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الشيالت طمست عادات األفراح وسرقت : مثقفون وشعراء

 قصائد الشعراء
 م3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة  32جريدة الوطن األحد : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=275512&CategoryID=7 

 

      PM 33:22 37-02-3032جابر مدخلي، مسعود آل معيض، عوض فرحان : نجران، خميس مشيط، أبها

ن بالموروث، الشيالت واألناشيد والمؤثرات الصوتية، بطمس عادات وتقاليد مناسبات ،اتهم مثقفون وشعراء ومهتم

الزواج، وبدلت الطابع القديم الذي كانت تتميز به األفراح في عدد من مناطق المملكة، وأفقدتها هويتها ونمطها المتعارف 

 . لمنشدون الذين ال يهمهم سوى كسب المال والشهرةعليه قديما، وأصبح سماسرة هذه الظاهرة هم ا

لهذا العام، قد أثارت ردود أفعال " 27صيف نجران "وكانت مسابقة الشيالت التي أطلقها القائمون على تنظيم مهرجان 

 لدى عدد من حضور المهرجان وزواره، حيث تباينت ردود األفعال تجاه هذه الفن، كما يحب أن يطلق عليه عشاقه، بين

مؤيدين وآخرين رافضين له، بحجة أنها باتت تسطو على المورث الشعبي بشكل كبير، وعلى النقيض يرى غيرهم أن هذا 

 .الفن له عشاقه ومحبوه، مطالبين بعدم مصادرة أذواق اآلخرين

 تسويق للشهرة

بها حفالت  ظاهرة الشيالت التي أصبحت تعج" الوطن"في تصريح إلى " حبيب الحازمي"يصف شاعر المحاورة 

وأضاف الحازمي أن الشيالت تعد تسويقا . الزواجات، بأنها دخيلة على عادات القبائل وال تليق بأن تكون حاضرة فيها

للمنشد وتسويق للشاعر، وأصبح الكل يسعى للشهرة من ورائها، فقد حولت المناسبات إلى رقص غير متعارف عليه، 

 .الظاهرة التي أصبحت عادة غير حميدة في أغلب المناسبات وعلى العقالء وأصحاب الشيم، البعد عن هذه

 إزعاج وخالفات

قال رئيس فرقة بني مليك الشعبية يحيى الحابسي، الشيالت طمست معالم العادات والتقاليد وحولت األفراح إلى إزعاج 

ال يحترم الكبير، وخالفات وتعال، وحولت األعراس إلى رقصات غير مرغوب فيها، إضافة إلى أنها جعلت الصغير 

 .وأصبح كبار السن واألشخاص الذين ال يتحملون اإلزعاج يغادرون مقر الحفل أثناء إطالق هذه الشيالت

 ظاهرة دخيلة

، أحد المهتمين بالموروث الشعبي بنجران، إن ظاهرة انتشار الشيالت غريبة ودخيلة على "دمحم القحص آل هتيلة"يقول 

ل واسع في الزواجات، لكن المنطقة لها موروثها الشعبي الذي تشتهر به، مبينا أن منطقة نجران والتي انتشرت بشك

المستمع بات ال يفرق بينها وبين واألغاني، وأن الشيالت كانت بداية انتشارها بدون موسيقى، أما اآلن فأصبحت الغالبية 

 .منها تحتوي على الموسيقى وقد تسببت بتغييب الموروث الشعبي

 قصائد مسروقة 

، إلى أن الشيالت لها فترة معينة وسوف تنتهي، ألن ما بني على باطل سوف يزول، "دمحم الشادي"أشار الفنان والملحن 

مبينا أن غالبية الشيالت تعتمد على أخذ قصائد وألحان وكلمات مسروقة في الغالب، بدون أخذ اإلذن من أصحابها، واتهم 

أغنية له، ما بين لحن وكلمات، مؤكدا أن الشيالت ال تقاس فنيا، وقال إن  30الشادي أصحاب الشيالت، بسرقة أكثر من 

معظم منشدي الشيالت ال يستحقون االستماع لما يقدمونه، وأن أغلبها تعتمد على المؤثرات الصوتية، مبينا أن الشيالت 

