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 سم وا3164نوفمبر  61هـ الموافق 6341محرم  61الرياض 
رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه اهلل ـ 

 .الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم االثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض
محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة األنباء السعودية، عقب الجلسة، وأوضح معالي وزير الثقافة واإلعالم، الدكتور عبدالعزيز بن 

أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطور األوضاع على الصعيدين العربي واإلسالمي ، واطلع في هذا السياق على 
عرقية وأعمال إجرامية لتشريدها عن تقرير عن أوضاع األقلية المسلمة في ميانمار وما تتعرض له من انتهاكات وحمالت تطهير 

وطنها ، مجددًا مناشدات المملكة للمجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدات وضمان وصولها للمتضررين مع أهمية استعادة 
 .المسلمين في ميانمار لحقوقهم اإلنسانية كافة ، ورفع الظلم وتوفير الحماية بما يضمن لهم حياة كريمة

بالجهود التي تقوم بها منظمة التعاون اإلسالمي الهادفة إلى حث السلطات في ميانمار على معالجة مشاكل  ونوه في هذا الشأن
حقوق اإلنسان والمواطنة والفرص االقتصادية والتطورات التي تضر باألقلية المسلمة وما أبدته المنظمة من استعداد في اإلسهام في 

  .نسانية للمتضررين في والية آراكانعملية إعادة البناء وتقديم المساعدات اإل
وبين معاليه أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد األمين 

لمدة ثالث سنوات  بمناسبة انتخاب المملكة عضوًا في مجلس حقوق اإلنسان من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة -حفظهما اهلل  -
لفترة ثالثة، مما يجسد المكانة الدولية الرفيعة التي تتبؤها المملكة وما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز 

  .حقوق اإلنسان على الصعيدين المحلي والدولي وثبات مواقفها تجاه قضايا حقوق اإلنسان العادلة في العالم
راء فوز المملكة ممثلة بهيئة الهالل األحمر السعودي ألول مرة في تاريخها بمقعد في مجلس إدارة االتحاد كما قدر مجلس الوز

الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر عن منطقة آسيا والمحيط الهادي لمدة أربع سنوات ، مؤكدًا أن ثقة جمعيات االتحاد الدولي 
لكبيرة التي قامت بها هيئة الهالل األحمر السعودي باسم المملكة للمحتاجين والمتضررين بالمملكة تأتي نتيجة للمساهمات والجهود ا

  من الكوارث في مناطق مختلفة من العالم
وعبر مجلس الوزراء عن مواساة المملكة لجمهورية الفلبين حكومة وشعبًا في ضحايا اإلعصار الذي تعرضت له وما نتج عنه من 

بتقديم مساعدة نقدية قدرها عشرة ماليين دوالر  -أيده اهلل  -وقدر عاليًا أمر خادم الحرمين الشريفين وفيات وإصابات وأضرار ، 
 .أمريكي للفلبين دعمًا لجهودها والجهود الدولية لمواجهة آثار اإلعصار المدمر

 
 ..يتبع      

 

http://www.spa.gov.sa/minister_of_concil.php?cid=29&pg=1
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ممثلة بوكالة األنباء السعودية تحت وأبدى مجلس الوزراء ترحيبه بالمؤتمر الدولي الرابع لوكاالت األنباء الذي تستضيفه المملكة 
متحدثًا متخصصًا في  41وكالة أنباء من مختلف قارات العالم و  01بمشاركة أكثر من  -حفظه اهلل  -رعاية خادم الحرمين الشريفين 

لمجال اإلعالمي ينطلق مجاالت اإلعالم وتقنية المعلومات واالتصال، مؤكدًا أن رعاية الملك المفدى لهذا المؤتمر الذي يعد األهم في ا
ألهمية اإلعالم بمختلف وسائله وأدواره الفاعلة في استجالء الحقائق في العالم ونقلها للمتابعين  -أيده اهلل  -من استشعاره 

 .بمصداقية
  :تاليةوأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات ال

  :أواًل
وتاريخ / 18/48)بعد االطالع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 

هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفني بين دول 31/1/6343
هـ ، 61/66/6344ول الخليج العربية وجمهورية البيرو ، الموقعة في مدينة ليما بجمهورية البيرو بتاريخ مجلس التعاون لد

 .بالصيغة المرفقة بالقرار
 .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك

