
الرياض - واس

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدفاع، يف مكتبه بق�سر اليمامة يف الريا�س يوم الإثنني 

05 جمادى الآخرة 1434هـ املوافق 15 اإبريل 2013م، 

وفد اأع�ساء حزب املحافظني يف الرنويج، يتقدمهم رئي�س 

الوزراء الرنويجي ال�سابق �سيل ماجنه بوندفيك.

وجرى خالل ال�ستقبال التاأكيد على اأهمية تنمية العالقات 

ال�سعودية الرنويجية واحلر�س على تعزيزها ملا فيه 

م�سلحة البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

ح�سر ال�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

بن �سلمان بن عبدالعزيز، رئي�س ديوان �سمو ويل العهد 

امل�ست�سار اخلا�س ل�سموه، و�سفري الرنويج لدى اململكة 

كارل فيبي.

اجلمعة 9جمادى اآلخر ة 1434 هـ       19 إبريل 2013 م

UM  AL-QURA

جريدة أسـبوعية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اجلريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية
تصدر من مكة املكرمة

ال�سنة 91      العدد 4458            64 �سفحة        الثمن 3 ريالت �سعودية

64 خادم احلرمني ال�ضريفني ياأمر بتعيني وترقية )48( قا�ضيا بديوان املظامل

اإلعـــــــــالنات املنـــــــــــــوعة اإلعالنات احلكومية 
للمرة األولى 

عالمـــــــــات جتــــــــــــــارية اإلعالنات احلكومية 
للمرة الثانية

41قـــــــــــــــــــــــــرارات 2059 39 6

روضة خريم - واس

تلقى خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، ات�ساًل هاتفًيا يوم ال�سبت 

3 جمادى الآخرة 1434هـ املوافق 13 اإبريل 

2013م، من جاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك 

اململكة املغربية ال�سقيقة.

وجرى خالل الت�سال ا�ستعرا�س العالقات 

الثنائية بني البلدين ال�سقيقني واملوا�سيع ذات 

الهتمام امل�سرتك، اإ�سافة اإىل بحث تطورات 

الأو�ساع على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

خادم الحرمين الشريفين 
يتلقى اتصااًل هاتفًيا 

من ملك المغرب

الرياض - واس
راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل، اجلل�سة التي عقدها 

جمل�س الوزراء بعد ظهر يوم الإثنني 5 جمادى 

الآخرة 1434هـ املوافق 15 اإبريل 2013م، يف ق�سر 

اليمامة مبدينة الريا�س.

واأو�سح معايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور 

عبدالعزيز بن حميي الدين خوجه، يف بيانه لوكالة 

الأنباء ال�سعودية، عقب اجلل�سة، اأن املجل�س 

ا�ستمع يف بداية اجلل�سة اإىل عر�س عن م�ستجدات 

الأحداث وتطوراتها يف املنطقة والعامل، ومن ذلك 

تطورات الأو�ساع يف �سوريا وا�ستمرار اأعمال 

العنف و�سفك دماء ال�سعب ال�سوري، وات�ساع دائرة 

العنف �سد امل�سلمني يف ميامنار، جمددًا ا�ستنكار 

اململكة لهذه املمار�سات التي توؤدي كل يوم اإىل قتل 

املزيد من الأبرياء، ومنا�سدًا املجتمع الدويل اإىل بذل 

املزيد من اجلهود املخل�سة لوقف هذه الأزمات.

يف جل�ضة جمل�س الوزراء برئا�ضة ويل العهد

معاجلة و�ضع امل�ضانع الواقعة 

خارج نطاق املواقع املخ�ض�ضة 

للمدن ال�ضناعية 

ويل العهد 

ي�ضتقبل وفد 

اأع�ضاء حزب 

املحافظني يف 

الرنويج

التفاصيل ص2

ولي العهد يتلقى 
اتصاال هاتفيًا من وزير 

الدفاع األمريكي
الرياض - واس

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع، ات�ساًل هاتفياً 

يوم اجلمعة 02 جمادى الآخرة 1434هـ 

املوافق 12 اإبريل 2013م، من معايل وزير 

الدفاع الأمريكي ت�ساك هيغل.

وجرى خالل الت�سال ا�ستعرا�س اآفاق 

التعاون بني البلدين ال�سديقني، بالإ�سافة اإىل 

م�ستجدات الأحداث على ال�ساحتني الإقليمية 

والدولية.
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