 .في هذا الجانبقامت بطمس التراث وتم خلطها بالموسيقى، وأن غالبية المستمعين أصيبوا بملل مما يجري 

 والءات قبلية

حذر المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي، من تفاقم ظاهرة الشيالت، 

والتي تسببت في غرس ثقافة جديدة وغريبة على مجتمعنا اإلسالمي، تقوم على تمجيد القبيلة على حساب الوطن، بل وكل 

المجتمع، وأكد أنها تُوجد والءات غير الوالء للدولة، وتؤجج الفتن بين القبائل، بل بين العوائل داخل القيم الجميلة في 

http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=275512&CategoryID=7
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القبيلة الواحدة، وشدد الشعبي على أن هذه المظاهر غير حضارية وال تليق بدولة المؤسسات، وقال إنها تطورت إلى القتل 

عيا إلى منع هذه المظاهر وأخذ التعهدات على أصحاب قصور الذي توقعناه، وتم التحذير من مثل هذه السلوكيات، دا

األفراح وأصحاب الفرح، ومن يخالف يطبق بحقه النظام من قبل وزارة الداخلية، ألن ذلك يساعد على التقارب والتآخي 

 .بين المواطنين على مختلف مذاهبهم أو مناطقهم أو قبائلهم

 بديل سيئ

أن مشكلة الشيالت اآلن عالوة على كونها بديال سيئا لألغاني، أنها أصبحت " هرانيعبدالمجيد الز"يرى الشاعر والكاتب 

مرتعاً خصباً ألنصاف المواهب الشعرية واإلنشادية، وكل هذا بسبب تدني الوعي اإلبداعي لدى من يتعاطون مثل هذا 

 ً جالً، خاصة لنا نحن الشعراء العاميين وساحة الشيالت أصبحت شيئاً مخ. النوع من الفنون، إن جاز لنا أن نطلق عليها فنا

 .المهمومين فعال بتطوير القصيدة العامية، بينما يجرونها بسخافاتهم إلى الخلف

 رأي مخالف 

أن الشيالت فلكلور في شبه الجزيرة، وليس محصورا على المملكة فقط، وهي منتشره في " حسين آل لبيد"أوضح الشاعر 

ه بات لها أصداء أكثر من األغاني، بسبب أن عشاقها من الصغار والكبار معا، واستخدمت اإلمارات واليمن أيضاً، مبينا أن

في العديد من القضايا االجتماعية، منها عتق الرقاب وكذلك في الحروب وآخرها عاصفة الحزم، وباتت تحمس الجميع 

 .واإليجابي بيوالكل يصدح بها في األفراح واألعياد والمناسبات، وال بد أن يكون منها السل
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 2/ 1توأمة مكافحة الفساد وحقوق االنسان 

 م3032 أغسطس 32 -هـ 3227 ذو القعدة 32 األحد  جريدة البالد: المصدر
 رابط الخبر

 

 صاحل املعيض

نيف نائبين صدرت مطلع االسبوع الفارط أوامر ملكية كريمة تقضي بتعيين الدكتور بندر أبا الخيل وعبدالمحسن الم

لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمرتبة الممتازة ، كذلك صدور األمر الملكي القاضي بتشكيل مجلس الهيئة متضمن 

 سيدات ضمن تشكيل في دورته الثالثة 2موافقة خادم الحرمين الشريفين على اختيار 

التي بدأت  3020وات األخيرة والذي يتوافق مع رؤية ولعل ذلك جاء موافقا لتطلعاتي التي كنت اتناولها هنا عبر السن

 .بوادرها اإلستشرافية تتابع وهلل الحمد سيما في مجال محاربة الفساد وترسيخ مفهوم حقوق اإلنسان 

جمادى  32حيث أنني سبق ان تناولت قضية الفساد وقد اصبحت رأيا عاما وفي هذه الزاوية وفي هذه الصحيفة وبتاريخ 

 كتبت مقاال تحت عنوان إلى مكافحة هيئة الفساد وماذا بعد ؟ هـ3222األول 

حتى التكون هيئة ) هـ كتبت مقاال تحت عنوان 3222رمضان  3اشرت فيه إلى أنني ايضا ومن في هذه الزاوية و بتاريخ 