  :ثانيًا
وقيع على بالت -أو من ينيبه  -قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني 

مشروعات اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من تركمانستان ، وجمهورية فيتنام 
االشتراكية ، وجمهورية قيرغيزستان ، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة ، الستكمال 

 .اإلجراءات النظامية
 

االطالع على ما رفعه معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر  بعد
هـ بحسب 31/4/6344هـ إلى 38/3/6344م ، الذي عقد في جنيف خالل المدة من 3163العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 .الصيغة المرفقة بالقرار
 .وم ملكي بذلكوقد أعد مرس

  :رابعًا
  :وذلك على النحو التالي( سفير)قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة 

 .بوزارة الخارجية( سفير)تعيين فالح بن محمد بن جابر الرحيلي على وظيفة 1- 
 .الهويمل بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخليةتعيين الدكتور عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز 2- 
بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة ( وكيل الوزارة للتجارة الخارجية)تعيين عصام بن حمد بن علي المبارك على وظيفة 3- 

 .والصناعة
 .ة بوزارة الدفاعبالمرتبة الرابعة عشر( مستشار إداري)تعيين فهد بن إبراهيم بن ناصر التويم على وظيفة 4- 
 .بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع( مستشار ميزانية)تعيين عبدالرحمن بن سليمان بن محمد العلي على وظيفة 5- 
 .بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية( مدير عام شؤون الوافدين)تعيين عبدالمحسن بن عبداهلل بن علي المديميغ على وظيفة 6- 

كما ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم العالي 
 .، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيها ، ووجه حيالها بما رآه
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 سم وا 3154نوفمبر 51هـ الموافق  5341محرم  51المدينة المنورة 

القطاعات الحكومية والخاصة في المدينة  انطلقت أمس فعاليات ملتقى برنامج المدن الصحية التعريفي لمتخذي القرار في
المنورة الذي ينظمها مكتب برنامج المدن الصحية في المدينة المنورة بالتعاون مع إدارة برنامج المدن الصحية الوطني 
في الرياض، وذلك في مقر الجمعية الخيرية السعودية لمكافحة السرطان في المدينة المنورة بحي األزهري، بحضور 

ارة منطقة المدينة المنورة للشؤون التنموية محمد السيف، وبمشاركة مجموعة من متخذي القرار في القطاعات وكيل إم
الحكومية والخاصة المشمولين بقرار صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة 

 .المنورة رئيس اللجنة الرئيسية للبرنامج
إلى التعريف بمفهوم وأهداف وإستراتيجية العمل في برنامج المدن الصحية في المدينة المنورة،  وتهدف الفعاليات

 .والهيكل التنظيمي ولجان البرنامج، وكيفية إعداد خطة عمل وتقييمها وتنفيذها وإعداد تقارير العمل
وشهد اللقاء شرح آللية عمل البرنامج ومعايير التطبيق وإجراءات وسياسات التنفيذ من خالل أربعة محاضرات علمية 

وتوعوية، حيث تناولت المحاضرة األولى استعرض فيها المنسق الوطني لبرنامج المدن الصحية فالح بن فهد المزروع 
رنامج الذي يتطلب مبادرة المشاركة المجتمعية في صياغة مفهوم برنامج المدن الصحية، موضحًا فكرة مختصرة للب

األهداف للتقليل من المخاطر البيئية، كما بين إستراتيجية البرنامج في المدن الصحية والعناصر المهمة التي تجعل المدينة 
 .المنورة تطبق البرنامج وتساعد على نجاحه

رنامج المدن الصحية في المملكة حمد بن خالد الخويلد نبذه فيما جاء في المحاضرة الثانية قدم فيها المشرف على ب
تعريفية عن المدينة الصحية، متناواًل شرحًا مفصاًل عن الهيكل التنظيمي ولجان البرنامج ومهامها التي تتضمن اللجنة 

 .الرئيسية واللجان الفرعية، مستعرضًا بعض النماذج من قصص النجاح
ظيم واألساليب بمعهد اإلدارة العامة الدكتور محمد بن ناصر البيشي خالل المحاضرة الثالثة فيما تناول الخبير في علم التن

 .كيفية إعداد خطة العمل وتنفيذها وتقييمها ومواقع التخطيط في العملية اإلدارية، إضافة إلى األهداف وتكوينها
ها الدكتور عبدالغني بن محمد الشيخ من جامعة واختتم اللقاء بالمحاضرة الرابعة حول إعداد تقارير العمل التي تحدث في

