذه الطرق، متمنيا أن تخصص وزارة 
الشؤون البلدية والقروية أراضي على الطرقات لبناء المساجد، شريطة أن تكون تحت إشراف مباشر من قبل وزارة 

 .الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
وقد استغرب أهالي المحافظة والمسافرين الذين يمرون بهذه الطرق ما شاهدوه معتبرين ذلك انتهاكا لحرمة 

 .المساجد، فضال عن حرمان العابرين من تأدية الصالة في المسجد
وقد تحدث لـ»عكاظ« نايف البقمي قائال: أجد صعوبة كبيرة في البحث عن مسجد في طريقي من العال إلى أي 

محافظة قريبة او حتى المدن فأكثر المساجد اما أن تكون هدمت أو بدت عليها آثار عوامل الطبيعة في غياب الصيانة 

 .الدورية لها
وطالب محمد ناصر بإيجاد حل لهذه اإلشكالية بأسرع وقت ممكن، وأن تنظر االوقاف لهذه المطالب بجدية، ذلك أن 

 .أكبر مشكلة تواجه المسافرين هي البحث عن مسجد للصالة
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 إلرسالها لمسؤولي العاصمة للحفاظ على حقوق القطط الضالة
 منظمة عالمية تجمع 2511 توقيع لمنع اإلساءة لقطط الرياض

 

 
 :خالد علي- سبق- جدة

جمعت منظمة إلكترونية عالمية، تركز على حقوق الحيوان، نحو 2122 توقيعًا على عريضة إلكترونية، إلرسالها  

 .للمسؤولين في مدينة الرياض، إليقاف اإلساءة التي تتعرض لها القطط الضالة هناك
 

وذكر موقع منظمة "يو سأين" أنه سيرسل العريضة إلى الجهات المختصة في الرياض، بعد االنتهاء من جمع 

 .2511 توقيع عليها، والتي تطالب بالحفاظ على حقوق القطط الضالة
 

وبّين الموقع: القطط في السعودية بشكٍل عام تتعرض للدهس واإلساءة، كما يتم القبض عليها، ووضعها في أقفاص 

 .صغيرة، وتحرم من الرعاية، كما أن هناك العديد من الحاالت، التي تتعرض فيها القطط الذكور للخصي دون تخدير
 

يذكر أن نظام وزارة الزراعة السعودية، ممثلة في شؤون الثروة الحيوانية، على إيقاع العقوبات بحق معنفي 
الحيوانات الذين تثبت مخالفتهم، وأن الغرامات المالية بحق المخالفين تبدأ من ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، 

 .والسجن مدة تصل إلى خمسة أعوام، بحسب نوع المخالفة، وفقًا إلجراءات قانونية محددة في النظام
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 قالت إنهما كانتا تصطادان في مياهها اإلقليمية
 إيران تحتجز سفينتي صيد سعوديتين و2 بحارة

 

 
 :خالد علي– سبق– جدة

ضبطت قوات خفر السواحل اإليرانية، يوم أمس، سفينتي صيد سعوديتين لدخولهما المياه اإلقليمية اإليرانية وفقًا  

 .لما ذكرته التقارير اإليرانية مساء اليوم
 

وقال قائد حرس ساحل محافظة بوشهر، إن القوات المنتشرة على المياه الجنوبية رصدت سفينتين تحمالن علم 

 .السعودية تقومان بأعمال الصيد في المياه اإلقليمية اإليرانية
 

 .وأشار إلى أنه تم التحفظ على البحارة الذين كانوا على متن السفينتين، وعددهم تسعة من جنسيات مختلفة
 .ولم تكشف التقارير المزيد من التفاصيل حول الحادثة
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 تواجه اتهامات بإخفاء رشاوى قدمتها شركة هولندية في مشاريع سعودية (KPMG) شركة
 

 

اتهامات بإخفاء معلومات تخص رشاوى قدمتها شركة  (KPMG) تواجه شركة التدقيق المحاسبي المرموقة

 .اإلنشاءات )باالست نيدام( للحصول على عقود كبيرة بالسعودية خالل الفترة بين 5226 و 2114
 

ونقلت صحيفة التلغراف أن المدعي العام فتح تحقيقا حول الدور النشط الذي قامت به شركة المحاسبة في التغطية 

 .على رشاوى تصل قيمتها إلى مئات الماليين من الدوالرات أدت للحصول على عقود كبيرة
 

وتتركز التحقيقات على عقود مزيفة وتحويالت سرية عبر بنوك سويسرية إلخفاء الرشاوى المدفوعة من حسابات 

 .الشركة الهولندية
 

بيانا قالت فيه أنها تتعاون مع المدعي العام فيما يخص التحقيقات مشيرة الى أن  (KPMG) ومن جانبها، أصدرت
عميلها السابق )باالست نيدام( أجرت في ديسمبر الماضي تسوية للقضية مضيفة أن التحقيقات الحالية تتعلق بعالقة 