اد اعود للمرة واليوم وقد أحيت األوامر الملكية الكريمة األمل ببث الروح والعمل الج( مكافحة الفساد جملة معترضة 

حيث سبق أن اشرت بالتأصيل إلى انه منذ أن غير خادم الحرمين ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)السابعة للكتابة عن 

مسار رحلة عودته الشهيرة من خارج المملكة إلى الرياض فجأة إلى  –رحمه هللا  –الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 

ثم ما أعقبه من زيارة مفاجئة لألحياء واألسر الفقيرة في بعض أحياء مدينة ( وادي المتصدع حمى ال)جازان إبان انتشار

 الرياض ،

ثم ما تبع ذلك من جوالت ميدانية بعد البيعة زار خاللها كافة مناطق المملكة دون استثناء ثم ما ترجم حرصه من خالل 

فية والدعوة الصادقة لمحاربة الفساد ثم ماتم فيما بعد ما تضمنه مناشدات عبر خطاباته ومقابالته ألبناء شعبه اتسمت بالشفا

 .المرسوم الملكي الكريم وذاك عطفا على اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

ً من خادم الحرمين الشريفين، رحمه هللا، للمسؤولية الُملقاة على عاتقه في حماية المال ال عام واستشعاراً كما ورد نصا

ومحاربة الفساد والقضاء عليه على َهدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد وأوجدت الضمانات 

وهيأت األسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها 

 .، ترتبط به مباشرة من خالل ذلك”كافحة الفسادالهيئة الوطنية لم“ومستقبل أجيالها أمر بإنشاء 

العرض الموجز فيما ذكر بعاليه حول اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا، رحمه هللا، ثم جاء من بعد خادم 

خ الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه هللا، ليكمل المسيرة بكل حزم يضمن للمواطن حقه وللدولة هيبتها وذلك بترسي

 مفهوم النزاهة قوال وعمال

وكذلك محاربة الفساد بكل اوجه مساراته التي عادة ما تشكل عبئا على رسم إستراتيجيات التنمية الشمولية التي تعيشها 

البالد حيث اتفق جميع المعنيين بظاهرة الفساد من باحثين واكاديميين وساسة على انعكاسات ونتائج تلك الظاهرة 

ر جسيمة تلقي بظاللها كما أسلفت على خطط وبرامج التنمية ومرتكزات االقتصاد الوطني والبنية ومايتبعها من مخاط

 االجتماعية ،

وقانونيا يعد الفساد انحرافا عن التقيد باألنظمة واللوائح التي تسنها الدول وبالتالي فإن لذلك انعكاسا سلبيا خطيرا على 

قواعد السلوك االجتماعي وما يتعلق بالصالح العام حيث أن اضرار الفساد مفاصل اإلدارة لما يعتري ذلك انتهاك صارخ ل

 ال تتوقف على كسب مادي او وظيفي

https://www.albiladdaily.com/articles/%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1-2/
https://www.albiladdaily.com/articles/%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1-2/
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بل تتجاوزها في كثير من األحيان إخالالت في توازن العمل مما يترتب عليه من اضرار كوارثية من خالل ارتكاب 

ية توجب المحاسبة ألنها تعرض البشر للخطر والموت اعمال سلبية غير محمودة العواقب وهي في حقيقتها أعمال إجرام

 وتعثر المشاريع

واحيانا كثيرة عدم االستقرار كما تفتك بعطاء الكثير من مرافق الدولة المهمة تدخل ضمن قائمة جرائم التخريب والعمل 

ا يؤدي ذلك بصور على إخفاء معالم األعمال وانتهاك لقواعد السلوك االنساني واستغالل المناصب والصالحيات مم

 مختلفة إلى تردي االوضاع في البنى التحتية والمعيشية للمواطنين وتفاوت نسب االجور والدخول والرواتب بينهم

ما يؤدي الى ضعف الوالء للمصالح العامة ناهيك عن مستوى التضخم الحاصل في اسعار السلع والمنتوجات والخدمات 

