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 يف بيان له

ا ملصادر 
ً
حقوق اإلنسان جبازان توضح حقيقة .. ”الوئام“تأكيد

 مقطع أب يعذب ابنه ويربطه بالسالسل
 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32صحيفة الوئام الخميس : المصدر

 رابط الخبر

 

 :كميإسماعيل الح -الوئام  -جازان 

أصدر فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في منطقة جازان بيانًا على خلفية مقطع فيديو ويظهر فيه مواطن يقوم 

بربط عنق الطفل بقطعة سالسل حديدية بإحدى القرى التابعة ” أعوام 30“بتعذيب ابنه الطفل الذي لم يتجاوز عمره 

 .لمحافظة أبو عريش في منطقة جازان

لقد اطلع : قائاًل ” الوئام”أحمد البهكلي لـ. على فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في منطقة جازان د وأوضح المشرف

فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في منطقة جازان على المقطع المؤلم للطفل المعنف المطوق بسلسلة في رقبته، وقد 

 .وصل المقطع إلى فرع الجمعية قبل أكثر من سنة

أنه وبمجرد وصول القضية إلى الفرع وفتح ملف لها تم الوقوف على حالة األسرة الناتجة عن سوء ” البهكلي“وتابع 

تصرف عائلها والسعي لدى شيخ القرية وذوي التأثير االجتماعي فيها لمعالجة الحالة قبل نقلها إلى الجهات المعنية من 

أثمرت الجهود باتفاق يتعهد فيه األب بحسن رعاية أفراد أسرته اإلمارة والمحافظة والشرطة والشؤون االجتماعية، وقد 

 .وعدم إيذاء أحد منهم، وبذلك انتهت الحالة التي احتواها المقطع المنشور

وبعد عيد الفطر تلقى فرع الجمعية إفادة من األم تفيد بأن األب أخذ الولد المصور في المقطع وأحد إخوته وسافر : وأضاف

وقد تواصل فرع الجمعية مع محافظ أبي . مة في نهاية شهر رمضان، وأنه يسعى إلى أخذ بقية أبنائهمابهما إلى مكة المكر

عريش ومركز شرطتها ألخذ بالغ األم عن ولديها والسعي إلعادتهما إليها، وتم التعميم بذلك حسب إفادة مدير مركز 

ى درجة جعلتها تنشر المقطع القديم، وهي شرطة أبي عريش، لكن تأخر الوصول إلى األب والولدين أوصل األم إل

 .معذورة وفقًا لسياق وضع األسرة

إن فرع الجمعية على اتصال مستمر مع محافظة أبي عريش وشرطتها وغيرهما لضبط األب : قائاًل ” البهكلي“واختتم 

في الحكم عليها، كأي  وإحضار األوالد، على أن مشكلة هذه األسرة متشعبة وفيها جوانب يحسن بمن ال يعرفها أن يتريث

قضية أسرية، وفرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في منطقة جازان، إذ يوضح موقفه من هذه القضية فإنه يسأل هللا أن 

يصلح حال هذه األسرة وكل أسر مجتمعنا الكريم وأن يوفق الجهات المعنية إلى أفضل السبل وأقصرها للمعالجة الجادة 

 .اإلجراءاتتجنبًا لمضاعفات بطء 

في وقت سابق أن المقطع قديم منذ أكثر من سنتين، أنه وبعد انتشار الفيديو قبل ” الوئام“يجدر بالذكر أنه أكدت مصادر 

عامين قام فريق من الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بمنطقة بزيارة لمنزل الطفل العنف وتم االلتقاء بوالده وتمت معالجة 

 .ات المتبعة وفق ذلكالحالة واستكمال اإلجراء
 

http://www.alweeam.com.sa/416647/%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A6%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
http://www.alweeam.com.sa/416647/%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A6%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
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 قيادات نسائية مرشحة جمللس األسرة 3

  م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32الخميس  جريدة الوطن : المصدر

l.aspx?ArticleID=271887&CategoryID=3http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detai 

 

 سامية العيسى : جدة

عن ترشيح ثالث قيادات نسائية تعمل في مجال حقوق اإلنسان واألسرة لمجلس شؤون " الوطن"كشف مصدر مطلع لـ

 .األسرة الذي سيصدر خالل األيام المقبلة

عالن عنه قبل أسبوع بعد موافقة مجلس الوزراء التنظيم المزمع نشره من قبل مجلس الوزراء تم اإل"وبين المصدر، أن 

 ".الذي ترأسه نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز

وأضاف أن النظام ينص، على ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية للمجلس، إضافة إلى أنه سيضم قيادات نسائية رائدة 

اء من عدة جهات حكومية منها وزارات الداخلية، والخدمة المدنية، والتعليم، والصحة، في خدمة المجتمع، وأعض

واإلعالم، واالقتصاد والتخطيط، والشؤون اإلسالمية، وهيئة الرياضة، باإلضافة لعدد من الجمعيات والمؤسسات األهلية 

الصالحيات التي تخوله التخاذ  وسيتمتع المجلس بكل. ورجال وسيدات أعمال ومختصين في علم النفس واالجتماع

وقال الوكيل السابق بالشؤون االجتماعية . القرارات لتحقيق الترابط األسري،  وحماية األسر السعودية من التفكك والعنف

المرأة هي األقرب لقيادة مجلس شؤون األسرة، للخروج بقرارات صائبة، ومن المهم أن "الدكتور عبدهللا اليوسف، إن 

صياغة وضع األسرة السعودية، واستيعاب الثوابت المتغيرة في المجتمع، عبر تقديم آليات غير تقليدية  يعيد المجلس

ودعت عضوة المجلس التنفيذي بالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتورة ". إلدارة األسرة واألبناء من الجيل الحالي

وتوقع الكاتب جمال ". قوف على ظواهر العنف واإلرهابدعم المجلس ووضع آليات عاجلة للو"سهيلة زين العابدين إلى 

بنون أن يضم المجلس ثالث قيادات نسائية متميزة، وهن الدكتورة سهيلة زين العابدين، والدكتورة ثريا العريض، 

 .والدكتورة هتون الفاسي، مشيرا إلى أن لهن دراسات وبحوث كثيرة في مجال األسرة وخدمة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=271887&CategoryID=3


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

5 

 
ورقة »بـ  »حقوق اإلنسان رصدت تعنت األزواج وضغوطاتهم  

 « األطفال

سعودية بالسفر خارج اململكة 022احملاكم تأذن لـ  
بال حمرم   

 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160728/Con20160728850161.htm 

 

 (  جدة)عدنان الشبراوي 

مواطنة إلى الجهات المختصة، لطلب اإلذن بالسفر دون محرم في حاالت حضانة أطفال، وأخرى  250تقدمت أكثر من 

صك  300كم المختصة في العام الحالي نحو وأصدرت المحا. لسيدات رحل عنهن أولياؤهن ويبحثن عن آلية إذن السفر

 .تقضي بمنح مواطنات إذنا بالسفر لمرة واحدة أو مرات متعددة للعالج أو الدراسة أو السياحة أو الزيارة أو للمرافقة

طلب استشارة أو تدخل أو شكوى من مواطنات يرغبن  300على الصعيد نفسه، سجلت جمعية حقوق اإلنسان أكثر من 

المملكة، ووجدن عوائق عدم موافقة ولي األمر تارة أو موافقة طليقها تارة أخرى في حال رغبتها اصطحاب السفر خارج 

 .أطفالها المحضونين، فضال عن مطلقات أو أرامل منعن من السفر إال بموافقة االبن كولي شرعي لها

يات يطلبن الحصول على أحكام باإلذن أن أكثر القضايا التي تنتظر معالجة جذرية طلبات قضائية لسعود« عكاظ»وعلمت 

وأشارت المصادر إلى أن المادة الثامنة من الئحة وثائق السفر تنص على منح . بالسفر خارج المملكة بعد وفاة أوليائهن

جوازات السفر للنساء السعوديات والقصر السعوديين المتوفى أولياء أمورهم وكل ما يتعلق بأمور سفرهم بموجب صك 

وبحسب المصادر فإن . حق الوالية أو الوصاية أو القوامة الشرعية عليهم من قبل الولي أو الوصي أو القيمشرعي يثبت 

طلب إذن بالسفر من محكمة األحوال األسرية لنساء سعوديات وقصر توفي عنهم أولياء  300جدة وحدها شهدت أكثر من 

. تبحث حاجة المتقدمة للسفر قبل أن تمنحها صكا بذلكأمورهم وتطلب المحكمة عادة اثنين من الشهود والمزكين، كما 

ونصت الئحة نظام وثائق سفر السعوديين على أنه في حال ثبوت عدم وجود ولي أمر للمرأة بموجب صك شرعي فيتم 

 .منحها جواز سفر بمعرفة جوازات المنطقة

 
 
 
 

 
 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160728/Con20160728850161.htm
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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 توطني قطاع الصيدليات على مراحل: «العمل»

 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1521892 

 

 نوفل الغرابي -متابعة 

أنه سيتم توطين قطاع الصيدليات ضمن برامج تستهدف عددا من ذكرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية اليوم األربعاء 

 .القطاعات والنشاطات على مراحل

 

سيتم توطين قطاع "وأشار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة في تغريدة عبر حسابه على تويتر تنص على 

 ".ات على مراحلالصيدليات ضمن برنامج التوطين الموجه الذي يستهدف عدد من القطاعات والنشاط

 

 
والكلية .. «البكالوريوس»يطالبون بـ« تقنية جازان»خرجيو 

 تؤكد إطالق الربنامج قريباً 
 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1522015 

 

 ئريعادل الزا -ازان ج

طالب خريجو كلية التقنية بمختلف فروعها في منطقة جازان، ومن هم على رأس العمل، بافتتاح برنامج التجسير بهدف 

 .«بكالوريوس_تقنيةجازانبال#»حمل عنوان « تويتر»إكمال مرحلة البكالوريوس، وأطلقوا وسماً على 

مال مسيرته التعليمية بمرحلة البكالوريوس بعد ، إن الجميع يرغب في إك(مطور تطبيقات وأنظمة)وقال ماجد باحسن 

 .حصولهم على الدبلوم العالي من الكلية التقنية ونناشد مؤسسة التعليم الفني والمهني بتلبية رغبات خريجي الكلية