 .جازان
وأكد رئيس اللجنة اإلعالمية للبرنامج مدير فرع وزارة الثقافة واإلعالم في منطقة المدينة المنورة الدكتور صالح بن 

دها خالل سليمان الردادي أن هذا اللقاء التحضيري يعد األول ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعتزم مكتب البرنامج عق
 .الفترة القادمة، لتنفيذ منهجية برنامج المدن الصحية الذي يعد أحد برامج المبادرات المجتمعية لمنظمة الصحة العالمية
وأضاف أن اللقاء يرتكز في منهجيته على المشاركة المجتمعية التي تعد ركنًا أساسيًا في إنجاح خطط التنمية الوطنية 

ة للجميع، ومواجهة المشاكل الصحية والبيئية واالجتماعية التي تؤثر على صحة المجتمع، الرامية إلى تحقيق شعار الصح
وذلك لكون البرنامج وقائي ويهدف إلى تقليل المشاكل وحلها جذريًا وليس وقتيًا من خالل تبني المجتمع للحلول والتنسيق 

 .مع الجهات ذات العالقة لتوحيد الجهود وتقليل هدر الموارد المالية
وبين الردادي أن إستراتيجية برنامج المدن الصحية يهدف إلى تعزيز الصحة في المجتمع من خالل مواجهة ما يعاني 
منه المجتمع من مشاكل سواء كانت صحية أو بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية، منوهًا إلى أن المدن الصحية تسعى من 

د مجتمعهم ودعم بعضهم البعض والتعاون بين القطاعات المعنية خالل البرنامج إلى تعريف سكانها بكيفية تنمية موار
التي تقدم الخدمات في المدينة، مما يوجد أثرا إيجابيًا ملموسًا على واقع المدينة، إلى جانب تحسين أوضاعها الصحية 

 .والبيئة
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 سم وا 3154نوفمبر  51هـ الموافق  5341محرم  51مكة المكرمة 

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الهند إي أحمد أن حكومة المملكة العربية السعودية بمتابعة وتوجيه من خادم 
هـ ورعاية 5343نجحت في تنظيم حج عام -حفظه اهلل  -الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود 

حجاج بيت اهلل الحرام رغم التحديات التي كان من أبرزها مشروع توسعة صحن المطاف وغيرها من مشاريع التوسعة 
  .التي تشهدها المدينتان المقدستان

وأوضح عقب اللقاء الذي عقد اليوم مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور 
بحضور القنصل العام لدولة الهند بالمملكة فيض أحمد قدوائي أن الحجاج الذين قدموا من دولة رأفت بن إسماعيل بدر 

هـ تمكنوا بفضل اهلل ثم بفضل تكامل منظمة الخدمات من مختلف الجهات المعنية بأمور 5343الهند لموسم الحج الماضي
وأجمل الذكريات عن المملكة العربية السعودية  الحج من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة والعودة بسالمة اهلل حاملين أطيب

  .محض الحرمين الشريفين ومنطلق الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصالة والسالم
ألف منهم عبر مكتب شؤون الحجاج (531)ألف حاج تم خدمة(541)وأشار إلى أن عدد حجاج الهند الذين قدموا بلغ

مشيدًا بالخدمات التي قدمتها مؤسسة ،شركة ووكالة سياحية(411)ية والتي بلغتوالباقي عبر الشركات والوكاالت السياح
هـ يعتبر من أبرز مواسم الحج 5343أن موسم حج مطوفي حجاج دول جنوب آسيا ومكاتب الخدمة الميدانية منوهًا 

دوا لمدنهم بدولة الهند ناقاًل أطيب المشاعر من حجاج دولة الهند الذين عا،نجاحًا والذي تحقق في ظل مختلف التحديات
  .بعد أن تمكنوا بفضل اهلل تعالى من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة

ونوه وزيرالدولة للشؤون الخارجية بدولة الهند بقرار المملكة المعني بقرار تخفيض أعداد الحجاج الذين قدموا 
 .األثر اإليجابيوكان لها بالغ ،هـوما نتج عنه من فوائد إيجابية كانت واضحة للجميع 5343حج

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر 
أن اللقاء جاء لبحث كافة األمور المتعلقة بشؤون حجاج دولة الهند والعمل على تالفي أي معوقات وقعت موسم حج 