 .حول دورهم في تلك القضية (KPMG) بعض الموظفين في
 

يذكر أن "باالست نيدام" أنشأت مشاريع ضخمة بالسعودية خالل الـ 25 سنة الماضية من بينها جسر الملك فهد الذي 

 .يصل بين السعودية والبحرين
 

 
 
 

 
 
 

 



 

39 
 

 محاكمة 2 متهمين في قضايا توظيف أكثر من 4 مليار ريال في جدة
 

 
 

نظرت محكمة جدة الجزائية أمس في ملفات 2 قضايا لتوظيف األموال بأكثر من ثالثة مليارات ريال، عبارة عن 
مساهمات وهمية، منها مليار و411 مليون استثمرت في بطاقات سوا خالل المساهمة األساسية، وأصدر قاضي 

المحكمة الجزائية أحكاما بإحالة ثالث قضايا إلى القاضي األساس، فيما تسلم أربعة متهمين من مطلقي السراح لوائح 

 .االتهام المحررة ضدهم، وطلبوا مهلة للرد عليها على أن يكون ذلك بعد أسبوع
 

ووجه المدعي العام تهما إلى رؤساء المجموعات، تتضمن مساعدة مشغل المساهمات بالنصب واالحتيال وأكل أموال 
الناس بالباطل، وتوقيع المذكورين عقودا مع المساهمين الذين جمعوا منهم األموال سواء كانت العقود مكتوبة أو 

 .شفهية من أجل حصولهم على األرباح ودون النظر في صدق أو كذب ما ادعى به المتهمون
 

وإتهم المدعي العام عددا من رؤساء المجموعات – وفقًا لـ”عكاظ” – بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع 
األموال من المساهمين، وضخها في حساب لم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة، فضال عن عدم وجود نظام 
محاسبي أو قانوني أو اقتصادي للتعامل مع هذه األموال، والتسويق ألنفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض 

 .جمع األموال، وحرر المدعي العام 42 الئحة اتهام بحق رؤساء المجموعات
 
 

 
 

 إعادة ملف قيادي األمانة المتهم بالرشوة إلى التحقيق
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 (إبراهيم علوي )جدة

 

قرر رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة اإلدارية بجدة، إعادة قضية قيادي شهير في أمانة جدة إلى هيئة 
الرقابة والتحقيق، وطالب باستدعاء أسماء شخصيات هامة للتحقيق معها أحدهم مهندس مدني واآلخر رجل أعمال 
شهير، أكد رئيس الدئرة الدكتور سعد المالكي ارتباطهم باالتهامات التي يواجهها قيادي األمانة وشدد على ضرورة 

 .التحقيق مع تلك األطراف
وكانت جلسة أمس قد شهدت مواجهة القيادي الذي ال يزال مكفوف اليد، باتهامات الرشوة والتالعب في تنفيذ 

مشاريع لتصريف السيول، إضافة الستغالل وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة والتفريط في المال العام واإلهمال 

 .بأداء واجبات وظيفته، وأكد المتهم عدم مسؤوليته عما نسب إليه من اتهامات تضمنتها الئحة الدعوى
وكان القيادي قد أشار في اعترافاته إلى أنه كان يعمل مديرا إلدارة اإلشراف على مشاريع تصريف مياه األمطار 
والسيول، وأقر أنه وأثناء تنفيذ مشروع درء أخطار السيول بطريق مكة القديم في حي الروابي الجنوبي والمسلم 
للمقاول بقيمة 21 مليون ريال تقريبا، وأثناء بدء التنفيذ عام 5341هـ تقريبا وجد خط لتصريف األمطار منفذ في 
نفس مسار المشروع، وبالرجوع لمخططاته لم يعثر على شيء يدل على وجوده، واكتشف أن هذا الخط نفذ ضمن 
مشروع تصريف مياه األمطار، ولكنه في غير موقعه األساسي وتم اإلشراف عليه من استشاري األمانة »شركة« 

 .استلمته رغم وجود هذا الخطأ
كما أقر أنه حينما استلم ادارة اإلشراف عام 5324هـ كانت هناك دراسة لتصميم حلول لتصريف مياه السيول لألودية 
شرق جدة، وكانت تشمل األحياء التي تأثرت بكارثة السيول ومن ضمنها أحياء قويزة، المساعد، الصواعد، أم الخير، 

والحرازات، وكانت الحلول المقدمة صعبة التنفيذ لوجودها في أماكن مخططات سكنية، واقترح وزميله المهندس 
المطلوب التحقيق معه، عمل دراسة جديدة تشمل حلوال لتصريف مياه األمطار داخل أحياء شرق طريق الحرمين، 