، الى أن الطموح ال يتوقف بعد االلتحاق بالوظيفة حيث إن كافة (مسؤول تعامالت إلكترونية)فيما أشار خالد ضعافي 

 .لخريجين لديهم الرغبة في مواصلة مسيرتهم التعليميةا

، إن فتح النظام إلكمال مرحلة البكالوريوس يشجع الراغبين في التقدم الى (موظف بإمارة جازان)وقال هاني زنقوطي 

ا الكلية من جديد للعمل على النهل من مختلف العلوم والمعرفة في ظل التطور المتالحق في عدد من التخصصات ومنه

 .الحاسب اآللي واالنظمة

باإلسراع في فتح القبول لنظام إكمال البكالوريوس أسوة ( موظف بشركة الكهرباء)فيما طالب يحيى عبدالرحمن زائري 

 .بمناطق المملكة االخرى لتطوير مهاراتنا عبر تخصصات الكهرباء الفنية

إن برنامج البكالوريوس سيطبق في الكلية : نية بجازانموسى بن حمد األمير عميد الكلية التق" الرياض"من جانبه، قال لـ

 .مستقبالً، وسيعلن عنه في حينه، وذلك ضمن المرحلة الثانية مع الكليات التي ستطبقه

http://www.alriyadh.com/1521892
http://www.alriyadh.com/1522015
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من جهة أخرى، بدأت الكلية التقنية بمنطقة جازان مؤخراً في استقبال طلبات الراغبين في التسجيل في برنامج الدبلوم 

هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل بموقع المؤسسة 3422/ 3427فصل التدريبي األول للعام التدريبي الصباحي والمسائي لل

 .www.tvtc.gov.saالعامة للتدريب التقني والمهني على الرابط 

من  30وأوضح عميد الكلية التقنية بجازان موسى بن حمد األمير أن الكلية ستواصل استقبال طلبات الراغبين حتى ال 

ي القعدة المقبل، واشار أن التسجيل سيكون متاح للتدريب لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والمسائية حسب شهر ذ

 .الضوابط والشروط المبينة في الموقع لكل فترة

 

 
داخلية الكويت تضبط شابني اعتديا على سعودي يتيم 

 بتحريض من فتاة
 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1521913 

 

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت مساء اليوم األربعاء عن القبض على الشابين اللذين اعتديا بالضرب على شاب 

مالك »وذكر مصدر أمني أنه تم استدعاء الفتاة الملقبة بـ البدون، من فئة  3996سعودي يتيم بتحريض من فتاة من مواليد 

 .لمخفر الصليبية بعد تحريضها في ضرب الشاب السعودي اليتيم« ام حمد

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل االجتماعي قد كشف عن تعرض شاب سعودي يتيم األب للضرب واإلهانة 

ك بتحريض من فتاة وأجبروه على تصوير مقطع فيديو يقول أنه مجرد مزح من قبل مجموعة من الشباب فى الكويت وذل

 .بينهم وال يوجد أي اعتداء، وحسب المقطع المتداول فإن سبب االعتداء هو تحريض من فتاة لها عالقة مع الشاب الكويتي

ر هذا المقطع وتم تقييد وعلق المحامي يوسف الشمري على المقطع الثاني بأنه موكل من قبل والدته وأجبروه على تصوي

 .جناية بحق المعتدين

 

 
 فهد البلوي مديرًا عامًا هلا. تكليف د

تؤسس إدارة جديدة لتطوير القادة وتأهيلهم « الصحة»
 للمناصب القيادية

 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة الرياض الخميس : المصدر
tp://www.alriyadh.com/1521995ht 

 

 مالك معيض -لندن 

كشفت وزارة الصحة النقاب عن إدارة جديدة تعنى بتطوير القادة الصحيين بمختلف القطاعات الصحية بالمملكة وتأهيلهم 

 .للمناصب القيادية

http://www.alriyadh.com/1521913
http://www.alriyadh.com/1521995
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محددة بالجدارات والمهارات  مطالبة بوضع قائمة( اإلدارة العامة لتطوير الكفاءات)اإلدارة الجديدة التي أطلق عليها 

والمعرفة المطلوبة في مرشحي الوظائف القيادية في وزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعه لها وتعنى اإلدارة العامة 

ً للعمل في مختلف القطاعات الصحية التابعة  لتطوير الكفاءات بإعداد القادة الصحيين وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم مهنيا

 .ة ومواكبة التحديات القيادية المتزايدة بالقطاع الصحي في كافة مناطق المملكةلوزارة الصح

فهد بن سالم البلوي مديراً عاماً لإلدارة العامة . وقد اصدر وكيل الوزارة للموارد البشرية في وزارة الصحة قراراً بتعيين د

 .لتطوير الكفاءات

وعمل في . ٤١٠٢م الصحية في جامعة الستر في بريطانيا في عام يذكر أن البلوي حاصل على الدكتوراة من كلية العلو

عاماً تبوء خاللها عدة مناصب في الوزارة كان منها مديراً لمركز التدريب ثم مساعداً لمدير عام  39وزارة الصحة لمدة 

 .التدريب واالبتعاث بالوزارة

 
  ضافة التابعني يف اجلواز السعودياجلوازات توقف إ

 دبدءا من الغ
 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1521972 

 

 فهد اللويحق -لرياض 

ز السعودي أو كشفت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها في تويتر أنه سيتم إيقاف إضافة التابعين في إصدار الجوا

تجديده بدء من يوم غٍد الخميس، ويتضح من خالل النظام الجديد للجواز السعودي الحديث أنه ال يقبل اإلضافة والقراءة 

 .اآللية لحامل الجواز دون تابعين 

وكانت الجوازات قد أوضحت في بيانات سابقة، أن بعض الدول تمنع دخول صاحب الجواز ألراضيها، أو منحهم 

ت دخول إذا كان معه مرافقين، إضافة إلى أن النظام يمنع سفر المرافق لخارج البالد دون صاحب الجواز، مما تأشيرا

 .يعرض نفسه إلى إلغاء السفر أو تأجيله بسبب هذه اإلضافة

 

..  التنمية العقارية يطلق خدمة املواعيد اإللكرتونية للمراجعني
 األحد املقبل

 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32س جريدة الجزيرة الخمي: المصدر
jazirah.com/2016/20160728/ln53.htm-http://www.al 

 

 :سلطان المواش -« الجزيرة»

لتقديم الخدمات للمواطنين وذلك  تبدأ فروع صندوق التنمية العقارية يوم األحد المقبل العمل بخدمة المواعيد اإللكترونية

 .بهدف التيسير عليهم وتوفير الجهد والوقت لهم وتسهيل إنجاز معامالتهم دون انتظار

 

 

http://www.alriyadh.com/1521972
http://www.al-jazirah.com/2016/20160728/ln53.htm
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 خبريًا إعالمياً  02مبشاركة أكثر من 
احلوار »أكادميية احلوار للتدريب تنظم ورشة عمل بعنوان  

 «بني الثقافات واإلعالم
 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة الجزيرة الخميس : المصدر

jazirah.com/2016/20160728/ln46.htm-http://www.al 

 

 :حبيب الشمري -« الجزيرة»

وتفعيل البرامج الثقافية إلى التعايش الدائم بين الثقافات « الحوار بين الثقافات واإلعالم»دعا مشاركون في ورشة عمل 

التي من شأنها أن تزيد من أواصر العمل الثقافي واإلعالء من قيم المشتركات اإلنسانية، مؤكدين على أهمية التركيز على 

تحديث القيم األساسية لغرف األخبار من أجل إيجاد وسائل تواصل إعالمي وتربوي تهدف إلى بناء اإلنسان، ولعب دور 

لى أن يكونوا فاعلين أكثر وملتزمين بالتعايش ومواجهة الكراهية وتقبل المشترك، ألن اإلعالم هو قوة في تحفيز الناس إ

 .مهمة للتخفيف من أسباب النزاع

بالتعاون بين أكاديمية « اليونسكو»جاء ذلك خالل ورشة العمل التي نظمتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

الحوار بين »بعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومكتب اليونسكو اإلقليمي في بيروت، حول الحوار للتدريب التا

، وذلك بمقر المركز في مدينة «تطوير األدلة اإلجرائية لحقيبة الحوار اإلعالمي»: تحت عنوان« الثقافات واإلعالم

 .الرياض

ا وصحافيا، حيث تختتم مساء اليوم الخميس، وتتضمن خبيرا إعالمي 60وقد افتتحت الورشة أمس بمشاركة أكثر من 

 .الورشة ست جلسات صباحية ومسائية على مدار يومين

وقد احتوت الجلسة االفتتاحية كلمة لمعالي األستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر األمين العام لمركز الملك عبدالعزيز 

ه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودور الحوار بين للحوار الوطني، ركز فيها على الدور الحواري الذي يقوم ب

الثقافات في تأكيد مبادئ التعايش والتواصل الفكري والمعرفي اإلنساني ودوره األهم في الحد من التنافر والصراعات، 

ي مختلف لقاءاته كما أشار إلى تجربة المركز الحوارية واستلهامه لقيم الحوار واحترام الرأي والرأي اآلخر، وتأكيده ف

على تعزيز التالحم الوطني، وكذلك الوعي المجتمعي من خالل العمل على حماية النسيج المجتمعي وترسيخ قيم التنوع 

 .والتعايش والتالحم الوطني

ثم ألقى الدكتور حمد بن سيف الهمامي مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية كلمة عن دور منظمة 

وأكد على دور اإلعالم في بناء القيم . ونسكو في التأكيد على قيم الثقافة في العالم، واحترامها للتنوع والتعدد الثقافيالي

والتنمية بصورتها الشاملة، وكذلك محاربة التعصب والتطرف والحد من الصراعات، وقال إن اليونسكو يعول على 

ذهبي دون انحياز أو تقليل من حرية الصحافة في التعبير عن هذا التنوع اإلعالم في إبراز التنوع الثقافي والعرقي والم

 .وتعزيز قيم السالم والتسامح

من « حاور»وأشار الهمامي إلى قيام اليونسكو بتنفيذ برنامج الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لثقافة السالم والحوار 

اون مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني في إقامة برامج خالل عقد ورش عمل لبناء القدرات وندوات حوارية والتع