هـ وخاصة المتعلقة بتفويج الحجاج من مشعر منى 5341قبلهـ واالستعداد ألعمال موسم الحج الم5343
مضيفًا أنه تم خالل اللقاء مناقشة العديد من األمور ،من نسبة الحجاج%11من شهر ذي الحجة بنسبة(54()53)يومي

المعنية المتعلقة بإسكان الحجاج بمكة المكرمة وأيضًا المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدم عبر مكاتب الخدمة الميدانية 
 .برعاية وخدمة حجاج دولة الهند

فيما أوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا ومنسق مكتب شؤون حجاج دولة الهند 
آالف حاج في ( 351)أن المؤسسة تمكنت من خدمة أكثر من،والناطق اإلعالمي بالمؤسسة المطوف عمر بن سراج كبر 

حاجا فقط من نهاية أعمال موسم حج (331)مكتب خدمة ميدانية لم يتبقى منهم غير(551)هـ عبر5343موسم حج 
هـ من خالل مختلف البرامج والخطط 5341مبينًا أن المؤسسة قد بدأت فعليًا االستعداد ألعمال موسم حج،هـ أمس5343

  .اهللمن أجل سالمة وراحة حجاج بيت اهلل الحرام وفق توجهات وتطلعات والة األمر حفظهم 
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 الفيصل يسلم قفل الكعبة الجديد ومفتاحه لكبير السدنة

 مكة المكرمة -محمد رابع سليمان 

 91/99/3192الثالثاء 

 

تشّرف صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس االثنين، نيابًة عن خادم الحرمين الشريفين الملك 

عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل، بتسليم قفل الكعبة المشرفة الجديد ومفتاحه لكبير سدنة بيت اهلل الحرام الشيخ عبدالقادر 

وجرى تركيب القفل عقب االنتهاء من غسيل الكعبة، وذلك بناًء على األمر السامي الكريم بتجديد قفل الكعبة المشرفة بن طه الشيبي، 

 .لمتانتها وقوتها 91ومفتاحها والُمَصّنع من مادة النيكل المطلي بالذهب عيار 

ي تمت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وقد قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين باإلشراف على إعداده ومراحل تصنيعه الت

 .والتقنية

وأعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن السديس عن شكره لمقام خادم الحرمين 

 .ايته للحرمينالشريفين على إهدائه المبارك للبيت المعظم وعَد هذا من مكارم خادم الحرمين الشريفين ومآثره وعظيم رع

كما شكر السديس سمو أمير مكة على تشّرفه بتسليم القفل الجديد ومفتاحه لكبير السدنة، وقد وّجه سموه بأن يكون القفل والمفتاح 

 .القديمين ضمن مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين، وقد قامت الرئاسة العامة بإنفاذ ذلك
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 ي في وفاة أخيه يحيى خوجةبالمدينة يتلقى التعاز” واس“مدير مكتب 

 

 :المدينة -عبد الرحمن مرسي

 91/99/3192الثالثاء 

 

م التربوي تلقى األستاذ عمر خوجه تركستاني مدير مكتب هيئة وكالة األنباء السعودية بالمدينة المنورة العزاء في وفاة شقيقه المعل

  .يحيى خوجه، والذي توفي أول أمس، وصلي عليه بالمسجد النبوي الشريف، ودفن في بقيع الغرقد

التي آلمها النبأ تتقدم « المدينة«و.. وقد أدى واجب العزاء عدد من اإلعالميين والصحفيين ورجال أعمال وأعيان المدينة المنورة

 .«إنا هلل وإنا إليه راجعون« لهم الصبر والسلوان، وللفقيد بالرحمة والمغفرة وللزميل عمر واألسرة بخالص العزاء، سائلة اهلل
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 هـ6333مليون زائر في  41المدينة تستقبل 

 
 (المدينة المنورة)عبد الرحيم بن حسن  

رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، أن تشهد المدينة المنورة قفزة اقتصادية وصفها  توقع
 .«الصاروخية»بـ

إنشاء الخط المعبد بين المدينة المنورة وجدة أحدث تغييرا كبيرا في معالم اقتصاد طيبة، وأحدث »وقال الدكتور علي 
لك مع توسعة المسجد النبوي الشريف في عهد الملك سعود بن عبد العزيز؛ ما ساهم في انفتاحا اقتصاديا هائال، تزامن ذ