تحديث الدراسة السابقة الخاصة بالسيول وكان هذا عام 5326هـ، وكانت حدود الدراسة من حي األمير فواز جنوبا 

 .وحتى طريق عسفان شماال ومن ضمنها األحياء المنكوبة والمتضررة
وأضاف وضعت حلوال قابلة للتنفيذ ألودية شرق خط الحرمين، وكانت مدة الدراسة 55 شهرا وكلفت مكتبا 

)234113111( ريال تقريبا، ولكنها لم تنته وأشرفت عليها في بدايتها، إال أن قصور المكتب االستشاري أدى لتأخر 
إنجازها ورفعت خطابا للشؤون المالية بطلب توجيه إنذار رسمي بعد سنة ونصف تقريبا لالستشاري، وتمت إعادته 

بتطبيق الغرامة عليه في حدها األعلى ولم يتم توجيه انذار له، وعندما لمست عدم اهتمام رؤسائي انسحبت من 
متابعة الدراسة، وكان ذلك بعد ثالث سنوات من اشرافي عليها أي عام 5322هـ، وأتحمل مسؤولية عدم متابعة 

 .االستشاري بعد انتهاء الـ55 شهرا من مدة بدء الدراسة
واستطرد قائال »مشروع درء أخطار السيول في وادي غليل المنفذ من قبل شركة بقيمة 2 ماليين ريال تقريبا هو 
عبارة عن قناة مفتوحة ووحدة لتصريف مياه األمطار تم استالمه ابتدائيا من قبل استشاري األمانة، وعند هطول 

األمطار والسيول حدثت أضرار في القناة المفتوحة على وادي غليل جنوب جدة، وعندما علمت بذلك رجعت 
للمخططات األصلية للمشروع )المخططات التصميمية( ووجدت أن من ضمنها طريقا على جانبي القناة وحواجز 

خرسانية على الجانبين لم تنفذ على الطبيعة، وطلبت من استشاري األمانة المشرف على المشاريع أن يزودنا بتقرير 
مفصل عن األضرار واألسباب، إال أنه تأخر في المطلوب فكتبت له رسميا لتزويدنا بالتقرير في أول محرم 5345هـ 

 .«بموجب خطاب لم يوقعه المدير العام
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 (التجارة" تغلق شركة المطلق المحدودة بسبب عروض التخفيضات المضللة )صور"

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل قليل، عن إغالقها لشركة المطلق المحدودة بسبب قيامها بتضليل المستهلكين 

 .باإلعالن عن عروض تخفيض بنسب غير صحيحة
 

وقالت الوزارة اليوم في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "إغالق شركة المطلق المحدودة لتضليل المستهلك 

 ."باإلعالن عن "ماراثون التخفيضات" بنسب تخفيض غير صحيحة
 

تجدر اإلشارة إلى أن هذه ليست المرة األولى التي تغلق فيها وزارة التجارة محالت تجارية وشركات بسبب عروض 
التخفيضات المضللة، حيث سبق أن خالفت عددًا من الشركات وشهرت بها، إلعالنها عن تخفيضات بنسب كبيرة 

 .مخالفة للواقع
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 بعضهم قال إنها مزّورة للتأثير في شعبية التعاطف معها
 نشطاء يمنيون يتداولون وثيقة زواج "فتاة بحر أبو سكينة" من سعودي

 

 
 :قاسم الخبراني- سبق- الرياض

تداول ناشطون يمنيون على شبكات التواصل األجتماعي وثيقة زواج للفتاة السعودية هدى آل نيران )22 عامًا(  
التي اتهم ذووها الشاب اليمني عرفات محمد طاهر )25 عامًا( بخطفها والهروب بها لليمن تثبت أنها متزوجة من 

 .آخر سعودي
 

 .ويظهر في الوثيقة المنشورة تاريخ الزواج 51 / 1 / 5343 والشهود وختمها بختم رسمي
 

ولفت النشطاء إلى أن الوثيقة ُنشرت بعد أن راجت أخبار بأن "هدى" التي ُعرفت إعالميًا باسم "فتاة بحر أبو 

 .سكينة" والشاب في طريقهما للزواج
 

واعتبر اخرون - حسب مواقع يمنية - أن الوثيقة مزّورة هدفها التأثير في شعبية التعاطف مع "هدى" في الوقت 

 .الذي لم تؤّكد اي جهة رسمية في المملكة حالتها االجتماعية حسبما ذكرت تلك المواقع
 

وكان شيخ قبيلة "بحر أبو سكينة" بندر بن إبراهيم صبيحي، قد استقبل الجمعة الماضي رئيس الجالية اليمنية 
بمنطقة "عسير" ناصر بن علي العزيزي، وسّلمه صورًة من عقد زواج الفتاة "هدى" من ابن عمها، وكان من 

 .الُمفترض أن يكون زواجها بعد عيد األضحى
 