تدريبية متخصصة في الحوار وتدارك النزاعات واالستثمار في التعليم ومواجهة التطرف وتوعية ووقاية الشباب من 

احة فرص الفكر المتطرف، إضافة إلى االستماع إلى وجهات النظر المختلفة من كل بلد عربي ومحاولة االستفادة منها وإت

 .جديدة للحوار والفهم المتبادل، وذلك من أجل تحقيق أهداف البرنامج الثقافي

وتضمنت الجلسة االفتتاحية كذلك عرضا مختصرا عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ودوره الرئيسي في تعزيز 

قدمه الدكتور فهد بن سلطان السلطان نائب ثقافة وقيم الحوار، وعن توجهاته المستقبلية في البرامج المجتمعية واإلعالم، 

 .األمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

http://www.al-jazirah.com/2016/20160728/ln46.htm
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كما قدم الدكتور حجازي إدريس األخصائي اإلقليمي للتربية األساسية في الدول العربية عرضا مختصرا عن منظمة 

م في بناء السالم والقضاء على الفقر وتحقيق اليونسكو ودورها في الدول العربية، وتحدث عن رسالة المنظمة في اإلسها

التنمية المستدامة وإقامة حوار بين الثقافات من خالل التربية والعلوم والثقافة واالتصال والمعلومات، مشيرا إلى أن 

مة، كما اليونسكو تعمل على إيجاد الشروط المالئمة إلطالق حوار بين الثقافات والمساهمة في بلوغ أهداف التنمية المستدا

قدم فكرة واضحة عن عمل مكتب اليونسكو في الدول العربية وعن القضايا والمواضيع الرئيسية التي يعمل من أجلها في 

الدول العربية، وأهمها دعم التربية والمعلمين وتطوير قدرات الدول العربية في التعليم والثقافة وبناء األفكار والتعاون 

خطيط التربوي، وبناء شبكات ومنتديات للحوار بين الشباب واإلعالم، وتعزيز السالم البيني في مجال السياسات والت

 .والمحافظة على التراث الثقافي ورصد ومحاربة انتهاك حرية الصحافة

نحو مبادئ توجيهية للحوار بين الثقافات واإلعالم، الحوار بين : وأعقبت الجلسة االفتتاحية ثالث جلسات دارت حول

غرفة األخبار، الحوار بين الثقافات في إعداد التقارير الصحافية، وتحدثت ميسون شهاب من مكتب اليونسكو  الثقافات في

في بيروت خالل الجلسة األولى للملتقى عن أهداف الورشة المتمثلة في إطالق حوار ونقاش حول موضوع المبادئ 

ات المهمة لإلعالم كمنصة للحوار ووسيلة للتفاهم، وتعزيز التوجيهية لإلعالم حول الحوار بين الثقافات، ومناقشة اإلمكاني

بنية إقليمية لدعم اإلعالم لتعزيز ثقافة الحوار في الدول العربية، وكذلك مشاركة الخبرات والمبادرات الناجحة والموجودة 

ضافة إلى اقتراح التي ساهمت في تعزيز ثقافة الحوار من خالل وسائل اإلعالم، وبشكل خاص في األوساط الشبابية، إ

 .مبادرات وتوصيات لليونسكو لتعزيز المبادئ التوجيهية المقترحة وتعميمها

سليم الصايغ مستشار . زياد الدريس مندوب المملكة الدائم في اليونسكو، و د. د: ومن أبرز المشاركين في الورشة

ع أستاذ اإلعالم في جامعة اإلمام دمحم بن سعود اليونسكو لبرنامج الحوار بين الثقافات، ومعالي األستاذ عبدالرحمن الهزا

اإلسالمية ورئيس هيئة اإلذاعة والتليفزيون األسبق، وخالد ميري عبدالرحمن وكيل أول نقابة الصحافيين المصريين 

وأمين عام اتحاد الصحافيين العرب، باإلضافة إلى عدد من الكتاب واإلعالميين والصحافيين ورؤساء التحرير وخبراء 

عالم ممن يعملون في مجال اإلعالم بالمنطقة العربية يسعون إلى اقتراح مبادرات وتوصيات لتعزيز ثقافة الحوار في اإل

 .وسائل اإلعالم بالمجتمعات العربية

وتحدث األستاذ زياد الدريس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو مؤكد على أن اإلعالم اليوم 

اإلعالم قادر على أن يؤجج خطاب العنف وهذه اللغة الحادة والعنيفة تبيع . كثر تأثيرا اليوم في موضوع التطرفهو األ

 .أكثر وبالتالي يصبح اإلعالم شريكا في تصعيد خطاب الكراهية

 

ابتعاث شاغلي الوظائف غري التعليمية للحصول : التعليم
 على املاجستري والدكتوراه

 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32يرة الخميس جريدة الجز: المصدر
jazirah.com/2016/20160728/ln49.htm-http://www.al 

 

 :فائز التمامي -تبوك 

اق في برامج الماجستير للخارج لاللتح« غير التعليمية»تعتزم وزارة التعليم إبتعاث شاغلي وشاغالت الوظائف 

 :هـ وقد حددت الوزارة شروط وضوابط االبتعاث الخارجي والتي تشمل3422/3427والدكتوراه للعام الدراسي القادم 

، وأال ( سواء داخل الوزارة او في جهة حكومية خارج الوزارة) أال تقل خدمة المرشح عن سنتين في الخدمة الحكومية 

) أربعين عاما، و إال يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل من جامعة معترف بها عن جيد يزيد عمر المرشح عن خمسة  و

، ( الحاصلون على تقدير أقل من جيد يتم دراسة طلبهم من قبل اللجنة المركزية لإليفاد و االبتعاث و اتخاذ الالزم بشأنهم

أال يكون طرفا في قضية قائمة ، وأال تقل درجة وأال يكون قد صدر بحق المرشح للدراسة حكم تأديبي خالل آخر سنتين و 

في آخر سنتين، كا اشترطت الوزارة أن يتم االستغناء عن المرشح من قبل ( جيد جدا)التقدير في تقويم األداء الوظيفي عن 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160728/ln49.htm
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جهة عمله و تعبئة النموذج المخصص لذلك عند رفع الطلب للوزارة، وأن يكون التخصص و الدرجة العلمية المطلوب 

الحصول عليها ضمن التخصصات الواردة بخطة االبتعاث و مناسبا للوظيفة التي يشغلها المرشح أو المكلف عليها رسميا 

، وأكدت أن يكون التخصص المراد الحصول عليه امتدادا لمؤهل المرشح في التخصصات التالية . أو التي يعد لها

وبالنسبة للتخصصات األخرى فإنه يجب على المرشح أن ( ة التخصصات الهندسي. اإلحصاء. الحاسب اآللي. المحاسبة)

تكون دراسته السابقة قريبة من التخصص المراد الترشيح له ، وأن يحصل المتقدم على قبول صريح و نهائي و غير 

ضحا فيه مشروط من إحدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي مصدقا من الملحقية الثقافية ببلد الدراسة و مو

اسم الكلية القسم التخصص المقبول فيه مدة الدراسة و بدايتها ، وأال يكون أسلوب الدراسة مقتصرا على البحث فقط بل 

البد من وجود كورسات أكاديمية وأن يتضمن القبول ما يشير إلى ذلك ، وأن يتم إرفاق الخطة الدراسية و القبول مع 

أو ( TOFEL)درجة فما فوق في اختبار التوفل ( 450)ترطت الحصول على ترجمتها من مكتب ترجمة معتمد، كما اش

خريجو كليات و أقسام اللغة اإلنجليزية ، والحاصلون على : لكافة التخصصات ويستثنى من ذلك( Lelts)في اختبار ( 4)

زية، وأن يحقق المرشح مؤهالت من خارج المملكة معتمدة من وزارة التعليم العالي وكانت الدراسة فيها باللغة اإلنجلي

خريج اللغة اإلنجليزية أو الحاصل على مؤهله من خارج المملكة و كانت دراسته باللغة اإلنجليزية شرط اللغة المحدد من 

من % 60قبل الجامعة، وأن يحصل المرشح خالل المقابلة الشخصية و االختبار التحريري في الوزارة على ما يقل عن 

) ما، و أن يكون آخر مؤهل حصل عليه المرشح مسجال بمركز المعلومات بزارة الخدمة المدنية الدرجة المحددة لكل منه

وطلبت الوزارة رفع سيرة ذاتية للمرشحين الذين يتطلب ترشيحهم إجراء ( إرفاق إثبات تسجيل المؤهل من الخدمة المدنية

تميز به ، ويتم إرفاق المستند النظامي للدراسة مقابالت شخصية بالوزارة مع تضمين صورة موثقة إلنتاجهم العلمي وما ي

في حال كون المرشح بدأ الدراسة في جامعات معترف بها على أن يكون التخصص ضمن خطة االبتعاث، وأكدت 

الوزارة ضمن شروطها عدم نقل المبتعث للدراسة بعد تخرجه من الوزارة إلى خارجها إال بعد إمضائه في الخدمة 

عدد سنوات دراسته ، ويحق إلدارة التعليم أو الوزارة الحق توجيه المبتعث بعد تخرجه للعمل في  بالوزارة مدة تساوي

 .الجهة المحتاجة أو المناسبة للمؤهل الذي حصل عليه

 

 طالبًا لست جامعات  03222ترشيح : «اجلزيرة»العثمان لـ. د
 يف الرياض

امللك ألف طالبة للقبول يف جامعات نورة واإلمام و 60ترشيح  
 سعود والعلوم الصحية

 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20160728/ln52.htm-http://www.al 

 

 :سلطان المواش -« الجزيرة»

وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية، منسق لجنة القبول الموحد  -لعثمان عبدالعزيز بن عبدهللا ا. أكد د

في تصريح للجزيرة بأنه تم اعتماد آلية القبول الموحد للطالب في  -للطالب بالجامعات الحكومية بمنطقة الرياض 

رياض، وتضمن هذه اآللية االستغالل األمثل جامعات منطقة الرياض، وكذلك القبول الموحد للطالبات في جامعات مدينة ال

للمقاعد المتاحة في جميع الجامعات المشتركة في البوابة من خالل تفادي تكرار القبول في أكثر من جامعة، كما تسهل هذه 