انتعاش نشاط النقل، وتصدير المنتجات الزراعية إلى خارج المدينة، أما مرحلة ما بعد تشغيل قطار الحرمين السريع 
هـ، وسيرتفع عدد حجاج  5333 مليون زائر سنويا في عام 41ماليين إلى  1فسوف تتزايد أعداد زائري المدينة من 

، مشيدًا بدعوة صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل الرامية إلى .«ماليين حاج 1الخارج من مليون ونصف إلى 
 .إنشاء جامعة خاصة بالحج والعمرة في مكة المكرمة

ندق الميريديان، عن معالم اقتصاد جاء ذلك في الندوة التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، مساء أمس في ف
، بحضور عدد كبير من 3154المدينة المنورة بين الماضي والحاضر، ضمن فعاليات المدينة عاصمة الثقافة اإلسالمية 

أصحاب األعمال، والمثقفين، واألدباء، بمشاركة مدير الجامعة اإلسالمية السابق الدكتور محمد العقال، في حين أدار 
 .جلس إدارة غرفة المدينة الدكتور محمد الخطراويالندوة رئيس م
البد من التركيز على الصناعات الخمسة المهمة وهي المعرفة، والتمور، وطباعة المصحف الشريف، »وأضاف علي 

، متمنيًا أن يكون لمدينة المعرفة االقتصادية مكان داخل المسجد النبوي «والصناعة الفندقية، وصنع في المدينة المنورة
لشريف، مطالبًا بإنشاء غرفة زراعية في طيبة تهتم بإنتاج كافة أنواع التمور المتميزة، معربًا عن أمله في إنشاء مركز ا

 .ثقافي، ومتحف يضم مراحل التاريخ اإلسالمي، ومجسمات ذات معنى توضع على جميع مداخل المدينة
كية لمناقشة جميع الجوانب التنفيذية والتمويلية من جانبه كشف الخطراوي عن وجود تنسيق مع جامعة هارفرد األمري

، تمهيدا «صنع في المدينة المنورة»الخاصة بالصناعات، التي يتم تصنيعها في طيبة، على أن تكون تحت مسمى 
 .لعرضها على المقام السامي، مشيرًا إلى وجود تنسيق مشترك بين إمارة المنطقة وغرفة المدينة في هذا الجانب
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 مستقل إليواء المخالفين بالمدينةتخصيص مبنى 

 

 (المدينة المنورة)عبدالعزيز المعيرفي  
إمارة المدينة المنورة بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون مبنى مستقال بأحد أحياء المدينة المنورة إليواء  خصصت

 .مخالفي االقامة المقبوض عليهم بعد انتهاء فترة التصحيح
ية العامة واشار المتحدث باسم سجون المدينة المالزم اول سامي الحربي إلى ان تخصيص المبنى تم بالتنسيق بين المدير

للسجون وامارة المدينة المنورة نظرا لعدم وجود مبنى مستقل إليواء المخالفين والمقبوض عليهم بعد انتهاء فترة 
التصحيح ، مضيفا ان الجهات المختصة المنوط بها القبض وتتبع المخالفين تمارس أعمالها على مدار الساعة من خالل 

 .الدوريات ونقاط التفتيش
مخالف تم  5111ضح العقيد فهد الغنام المتحدث االعالمي باسم شرطة المدينة المنورة ان اكثر من ومن جانبه، او

 .القبض عليهم حتى نهاية األسبوع الماضي
وردا على تكدس األعداد الكبيرة من العمالة المخالفين بجانب ادارة الوافدين، اوضح انهم مراجعون لها وال يحق للجهات 

ما دام انهم يتبعون االجراءات النظامية تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم مؤكدا ان اللجنة المكلفة  األمنية القبض عليهم
باإلشراف على الجهات العاملة لضبط المخالفين تمارس جهودها بكل مهنية بإشراف ومتابعة من اللواء سعود األحمدي 

 .مدير شرطة المدينة المنورة
دادي المتحدث باسم جوازات المدينة المنورة أن اإلجراءات التي تقوم بها ومن جهة ثانية اوضح العقيد هشام الر

الجوازات من تحقيق وتبصيم وتطبيق للعقوبات المقررة حسب األنظمة والتعليمات تتم أوال بأول على جميع المخالفين 
 .المحالين من جهات القبض