ما يوفر كما تم االستغناء عن استالم الملفات م. اآللية على الطالب والطالبات عناء تكرار التقديم على كل جامعة على حدة

 .الوقت والجهد

ً للجامعات الست، وهي 32555بعد الفرز النهائي للقبول للطالب تم ترشيح »وبين أنه  اإلمام دمحم بن سعود »: طالبا

. «اإلسالمية، الملك سعود، الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، األمير سطام بن عبدالعزيز، شقراء، والمجمعة

http://www.al-jazirah.com/2016/20160728/ln52.htm
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جامعة األميرة نورة بنت »: التي تشترك بها الجامعات الحكومية بمدينة الرياض وهيوبين أن بوابة الطالبات 

عبدالرحمن، وجامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم 

 .طالبة للقبول بهذه الجامعات 36000، فقد تم ترشيح نحو «الصحية

طالب للقبول في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، كما تم ترشيح  7000ة الملك سعود تم ترشيح أكثر من وبالنسبة لجامع

كما تم اتخاذ اإلجراءات التالية لما . طالبة في مرحلة البكالوريوس، وفق ما تم اعتماده من مجلس الجامعة 3900أكثر من 

 .بعد إعالن النتائج

ل اإللحاقي خاص بجامعة الملك سعود تخدم من يرغبون في تعديل رغباتهم في القبول ولفت إلى أنه وتم فتح بوابتين للقبو

وقد تم إعداد . أو من لم يحصل على أي فرصة في القبول، وهذا متاح لمن يراجع مقرات الجامعة بأقسام الرجال والنساء

ية في أربعة مواقع تسهيالً للمراجعين الترتيبات الخاصة باستقبال المراجعين لتقديم طلباتهم خالل أجهزة الخدمة الذات

وقد بلغ عدد . والمراجعات، وسيتم تحقيق ما يمكن تحقيقه من تلك الطلبات وفق ما قد يتوفر من مقاعد بنهاية القبول

 .المتقدمين عبر هذه البوابة حتى اآلن أكثر من عشرة آالف طالب وطالبة

ة والتعليم المستمر لقبول الدبلوم للطالبات في عدد من التخصصات، كما كم سيتاح بإذن هللا بوابة خاصة بالبرامج االنتقالي

سيتم إتاحة القبول في البرنامج االنتقالي لمرحلة البكالوريوس في مسارات السنة التحضيرية، والحوسبة التطبيقية للطالب 

 :شوال على الرابط التالي 36والطالبات في 

http://darp.ksu.edu.sa/ 

جامعة الملك سعود عدد كبير من الكليات التي تحوي بدورها على طيف واسع من التخصصات في ويقع تحت مظلة 

ً  70سانية يزيد عددها عن المسارات الطبية والعلمية والهندسية واإلن  .برنامجا

 
 وفاة ضحية عامود حديقة اخلالدية باملدينة
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      AM 3:47 32-07-3036سعد الحربي : المدينة المنورة

د خمسة أيام من سقوط عامود إنارة على مقر جلسة نزهة عائلتها وسط حديقة الخالدية فجر أمس بع" رغد"لفظت الطفلة 

بالمدينة المنورة، حيث تعرضت إلى إصابة بالرأس نقلت على إثرها لمستشفى النساء والوالدة بالمدينة، وأدخلت العناية 

لحوادث األطفال داخل الحدائق، حيث سبق أن المركزة لمدة أربعة أيام وتوفت أمس، وسجلت واقعة الطفلة الحادثة الثالثة 

، ودهس طفل آخر داخل حديقة الملك فهد في 3033تعرض طفل لصعق كهربائي داخل حديقة الملك فهد في يوليو 

 .منتصف مايو المنصرم

س دمحم وأصدرت أمانة منطقة المدينة بيانا مساء أمس حول القضية، وأشارت إلى أن أمين منطقة المدينة المنورة المهند

العمري شكل لجنة عاجلة للتحقيق في سقوط عمود إنارة بحديقة الخالدية، مما أدى إلى تعرض طفلة عمرها أربع سنوات 

لصيانة الحديقة مبرم مع أحد  25372يأتي ذلك في ظل توفير األمانة للعقد رقم "لإلصابة مساء الجمعة، وقالت األمانة 

، وأُسند اإلشراف عليه ومتابعته ألحد البلديات الفرعية التي 3/3/3426يخ المؤسسات المتخصصة في هذا المجال بتار

بعد  32/3/3427وتاريخ  34973قامت بدورها بمخاطبة المقاول الستبدال أعمدة اإلنارة في الحديقة بالخطاب رقم 

 ".اكتشاف تآكلها نتيجة الصدأ لتأثرها بمياه الري

ذ طلب البلدية الفرعية، وعدم التزامه بتنفيذ بنود العقد الواردة في الفقرة رقم تبين تأخر المقاول في تنفي"وأضاف البيان 

، والتي تُلزم المقاول بالتأكد من سالمة قاعدة العمود ويراعي التثبيت والجزء السفلي من جسم (32/3/4)من البند رقم ( 4)

ن في البلدية الفرعية في متابعة التزام المقاول كما قصر المختصو. العمود وتغيير األعمدة التالفة أو المتآكلة من الصدأ

باتخاذ إجراءات السالمة الوقائية ريثما يتم تغيير األعمدة المتآكلة في الحديقة على غرار المواقع األخرى التي تم البدء 

 ".فيها، ألن المشكلة في الموقع قد شخصت سلفا، وال تتحمل التأخير

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=271988&CategoryID=5
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نتائج التحقيق األولية، ومن منطلق مسؤولية األمانة حيال الحادثة، فقد وجه األمين على ضوء ما أسفرت عنه "وزاد البيان 

بمحاسبة المقاول نتيجة عدم التزامه بتنفيذ بنود العقد، ومحاسبة المختصين في البلدية الفرعية لتقصيرهم في المتابعة 

 ".إلنهاء الوضع

 
 إلزام املرافق احلكومية والتعليمية بفريق السالمة

  م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32الخميس  جريدة الوطن : صدرالم

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=271986&CategoryID=5 

 

      AM 3:44 32-07-3036علي عبدي : الدمام

لجان "ألزمت المديرية العامة للدفاع المدني، وزارة التعليم، بالتعاون مع الهالل األحمر، وشركة الكهرباء، بتشكيل 

المدرسية في المنشأة التعليمية خالل العام الدراسي المقبل، وإلزام المرافق الحكومية بتشكيل فرق السالمة، وذلك " السالمة

ارس البنين والبنات والمرافق الحكومية، وتنظيم جانب السالمة بداخلها عبر تشكيل فريق السالمة تفاديا لحرائق مد

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن تشكيل الفرق المدرسية تسند إلى لجنة األمن . المختصة

وتكون برئاسة قائد المدرسة، وعضوية المساعدين،  والسالمة التي تضمنها الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام،

. والمرشد الطالبي، ومحضر المختبر، مشيرا إلى أن هناك مسؤوال عن السالمة في المدرسة من البنين وكذلك البنات

ي أو وبين أن إدارة األمن والسالمة باإلدارة العامة للتعليم تعمل على تدريب مسؤولي السالمة بالتعاون مع الدفاع المدن

 .الجهات األخرى ذات الصلة بإدارة األزمات، مضيفا أن الدفاع المدني يشارك في تنفيذ خطط اإلخالء في مدارس البنين

من جانبه، أوضح مدير السالمة بالدفاع المدني بجازان المقدم دمحم الغامدي، أن تشكيل فرق السالمة إلزامي من قائد كل 

 . ريم سنوي وبعض االمتيازات األخرىسيكون لهم تك مدرسة، مؤكدا أن منسوبي فرق السالمة

 

 
 ريال 222مليون أجنبي ال تتعدى أجورهم  0.2

  م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32الخميس  جريدة الوطن : المصدر

w.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=271939&CategoryID=2http://ww 

 

      AM 3:53 32-07-3036سليمان العنزي : الرياض

كشفت تقارير حديثة وجودَ أكثر من مليونين ونصف المليون عامل، جميعهم من غير السعوديين ال يتجاوز أجر أحدهم 

 200لاير قرابة المليونين و 3000لاير و 500وظفين ممن يتقاضون أجورا بين لاير، فيما يصل عدد الم 500الشهري 

ماليين  5ألف موظف غير سعودي، وبذلك يبلغ إجمالي الموظفين الذين يتقاضون أجورا أقل من ألف لاير قرابة الـ

 . موظف، جميعهم من غير السعوديين

موظفا سعوديا،  253ألفا و 24، يوجد 3426جتماعية لعام بحسب تقارير رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات اال

موظفا سعوديا يتقاضون أقل من  694ألفا و 333لاير، فيما يوجد  3000مسجلين في التأمينات، يتقاضون أجورا أقل من 

ينات تشير تقارير مؤسسة التأم.  آالف لاير 2موظفا سعوديا يتقاضون أجورا ال تتجاوز  779ألفا و 36لاير، و 3500

آالف  30االجتماعية إلى وجود تقارب بين عدد السعوديين وغير السعوديين المسجلين في النظام، ويتقاضون أكثر من 

 320آالف فأكثر، ربَع مليون موظف، في مقابل أكثر من  30لاير، إذ يتجاوز عدد السعوديين ممن يتقاضون أجورا من 

 .ألف موظف غير سعودي

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=271986&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=271939&CategoryID=2
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 لبلدين جاهزة للتوقيع منذ ما يقارب العاممسودة االتفاقية بني ا

 شرط التدريب والتأهيل يعطل االستقدام من إثيوبيا
  م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32الخميس   األقتصاديةجريدة : المصدر

ticle_1073570.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/07/28/ar 

 

 متعب الروقي من جدة

، إن التوقيع على اتفاقية "أديس بابا"مصدر مسؤول في السفارة السعودية في العاصمة اإلثيوبية " االقتصادية"قال لـ

يب استقدام العمالة اإلثيوبية إلى المملكة قد تم تأجيله من قبل وزارة العمل السعودية، ألسباب تتعلق بتحسين مستوى تدر

 .وتأهيل العمالة، مؤكدا أن السفارة مستعدة إلنهاء إجراءات العمالة في وقت قياسي في حال تم االتفاق النهائي

وأضاف المصدر أن مسودة االتفاقية بحوزة وزارة العمل السعودية، التي تسعى إلى الوصول مع الطرف اإلثيوبي إلى 

راءات واالشتراطات المطلوبة، مبينا أن العمالة اإلثيوبية ستكون أحد الحلول القوية لحل حلول واتفاق نهائي حول اإلج

 .أزمة استقدام العمالة المنزلية في المملكة

وأكد أن السفارة السعودية ستقوم بدورها بما يلزم إلنهاء إجراءات العمالة، والتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة، مشددا 

من إثيوبيا حاليا متوقف، وال يمكن ألي شخص االستقدام، إال بعد توقيع االتفاقية وبدء عملية االستقدام على أن االستقدام 

 .بشكل رسمي

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي إثيوبي، أن اتفاقية االستقدام للعمالة بين بالده والمملكة، التي كان من المتوقع توقيعها 

ن قبل الجانب السعودي، الذي بدوره أجل اجتماع الطرفين لتوقيع االتفاقية، ولم خالل الفترة الماضية، ما زالت معلقة م

 .يطلب من الجانب اإلثيوبي عقد اجتماع آخر للتوقيع حتى اآلن

وشدد المصدر على أن مسودة اتفاقية االستقدام للعمالة بين البلدين جاهزة للتوقيع منذ ما يقارب العام، إال أنه تبقى اجتماع 

ؤولين في وزارة العمل للبلدين، النتهاء االتفاق على البنود النهائية وتوقيع االتفاقية، تمهيدا لبدء إرسال العمالة بين المس

 .اإلثيوبية للمملكة بعد توقف دام ألكثر من عامين

امة بها، وذلك وأشار المصدر إلى أن االتفاقية ستكون اتفاقية ثنائية عامة لالستقدام، تم وضع اإلجراءات واالشتراطات الع

وفق سياستي البلدين، التي تم وضعها ضمن بنود آلية ضمان وحفظ حقوق وواجبات كل طرف، ومنها آلية تسليم الرواتب 

والجهات التي ستضمن حقوق العمالة، إضافة إلى التزام إثيوبيا بأن تكون العمالة المرسلة مدربة ومؤهلة للعمل، وتحمل 

 .لى شهادات تضمن سالمتها صحيا، ووثيقة خلوها من أي جرائم سابقة أو مطالبات أمنيةشهادات في هذا الجانب، إضافة إ
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 حادثا يوميا 260الرياض األعلى مبعدل 

 آالف 3وإصابة  630وفاة .. ألف حادث مروري يف شهر  20
  م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32الخميس   األقتصاديةجريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/07/28/article_1073614.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

حالة وفاة يومياً، وذلك خالل  34، وذلك بمعدل 726حادثا مروريا في الطرقات السعودية في وفاة نحو  46323تسبب 

 .الماضي” وماي“شهر آيار 

إصابة بين كدمات بسيطة ومتوسطة وشديدة  2324نتج عن هذه الحوادث  -عليها” االقتصادية“اطلعت  -وحسب إحصائية

 .الماضي( أبريل)عن شهر نيسان  3.5الخطورة، بزيادة 

حادثا  33253في المائة، حيث بلغ عددها نحو  37وتصدرت منطقة الرياض المرتبة األولى في عدد الحوادث، بنسبة 

 .حادثا 33546حادثا يومياً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ  433مروريا، بنحو 

، حيث بلغ عدد (أبريل)في المائة مقارنة بشهر نيسان  3نسبة انخفاض تقدر بنسبة ( مايو)وسجلت حوادث شهر أيار 

حادثا،  3222ع حوادث بلغت حادثا في المرتبة الثالثة، تليها منطقة عسير بمجمو 2423الحوادث المنطقة الشرقية 

 .حادثا وقع في منطقة جازان 3243حوادث في منطقة القصيم، إضافة إلى  3402و

 390فيما ما زالت منطقة نجران تسجل أقل النسب في عدد الحوادث المرورية من عدة أشهر، حيث لم تسجل سوى 

 .حادثا

حادثا،  3323حادثا، وتبوك  3334لحدود الشمالية بـ حادثا، وا 3253ويقدر عدد الحوادث في مناطق المدينة المنورة 

حادثا مروريا في الباحة خالل الشهر  293حادثا، و 922فيما بلغ عدد الحوادث في منطقة حائل . حادثا 944والجوف 

 .نفسه

كومية إلى ذلك منعت اإلدارة العامة للمرور تظليل أي سيارة رسمية، مشيرة إلى أنها ستسجل على سيارات الجهات الح

مخالفة في حال رصدها، إضافة إلى حجزها، منوهة إلى أن هذا اإلجراء يعدّ مخالفًا، والنظام يطبق على الجميع بال 

 .استثناء، وفق األنظمة المتبعة في المملكة

ودعت إدارة المرور في وقت سابق كل المواطنين والمقيمين، باإلبالغ عن أي مخالفات تظليل، سواء كانت على 

نين أو المقيمين وحتى رجال المرور، حتى يتسنى للجهات المعنية التعامل وفق النظام المعمول به في المملكة، المواط

 .إضافة إلى تطبيق العقوبات على الجميع بال استثناء

 عبر البريد إلى مقار إقامة” رخص سير المركبات“وفي السياق نفسه، شرعت اإلدارة العامة للمرور بتقديم خدمة إيصال 

 .العمالء المسجلين في نظام أبشر والعنوان الوطني في الرياض

ويشترط لالستفادة من هذه الخدمة تسجيل المواطنين والمقيمين في خدمة العنوان الوطني المتاحة على موقع المؤسسة 

رقم التتبع  بإرسال رسالة نصية للعميل تتضمن” رخصة السير“اإللكتروني على مدار الساعة، ويقوم البريد بعد تسلم 

الذي يمكن من خالله تقفي أثر اإلرسالية، إضافة إلى رقم تحقق خاص بالعميل يقدمه لمندوب البريد عند االستالم، حيث 

 .تتم عملية التوصيل بدقة وموثوقية
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العام « العروسني»عقد الزواج اإللكرتوني وبصمة : «العدل»

 القادم
 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32الخميس  عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160728/Con20160728850151.htm 

 

 (  الدمام)فاطمة آل دبيس 

مطلع العام القادم، ما يعني أنه بمجرد « كترونيعقد الزواج اإلل»عن تفعيل وزارة العدل لـ « عكاظ»كشفت مصادر لـ 

إبرام عقد الزواج من المأذون فهو يوثق في المحاكم التابعة لوزارة العدل مباشرة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني 

ية للتأكد من بصمة كل من طرفي العقد، وهو األمر القادر على إنهاء مشاكل نكران الزواج وما يلحقه من تبعات شرع

 .ونظامية

عقد الزواج اإللكتروني من شأنه لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل إجراءاتها وإنهاء »أن قرار « عكاظ»وأكد مصدر قانوني لـ 

معاناة زوجات المسيار، وإثبات حقوقهن في اإلرث، ومعالجة إنكار الزوج لعقد النكاح المبرم بينهما كون العقد اإلكتروني 

 .ن قبل المحاكم وهو حجة قاطعة أمام القضاء بثبوت الزوجيةمثبتا وسهل الرجوع إليه م

كما يمنح القاضي معرفة ما للزوجة من حقوق وشروط على زوجها كتبت وحررت في باطن عقد الزواج كمؤخر المهر 

 .أو االلتحاق بالوظيفة وغيرها

لكتروني يعد ضمن إستراتيجية لوزارة وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الجبر أن تفعيل عقد النكاح اإل

العدل بالتحول إلى العمل اإللكتروني، ويهدف إلى التخلص من كميات الورق التي كانت تلزم بالماضي وضمان حفظ 

 .المعلومات وأرشفة البيانات بطريقة مأمونة وغير قابلة للتلف

عقد بطريقة صحيحة ومنمذجة وفق النظام المتبع وقال الجبر إنه يمكن من خالل هذا التحول اإللكتروني ضمان كتابة ال

 .وبخط واضح، وكذلك سهولة استخراج بدل الفاقد أو التالف، ومراقبة اإلجراءات التي يقوم بها مأذون األنكحة وأدائه

 

 
س ليمار.. مواطنة تطيح بوافد أبعد وعاد بهوية جديدة

 تالن»اإلجرام ويهاجم األمن عرب 
 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32يس جريدة عكاظ الخم: المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160728/Con20160728850160.htm 

 

اإليقاع بمقيم عربي يدعو لممارسة قاد بالغ مواطنة شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع القوات الخاصة ألمن الطرق إلى 

 !الرذيلة عبر حسابه في أحد مواقع التواصل االجتماعي متحديا األجهزة األمنية من ضبطه

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان أمس أنه ورد بالغ عن أحد األشخاص يدعو 

التواصل االجتماعي، مشككا في قدرة األجهزة األمنية في الوصول إليه  إلى ممارسة الرذيلة عبر حسابه في أحد مواقع

 .وضبطه

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160728/Con20160728850151.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160728/Con20160728850160.htm
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وبناء على ما توفر من معلومات تم التحقق من صحة البالغ وتتبع حساب المتهم وتحديد هويته، وتم ضبطه في كمين 

قيم في الثالثين من العمر وأشار المتحدث إلى أن المقبوض عليه م. محكم بالتنسيق بين شرطة الرياض وقوات أمن الطرق

وبعد التحقق من . من أصول عربية وتم ضبطه برفقة سيدة عربية ال تمت له بصلة شرعية وال تحمل بطاقة إثبات شخصية

سجله األمني تبين أنه سبق إيقافه قبل تسع سنوات في عدد من مراكز الشرط في الرياض وأودع السجن العام على ذمة 

 .الده ثم ما لبث أن عاد حامال جنسية بلد آخرقضية سرقة وتم إبعاده لب

وأضاف المتحدث باسم شرطة الرياض أن الجهات المعنية اتخذت اإلجراءات الالزمة في إشعار فرع هيئة التحقيق 

واالدعاء العام بمنطقة الرياض وقدمت شرطة منطقة الرياض شكرها للمواطنة التي رصدت المالحظة وعملت على 

 .منيةتمريرها للجهات األ

 
 بعد استطالع مرئيات املهتمني وتعديل قواعد الئحتها التنفيذية

 إعادة فتح تراخيص مراكز الرعاية النهارية باملناطق
 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة اليوم الخميس : المصدر

e/4149150http://www.alyaum.com/articl 

 