الحجز التابع إلدارة الوافدين ال يفي بالغرض لصغر  يذكر ان تخصيص مقر مستقل الستقبال العمالة المخالفة يأتي لكون
 .مساحته ما أدى لتكدس العمالة وبقاء أعداد كبيرة خارجه منتشرين على األرصفة والشوارع

 



 
 

 
11 

 

 الحجيالن يفتتح المعرض الدولي للفن اإلسالمي بالمدينة المنورة

  
 (واس)الحجيالن يتأمل إحدى لوحات المعرض 

 واس -المدينة المنورة 

افتتح وكيل وزارة الثقافة واإلعالم للشؤون الثقافية الدكتور ناصر بن صالح الحجيالن أمس المعرض الدولي للفن     

اإلسالمي المعاصر ضمن مشاركة الوزارة في فعاليات مناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

م بالمنطقة الدكتور صالح بن سليمان الردادي، وذلك بقاعة المعارض م، بحضور مدير فرع وزارة الثقافة واإلعال3164

وتجول الدكتور الحجيالن في أرجاء المعرض الذي احتوى على اللوحات . بمدينة المعرفة االقتصادية بالمدينة المنورة

 .التشكيلية، إضافًة إلى األعمال الفائزة المشاركة من دول العالم اإلسالمي

 .كيل وزارة الثقافة واإلعالم للشؤون الثقافية الفائزين بالمراكز األولىوفي الختام كّرم و
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 بوجود اتصاالت سعودية إسرائيلية« الصنداي تايمز»ال صحة لمزاعم : الخارجية

 
 

 :واس - الرياض

 صرح إسرائيلية، سعودية اتصاالت بوجود زعم الذي البريطانية، تايمز الصنداي صحيفة نشرته الذي الخبر إلى باإلشارة

 نوع أي وجود وبعدم وتفصياًل، جملة الصحيفة في جاء ما صحة بعدم السعودية األنباء لوكالة الخارجية بوزارة مسؤول مصدر

 .مستوى أي وعلى كان نوع أي من إسرائيل مع االتصاالت أو العالقات من
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 الشرق قطب لـ

 آخر األسبوع الجاري.. تسعير العقارات المنزوعة لتوسعة المسجد النبوي :

 
 

غازي قطب، عن االنتهاء من تشكيل فريق عمل متخصص لتقدير قيمة « غرفة المدينة»كشف رئيس اللجنة العقارية في 
كدًا في تصريح العقارات المنزوعة لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، مؤ

أن الفريق الذي دعت إلى تشكيله وزارة المالية، سينتهي من مهمته أواخر األسبوع الجاري، أو كحد أقصى « الشرق»لـ
 .منتصف األسبوع المقبل

وأثنى قطب على سرعة تجاوب المسؤولين في وزارة المالية مع مراحل تنفيذ المشروع بالشكل اإليجابي وفي الوقت 
أمله في أن تضاهي قيمة العقارات المنزوعة نفس القيمة التي عملت عليها الوزارة في مشروع خادم  المناسب، مبديًا

المدينتان تعتبران في نفس المكانة الدينية، وبالتالي »: مضيفًا. الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة
 «.تتساوى قيمة األراضي والعقارات فيهما

ألف فرد، الفتًا إلى أن  141عقار وتعويض ما يقارب  638111جنة العقارية أن المشروع يشمل إزالة وبين رئيس الل
مشروع التوسعة سيشمل بشكل أكبر المناطق العشوائية القريبة من المسجد النبوي الشريف، خاصة في الجهتين الشمالية 

 .والجنوبية الغربية
أما الجهة الجنوبية الغربية فمن بينها العنبرية، السيح، . يون، السحمانومن بين أحياء الجهة الشمالية المصانع، الع

 .الزاهدية والمغيسلة
وعلى الصعيد ذاته، أكملت وزارة المالية اتفاقها مع عدد من المقاولين إلزالة ما تبقى من مباٍن فندقية في الجهة الشرقية 

يع، وذلك تمهيدًا لتسليم األراضي بشكل كامل لمقاول مشروع للمسجد النبوي، وأبرزها فندق الدخيل المجاور لمقبرة البق
، التي بدأت فعليًا في تنفيذ البنية التحتية لمشروع التوسعة من الجهة «بن الدن السعودية»التوسعة والممثلة في شركة 

 .الشرقية والموازية لبقيع الغرقد
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