 الرياض -واس 

أعادت وزارة العمل والتنمية االجتماعية فتح مجال التقديم على مراكز الرعاية النهارية في جميع مناطق المملكة، وذلك 

بعد تعديل وتطوير القواعد التنفيذية المنظمة لعمل تلك المراكز لتحقيق المزيد من التقدم واالرتقاء بالخدمات المقدَّمة لذوي 

 .عاقةاإل

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية االجتماعية واألسرة الدكتور عبدهللا المعيقل، أن التراخيص لمراكز الرعاية النهارية تّم 

إيقافها في وقت سابق؛ بهدف تعديل القواعد التنفيذية لالئحة المراكز وتطويرها، وتم استطالع مرئيات المهتمين، ومديري 

عية، واللجان الفرعية، والمواطنين المستفيدين من المراكز ومالكها، من خالل عدة لقاءات فروع الوزارة للتنمية االجتما

 .وورش عمل مع مالك المراكز، ومع المختصين في هذا المجال

المعيقل إلى أنه تم تطوير القواعد التنفيذية لمراكز التأهيل غير الحكومية بما يُحقق تقديم أفضل خدمات ممكنة . وأشار د

مضيفًا إنه يمكن للراغبين في افتتاح مراكز أهلية للرعاية النهارية التقديم . ء ذوي اإلعاقة المستفيدين من تلك المراكزلألبنا

 .عبر موقع وزارة العمل والتنمية االجتماعية اإللكتروني، بعد االطالع على الضوابط واالشتراطات المنظمة لذلك

وزارة الشؤون االجتماعية تجربة متميّزة لتقديم الخدمات التأهيلية المتخصصة وفق وتُعدُّ مراكز الرعاية النهارية التابعة ل

برنامج نهاري يتقاسم فيه المركز واألسرة مسؤولية رعاية المعاق وتدريبه، وتتمثل في تأمين حياة طبيعية لألفراد المعاقين 

يعيشها بقية أفراد المجتمع من خالل خدمات من فئة شديدي اإلعاقة ومتعدّديها، وهي أقرب ما تكون إلى الحياة التي 

تدريبية وتأهيلية وفق خطط متنّوعة تتمثل في برامج التدريب والعالج الطبيعي والوظيفي والعالج بالعمل والعالج 

باللعب، وبرامج تصحيح عيوب النطق والخدمات االجتماعية والنفسية المختلفة بالتعاون بين المركز وأسر المعاقين، 

 .برامج اإلرشاد األسري في كل ما يخص المعاقين وأسرهمإضافة ل

وتسعى برامج الرعاية النهارية لتحقيق أهداف أبرزها، تدريب المعاقين على مهارات أساسية منظمة بوسائل تتناسب مع 

ات والمهارات قدراتهم واستعداداتهم، وتنمية الحواس المتبقية لدى المعاقين تجعلهم يعتمدون على أنفسهم في اكتساب الخبر

الحياتية المختلفة قدر المستطاع، وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية والبرامج التدريبية المناسبة لتمكين 

المعاقين من التكيُّف مع المجتمع الذي يعيشون فيه ومع محيطهم وبيئتهم االجتماعية السليمة، وتعديل الموقف السلبي لدى 

أجل االرتقاء باتجاهاتهم وتعديل نظرتهم نحو أبنائهم المعاقين، وعدم التقليل من شأنهم أو الشعور  أسر المعاقين من

 .بالخجل من إعاقاتهم

وتخفيف العبء عن كاهل األسرة وتدريبها على كيفية التعامل الصحيح مع ابنها المعاق، وغرس اإلحساس لدى المعاق 

وأقرانه من حقوق، وعليه ما عليهم من واجبات من خالل ذهابه إلى المركز  بأنه يتمتع بما يتمتع به بقية أفراد أسرته

والعودة منه في كل يوم، واستفادته من البرامج التأهيلية والتعليمية المتاحة بقدر ما لديه من استعدادات وقدرات، واستخدام 

http://www.alyaum.com/article/4149150
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ما يتمتع به من قدرات كامنة وإمكانات، عدد من األساليب الكفيلة بتنمية الشعور اإليجابي لدى المعاق نحو ذاته ونحو 

وتنظيم برامج اإلرشاد والتوجيه األسري والتوعية بأحدث ُسبل رعاية المعاقين وتأهيلهم، ومن ثم تفّهم المشكالت وجوانب 

 العجز والقصور الناجمة عن اإلعاقة، وهو ما يضمن المشاركة الفاعلة في تحقيق األهداف التدريبية للفرد المعاق، وغرس

في أذهان الملتحقين ببرامج الرعاية النهارية وفق « الدينية والتربوية والسلوكية، والثقافية والمهارية»المفاهيم األساسية 

أساليب مبسطة قريبة من مستوى إدراكهم كي يُتاح لهم ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي في محيطهم االجتماعي، 

ية المهارات الحركية وربطها بالقدرات العقلية من خالل التدريب المستمر، وإجراء وبما يتناسب مع قدراتهم العقلية، وتنم

تقويم شامل في نهاية البرنامج؛ لتحديد مدى استفادة كل حالة من البرامج المقدّمة ورصد اإليجابيات والسلبيات الناتجة عن 

 .خطط البرامج المستقبلية الفردية والجماعيةالخدمات التي تّم توفيرها لالسترشاد بذلك في إجراء أي تعديل الحق في 

 

 
 دائرة متخصصة لنظر القضايا العاجلة يف احلج 61: العدل

 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة اليوم الخميس : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4149140 

 

 رياضال -واس 

دائرة قضائية متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين التي تنشأ ( 32)كشفت وزارة العدل عن تجهيز 

داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة، ولإلشراف على التوكيل في مشروع الهدي واألضاحي إلى جانب 

 .لمال والبت في القضايا العاجلة وإنهائهاحفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت ا

وأكد رئيس لجنة الحج وكيل الوزارة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، أنه استشعارا من الوزارة لدورها في 

توفير خدمات عدلية وقضائية متكاملة تواكب حجم هذا الشرف العظيم الذي تضطلع به المملكة بشتى أجهزتها وقطاعاتها 

خدمة ضيوف الرحمن، حرصت الوزارة على تزويد دوائرها القضائية المنتشرة في البقاع المقدسة بالكوادر اإلدارية  في

 .الفاعلة لتسهيل سير عملها خالل موسم الحج وإلنجاز القضايا كافة المنظورة العاجلة خالل هذا الموسم

دلية المقدمة لضيوف الرحمن كتابات العدل المتنِقلة وأوضح أن الوزارة استحدثت هذا العام ضمن منظومة خدماتها الع

حيث أنشأت وحدات متنقلة عبر سيارات مجهزة بالتقنية الحديثة بكوادرها البشرية والفنية لتوثيق الوكاالت، وتتنقل وفق 

ي أماكن تحركات الحجيج بأماكن مخصصة تلبية الحتياجاتهم ومتطلباتهم التوثيقية وتسهيال لهم بتوفير هذه الخدمة ف

تواجدهم، حاثا جميع منسوبي المرافق العدلية المكلفة بخدمة ضيوف الرحمن استحضار شرف خدمة حجاج بيت هللا 

 .وتمثيل الوزارة خير تمثيل، وتفعيل دور العدالة التي تتكامل مع هذه الشعيرة العظيمة

ئرة قضائية للمشاركة في حج هذا العام، دا( 32)وأبان الدكتور العميرة أن المجلس األعلى للقضاء وافق على تكليف 

مؤكدا أن اللجنة وضمن استعداداتها المبِكرة استكملت جميع اإلجراءات النظامية واألمنية لمشاركة الوزارة ضمن 

المنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات واألجهزة الحكومية التي تفخر بخدمة حجاج بيت هللا، الفتا النظر إلى أن توزيع 

لدوائر القضائية روعي فيه التغطية الشاملة لجميع أماكن البقاع المقدسة التي يتمركز فيها ضيوف الرحمن تسهيال أماكن ا

 .ألمورهم وتيسيرا لمتطلباتهم القضائية في مجال القضاء

للعمل في موظفا من إدارة بيت المال بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ومن جهاز الوزارة، ( 36)وأفاد بأن الوزارة كلفت 

ساعة الستالم تركات المتوفين واللقطات والمسروقات المضبوطة عن طريق  34إدارة بيت المال بمنى على مدى 

األجهزة األمنية، ويتم توزيعهم على بيت المال في المحكمة العامة بكدي ومجمع الطوارئ بالمعيصم وقيادات التحريات 

 .لملك عبدالعزيز الدولي بجدةوالبحث الجنائي بمنى ولجنة المفقودات بمطار ا

يشار إلى أن وزارة العدل كلفت خمس دوائر قضائية في مركز الحرم المكي الشريف، وكلفت الدائرة السادسة في مركز 

المعيصم بمنى، والسابعة في مركز جمرة العقبة بمنى، والثامنة في مركز وسط منى، والتاسعة في مركز الخيف بمنى، 

منى، والحادية عشرة في مركز جنوب منى، والثانية عشرة في مركز شرق منى، والثالثة  والعاشرة في مركز غرب

http://www.alyaum.com/article/4149140
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عشرة في مركز الوادي بمنى، والدوائر الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة 

 .في مركز مجر الكبش بمنى

 
 

 مدرسة حكومية للقطاع اخلاص 0222إسناد تشغيل 
 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة المدينة الخميس : درالمص

 رابط الخبر

 

 سعيد الزهراني ـ الطائف

 مدرسة حكومية للقطاع الخاص 3000إسناد تشغيل 

ل مدرسة حكوميَّة إلى القطاع الخاص؛ وذلك في إطار التحوُّ  3000أعدَّت وزارة التَّعليم مشروًعا جديدًا؛ إلسناد تشغيل 

ى   . «المدارس المستقلَّة»الشامل لالرتقاء بالتَّعليم في مختلف مراحله، تحت مسمَّ

، أنَّ هذا المشروع، يُعدُّ أحد المشروعات الحيويَّة، التي ستسهم في االرتقاء بالجانب التربوّي، «المدينة«وأكَّدت مصادر لـ

 .لتعليميَّةكما يُعدُّ نقلة في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ا

 
 

 ثالثيني يقتل زوجته بسكني ويصيب أختها بالدمام
 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة المدينة الخميس : المصدر

 رابط الخبر

 

ألقت دوريات األمن عصر امس القبض على مواطن ثالثيني العمر أقدم على قتل زوجته طعنًا بواسطة سكين وأصاب 

أفراد أسرتها بمدينة الدمام واوضح مساعد الناطق اإلعالمي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب دمحم بن فهد الدريهم  عددًا من

 .ان شرطة الدمام قد تبلغت في تمام الساعة الخامسة من يوم امس األربعاء عن ورود بالغٍ لحالة اعتداء بالطعن

تبين وفاة مواطنة ثالثينية إثر تأثرها بعد االعتداء عليها بالطعن من وباالنتقال المباشر من قِبل المختصين لمسرح الحادث 

قِبل زوجها المواطن وهو ثالثيني العمر وذلك بعد عودتها من عملها نتيجة خالف سابق دار فيما بينهما وبعد فعلته تلك 

وحالتها الصحية شبه مستقرة وتم توجه إلى المنزل وقام باالعتداء بالطعن على شقيقة زوجته وهي بالعقد الرابع من العمر 

 .بعثها للمستشفى لتلقي العالج والتحفظ على أداة الجريمة المستخدمة بمسرح الحادث

وتم القبض على الجاني من قِبل دوريات األمن بالموقع والذي تم التحفظ عليه وبعثه للمستشفى لتلقيه العالج إثر تعرضه 

ستقرة وجرى إيداع الجثمان بثالجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي إلصابة جاري التحقق منها وحالته الصحية م

. واستكمال اإلجراءات األولية وإحالة القضية بِرفق الجاني واألوراق إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام بحكم االختصاص

لجاني، وسدد طعنات عدة إلى أن الواقعة تمت لدى منزل أهل الزوجة بالدمام؛ إذ هاجمهم ا« للمدينة»وأشارت مصادر 

 .لزوجته بواسطة سكين، وأصاب عددًا من أفراد أسرتها؛ تم نقلهم إلى برج الدمام الطبي

 

 

http://www.al-madina.com/node/689884/%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-2000-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.html?weekly
http://www.al-madina.com/node/689884/%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-2000-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.html?weekly
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http://www.al-madina.com/node/689998/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9
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 وفاة مريض أمام مستشفى حكومي باألحساء

 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة الحياة الخميس : المصدر
 رابط الخبر

 

 إبراهيم المبرزي  -األحساء 

افظة األحساء ملف التحقيق مع طبيب يعمل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة فتحت الشؤون الصحية بمح

، بسبب وفاة مريض في العقد الخامس من عمره، يعاني من مرض الكلى، أمام مستشفى (باسمها« الحياة»تحتفظ )

 .الفيصلية الجديد في المحافظة

اني أيام عيد الفطر الساعة الواحدة ظهراً، لقربه من من مصادرها أن المريض توجه للمستشفى ث« الحياة»وعلمت 

الموقع، وبقي في سيارته أمام المستشفى ولم يتم نقله إلى الداخل للكشف عليه، ولم يتم استقبال الحالة وال عمل اإلسعافات 

إلى مستشفى الملك  ، كما رفض الطبيب مرافقة الفرقة اإلسعافية أثناء نقل المريض«c p r»األولية لها والبدء في عملية 

 .فهد بالهفوف، وهو في حال حرجة جداً، كما لم يكن يوجد سائق إسعاف وقتها في المستشفى

طالبت الجهات المختصة بضرورة سرعة التحقيق في الحادثة وإحالتها إلى اللجان « صحة األحساء»وأكدت المصادر أن 

 .المختصة، سواء اللجنة الشرعية أم المخالفات للقطاع الخاص

من جهته، أوضح المتحدث اإلعالمي في صحة األحساء عبدالرحمن السدراني، أن الجهات المعنية بصحة األحساء تلقت 

الشكوى، وأن مدير الشؤون الصحية في األحساء عبدالحميد العمير، وّجه بسرعة فتح تحقيق في الواقعة، وخاطبت 

 .من أجل التحقيق معه وإحالته لجهة االختصاصالشركة المشغلة للمستشفى، لتأجيل سفر الطبيب، « الصحة»

 

 
رين 

ّ
 «إمتام»إطالق البوابة اإللكرتونية ملركز خدمات املطو

 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة الحياة الخميس : المصدر
 رابط الخبر

 

الذي يهدف إلى تنمية القطاع ( إتمام)طّورين طلقت وزارة اإلسكان البوابة اإللكترونية الرسمية لمركز خدمات المأ

العقاري وتيسير إجراءاته وإيجاد بيئة جاذبة لزيادة حجم االستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، بما يسهم 

 .في تسارع وتيرة العمل في المشاريع اإلسكانية، وبالتالي زيادة حجم المعروض على مستوى السوق

دمحم الغزواني، فإن إطالق البوابة اإللكترونية يأتي في إطار حرص المركز « إتمام»عام على مركز وبحسب المشرف ال

على رفع جودة الخدمات المقدمة للمطورين وتسهيل جميع اإلجراءات أمامهم، مشيراً إلى أن البوابة اإللكترونية تقدم 

 .لمخطط االبتدائيمجموعة من الخدمات، أبرزها استقبال الطلبات على خدمة اعتماد ا

ً لألفراد وكذلك  ً بأن التسجيل متاح حاليا وأشار إلى أنه ستتم إضافة الخدمات األخرى للمركز بحسب جاهزيتها، منّوها

 (etmam.housing.sa: )للمنشآت على الرابط

لالزمة في هذا ونّوه الغزواني إلى أن المركز يحرص على سرعة إتمام إجراءات التطوير العقاري وإنجاز كل الخدمات ا

الشأن، ومن بين ذلك إصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخريطة، وترخيص 

تطوير األراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخريطة، وطلب االستثناءات، وطلب الشراكات، 

العمالة، وإصدار شهادة تسجيل اتحاد الُمالك، إضافة إلى  وطلب اعتماد مخططات تقسيم األراضي، وتأييد تأشيرات

http://www.alhayat.com/Articles/16710390/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://www.alhayat.com/Articles/16710390/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://www.alhayat.com/Articles/16710232/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%25D
http://www.alhayat.com/Articles/16710232/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%25D
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اعتماد مخططات التطوير الشامل، ومراجعة واعتماد المخططات، فضالً عن مجموعة من التسهيالت التي تضمن جودة 

ل في دعم األداء وبالتالي تنمية القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، واإلسهام في تحقيق الهدف االستراتيجي للوزارة المتمثّ 

العرض وتمكين الطلب وضّخ المزيد من المنتجات السكنية في السوق بخيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها 

 .المناسب

أعلن أخيراً حرصه على إنجاز إجراءات اعتماد المخططات خالل فترة زمنية (إتمام)وكان مركز خدمات المطّورين 

يين إلى تطوير مخططاتهم وبالتالي اإلسهام في ضخ المشاريع اإلسكانية في السوق، في قياسية سعياً لدفع المطّورين العقار

ً على التوّسع في فروعه لتمتد إلى جميع مناطق المملكة لتصبح إلى جانب الفروع الحالية التي  حين يجري العمل حاليا

 .تشمل الرياض وجدة والدمام

 
ة اخلدمات الصحية بالرياض بني تأخر املواعيد ون

ّ
قص األسر

 ومتابعة أمريها
  م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32الخميس  جريدة الجزيرة  : المصدر

jazirah.com/2016/20160728/ar1.htm-http://www.al 

 

 د بن عبدا هل القاضيمح
لمهول الذي عاشته العاصمة الرياض بالسنوات الماضية، فضال عن ازدياد سكانها لم تواكب الخدمات الصحية التطور ا

أضحت مقصدا طبيا لسكان المملكة، وباألخص سكان « الرياض«بحجم كبير فاق بآخر إحصائية ستة ماليين، ناهيكم أن

 .المنطقة الوسطى

إجراء العمليات ألشهر وأكثر، واألخطر إن نقص الخدمات نتج عنه تأخر مواعيد التشخيص إلى أسابيع وأشهر، وتأخر 

عدم قدرة أقسام الطوارئ بالمستشفيات على معاينة الحاالت بالوقت المطلوب حيث تأتي إليها بعض الحاالت فتبقى 

 .ساعات لم يرها األخصائي، وينام بعض المرضى على أسرة الطوارئ لعدم توفر الغرف

هـ حول 3427-30-35الجزيرة على صدر صفحتها األولى األربعاء من هنا سرني كثيرا الخبر الذي نشرته صحيفة * 

االجتماع العملي بين سمو األمير الحازم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض 

 :ناصر الدوسري والذي ورد فيه. د

الصحية في المنطقة وما يواجهها من تعثر، اطلع سمو أمير المنطقة على إيجاز آلخر المستجدات على المشروعات »

وحاجة عدد من المستشفيات إلى رفع طاقتها االستيعابية، ووجه سموه الدكتور الدوسري برفع مستوى الخدمات الصحية 

المقدمة في المنطقة ومعالجة تعثر المشروعات وتشغيلها في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ المستشفيات المعتمدة في مدينة 

اض ومحافظاتها، وأكد األمير فيصل بن بندر دعم ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن الري

 .«لقطاع الصحة والعمل على تطويرها -حفظه هللا  -عبدالعزيز آل سعود 

وضعف  لقد سرني ما ورد في هذا الخبر بوصفي مواطنا ساكنا بالرياض، وبوصفي أحد المهتمين والمستائين من نقص* 

أحد « الملف الصحي«الخدمات الصحية بالرياض، وقد كتبت عن ذلك أكثر من مرة، وعندما كنت عضوا بالشورى كان

 .أهم أولياتي عند تناول وطرح الوضع الصحي تحت قبة المجلس

ق حول إنني متفائل بتحسن الخدمات الصحية بالرياض فأنا أعرف دقة وجدية سمو األمير فيصل بن بندر ولي موقف ساب

الشأن الصحي بالرياض مع سموه أبدى فيه كامل اهتمامه بالخدمات الصحية بالرياض، وها هو سموه يتابع هذا الملف 

وآخرها هذا االجتماع مع المسؤول األول عن الصحة بمنطقة الرياض، حيث بدا واضحا اهتمام سموه عمليا وليس عبر 

حية بالرياض سيتفاعلون وينفذون ما أمر ووجه به سموه حسب خطاب يبعثه للمسؤول ونثق أن األخوة بالشؤون الص

 .إمكاناتهم المتوفرة

http://www.al-jazirah.com/2016/20160728/ar1.htm
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توفيق الربيعة، التماهي مع . تبقى أن أطلب أخيراً من وزارة الصحة وعلى رأسهم وزيرها الناصع البياض في عمله د* 

والتجهيزية والمالية حتى تحقق  أمير المنطقة والعمل على دعم الشؤون الصحية بالعاصمة، بتوفير اإلمكانات البشرية

لسكان الرياض وقاصديها ما ينتظرونه من الخدمات الصحية لحل إشكاليات الرياض مع نقص األِسّرة وتأخر التشخيص 

 .وعدم قدرة استيعاب أقسام الطوارئ

 :وبعد

رمين الشريفين الملك إننا متفائلون بتور هذه الخدمات فجودة وانتشار الخدمات الصحية هو أحد أهم أهداف خادم الح

 سلمان بن عبدالعزيز لكافة أبناء الوطن كما أشار أمير الرياض

 كتب هللا الصحة للجميع

=3= 

 إطالالت حياتية

 عبق المروءة

 وكل امرئ يولي الجميل محبب»

 «وكل مكان ينبت العز طيب

 .لوب ونغرس الطيب ليعبق عطر المروءة في الق/ ما أبهى أن نزرع الجميل فيحبنا الناس 

 حلم جميل

 ماذا لو أشرقت تجليّات المحبة في الناس ؟: من شرفة تطل على نهرصغير هجست بسؤال عذب

 ترى ألن يسكن السالم الدنيا والصفاء القلوب؟

 !حلم لكنه جميل لكنه يظل حلما مع األسف

 
 ضحايا غياب غطاء الضمانات القانونية.. ضحايا الفساد

  م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32 الخميس جريدة الرياض : المصدر

http://www.alriyadh.com/1521946 

 

 سعود بن عبدالعزيز املريشد
الزال الفساد بكافة صوره يشكل أحد أهم المخاطر التي تؤثر في عدالة ما توليه حكومتنا الرشيدة للوطن والمواطنين من 

ورعاية؛ فالفساد يحد من النهوض بالبرامج التنموية والمشاريع الخدمية ويؤثر في جدارة تنفيذها ويقلل من عمرها اهتمام 

االفتراضي ويضعف من فائدتها؛ هذا فضال عما يبرزه من تهديد لكفاءة البنية االقتصادية للوطن مما يجعل منه مقوضا 

به اقتصادنا من مقومات تنافسية كأحد مستهدفات النهوض برؤية المملكة لعوامل جذب المستثمر األجنبي والثقة فيما يتمتع 

3020. 

لكن قبل ذلك وهو األهم لما يبرزه استشراء الفساد نتيجة الخلل الواضح في مكافحته من استحواذ فئة على مقدرات الوطن 

مفاصل صنع القرار سواء في وخيراته وموارده، وبالتالي مزيد من السلطة والسطوة على أدوات النفوذ في منظومة 

مجتمع العمل الحكومي أو قطاعات األعمال الخاصة، مما يبرز شبكة من الفاسدين المسيطرة على كافة البرامج 

والمبادرات وفق ما يحقق مصالحها الخاصة، مما بال شك يصيب باقي المجتمع بحالة من اإلحباط والشعور نتيجة انتشار 

عدالة االجتماعية وبأن ال وسيلة سوى بالتعايش معها والقبول بها كممارسات عرفية وقيمة الممارسات الفاسدة بفقدان ال

في المجتمع، مما على المدى البعيد يقلل من هيبة أجهزة الدولة الرقابية " الطبيعية"اجتماعية ومكون من مكونات الحياة 

 .بية المكافحة وما يحيط بها من عالمات استفهامومصداقية مساعيها في المكافحة، ويسيء لسمعة الوطن دوليا نتيجة ضبا

كأحد أسوأ صور الفساد اإلداري المنتشرة في بيئات العمل والتي ال تظهر " بالفساد الصامت"وهنا يتجلى ما يمكن تسميته 

لوظيفي تداعياتها إال عندما توسد المسؤولية للشخص غير الكفء والذي ال يكتفي باالنكباب على استغالل نفوذ المنصب ا

http://www.alriyadh.com/1521946
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" البطر"اإلداري و" التحنيط"واالنشغال بتسيير مصالحه ومصالح دائرته؛ بل والذهاب إلى ما هو ابعد من ذلك نتيجة 

الوظيفي بإساءة استعمال السلطة وانتقاص حقوق الغير وتمييعها إن لم يكن طمسها، وتسخير خبرته ووجاهته في توظيف 

فحسب، بل وكذلك النزعة " النهم"عجزها، فيما يشبع ليس فقط غريزة  ثغرات األنظمة وتحريف معانيها أو استغالل

 .االنتقامية للنيل واإلضرار بحقوق اآلخرين وظلمهم، نتيجة األمن من العقاب

وهنا نقول انه ال يعرف قدر ضرر الفساد وحجم تبعاته ومخاطر انعكاساته ومعاناة معايشة مساوئه من تهديد وتنكيل 

ن لعدم القبول بالتجاوزات الفاسدة أو الرضوخ لألمر الواقع نتيجة الثقة بعد هللا في األنظمة وسلطات وانتقاص وانتقام كثم

الحس والغيرة الوطنية على مكتسبات الوطن، سوى من وقع في شباك دائرته واكتوى " مغامرة"الدولة، أو نتيجة دفع ثمن 

ر أهمية الحاجة لتوفير الحماية التشريعية والقانونية والقضائية بنار العبيه، سواء كان ضحية أو مبلغا أو شاهدا؛ وهنا تظه

للضحايا والشهود والمبلغين عن جرائم الفساد، وذلك لما تجسده مبادارتهم، فضال عن حفظ الحقوق من صورة لألخالق 

للتصدي لطوفان الفساد الوطنية وقيمة للمواطنة الحقة والتي تستحق على األقل توفير الغطاء والضمانات القانونية تقديرا 

وزبانيته؛ وفي ذلك امتثال لما جاء في االتفاقيات الدولية ذات العالقة بموضوع الفساد، كاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

الفساد والتي صادقت عليها المملكة، حيث حثت الدول الموقعة على اتخاذ تدابير تحقق قدرا من الحماية للضحايا والشهود 

 .ق نظامها القانوني الوطنيوالمبلغين وف

ولهذا نقول نحن في حاجة للموازنة بين مقتضيات العدالة، وحاجة الضحايا والشهود والمبلغين عن الفساد للحماية القانونية 

والضمانات اإلجرائية لتأكيد جدية المكافحة ومصداقيتها، وتحفيزهم على المبادرة عبر صياغة برامج قانونية متكاملة 

ستقر عليه العمل في كثير من النظم المعاصرة من صياغة قانون لحمايتهم من التهديدات، وتكفل عدم الرجوع أسوة بما ا

عليهم تأديبيا أو جنائيا طالما تم إفصاحهم وفق مقومات حسن النية، مما سيساهم في كشف غموض كثير من قضايا الفساد؛ 

مبادرة وال تنتظر من أحد أن يقوم عنها بعملها، أو على األقل لكننا حقيقة أحوج إلى إيجاد سلطات ضبط وأجهزة رقابية 

أال تضع من بادر ثقة بدورها باألخطار عن حاالت فساد موضع التشكيك، عوضا عن القيام بعملها في جمع االستدالالت 

الغات بأكثر مما هو عن البالغ نفسه لتأكيد أو نفي ما وردها فيه من مؤشرات عن الفساد؛ واال تتعامل مع ما يرد لها من ب

محدد لها نظاما وتقتضيه مرحلة االستدالل من جمع للمعلومات، وليس تقييم الوقائع ألن ذلك من اختصاص سلطات 

 .أخرى
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 حقوق اإلنسان فى العامل
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 جرحيًا بانفجار مبأرب 62أربعة قتلى و
 يون وقوات املخلوع يقتلون أسرة يف تعزاحلوث  

 م3036يوليو  32 -هـ 3427شوال  32جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20160728/du10.htm-http://www.al 

 

 :د ب أ -صنعاء 

مني الداعم للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس األربعاء، بأن قتلى وجرحى من أفاد متحدث عسكري في الجيش الي

 375)أسرة واحدة سقطوا بقذيفة أطلقها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد هللا صالح على منزلهم في محافظة تعز 

ني الداعم لهادي في تعز، عبر وقال العقيد الركن منصور الحساني، الناطق الرسمي باسم الجيش الوط(.كلم جنوب صنعاء

نفسها قامت باستهداف األحياء السكنية في أحياء « المليشيات»أن « فيس بوك»حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

وجاء القصف الحوثي بعد أن نجحت القوات الموالية لهادي في . األربعين والبعرارة بمدينة تعز ومواقع الدفاع الجوي

 .ل أمس على منطقة الصراري جنوبي المحافظة والتي تعد من أبرز معاقل الحوثيين في تعزالسيطرة صباح يوم أو

ً أمس األربعاء في انفجار عبوة ناسفة بسوق  35من جهة أخرى أفادت مصادر محلية يمنية بسقوط أربعة قتلى و مصابا

إن عبوة ناسفة زرعها ( أ.ب.د)لمانية وقالت المصادر لوكالة األنباء األ(. كم شرق صنعاء 372)شعبية في محافظة مأرب 

. آخرين 35مجهولون في سوق شعبية في مدينة مأرب عاصمة المحافظة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح 

تم نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى مأرب العام في عاصمة المحافظة، في حين قامت الشرطة « وأضافت المصادر أنه

 .«بتطويق المكان

. الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن االنفجار، لم يصدر أي بيان من السلطات اليمنية حتى اآلن حول ذلك وفي الوقت

وتفرض القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على معظم محافظة مأرب، في حين تشهد عاصمتها ازدحاماً كبيراً للنازحين 

 .اقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثيةالمعارضين للحوثيين الذين لجأوا إليها من محافظات أخرى و
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