ره وسوء تنفيذ المشاريع والتقاعس في التنفيد ومخاطر كثيرة من الصعب حصرها واتساع وتفاقم ازمة السكن وارتفاع اجو

 .في هذ العجالة

الذي دعاني للعودة للحديث هو تلك االوامر السامية والتي توجب على الهيئة نفض غبار التراخي والعمل الجاد بعيدا عما 

 هنالك كل اسبوع تقريبا مجموعة تؤدي القسم ،عهدناه سابقا من حمالت إعالمية مكثفة ومكلفة تقوم بها الهيئة و

وهنالك جهود تتصدر وسائل اإلعالم لكن اليلمس لها المتابع أثرا واضحا ، وهنالك هواتف وفاكسات ومراسالت التجد 

من يجيبك عليها، أذكر كشاهد حي انه ذات مرة بعد تسعة اشهر من شكوى ارسلتها للهيئة تلقيت اتصاال واآلن خمس 

 .م يعد ذلك المتصل ، وهنالك الكثير من الشكاوى التي تعد اوراق عمل تساعد الهيئة وتختصر المسافات سنوات ول

! إذاً لماذا نجتهد وتؤخذ معلومات مهمة عن االشخاص المبلغين وربما تدفع رسوم بريد او خالفه ، ثم ال احد يجيبك ؟

صالح الحكومية تخلو من الموظفين من بعد الساعة الثانية فلذلك كان الغرابة أن يبقى الحال على ماهو عليه فغالب الم

 عشرة بحجة األبناء والمدارس ،

وظاهرة التسول تتفشى بشكل فاضح بل وصل األمر ببعضهم الستخدام السالح الناري ، والمريض اليجد له موعداً مع 

وإعادة ترقيع الشوارع المتردية ظاهرة الطبيب إال بعد شهور وإذا حالته تستلزم سريراً فال يجد والمشاريع المتعثرة 

 ملموسة ومشاريع المياه تحتاج إلى رقابة ،

بأن ( الموت مع الجماعة رحمة)ولعل آخرها ما بدر باألمس في محاكمة المتهمين بسيول جدة حيث تحولت إلى قضية 

 ..اصبحت تهم يتقاذفها المتهمون بينهم وكل يتهم اآلخر بمالم يرد بالقضية

منها السلوكية ومنها اإلدارية ومنها التنفيذية للتدليل وال أكثر ، ألن الشواهد على االرض أكثر من أن تحصى  قدمت نماذج

لذلك فالجميع يعلق آماال عريضة على هذه . في مقالة ، لذلك الضير إن كررنا الحديث وبنفس اللغة والعشم لعل وعسى 

 .هذا وللحديث بقية وباهلل التوفيق. منى لهم النجاح في مهام اعمالهمالهيئة ورئيسها ونوابه الجدد والذي بنفس العشم نت
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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ه باستضافة أسر شهداء الواجب ألداء 
ِّ
 ويل العهد يوج

 مناسك احلج
 م   3032 أغسطس 32 -هـ 3227 ذو القعدة  32 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20160826/ln42.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

ه صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية   -وجَّ

 .هـ وذلك على نفقة وزارة الداخلية3227باستضافة أسر شهداء الواجب ألداء مناسك الحج هذا العام  -فظه هللا ح

أوضح ذلك وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم بن دمحم المحرج، مبّيناً أن وكالة وزارة 

يبات الالزمة الستضافة أسر الشهداء الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام الداخلية للشؤون العسكرية أنهت كافة الترت

مائتين ( 322)خمسة مقاعد لكل أسرة من أسر شهداء الواجب وفق الضوابط المنظمة لذلك والبالغ عددها ( 2)بتخصيص 

 .ء وبكل راحة وطمأنينةوبتسخير جميع اإلمكانات من أجل راحتهم ألداء مناسك حجهم دون عنا، وتسعاً وخمسين أسرة

وأفاد اللواء المحرج أنه تم التعاقد مع إحدى مؤسسات حجاج الداخل الستضافة هذه األسر وتأمين السكن بأفضل 

 .وتأمين اإلعاشة والرعاية الطبية واالستشارية، المستويات وبالقرب من الجمرات وتأمين وسائل النقل لهم

رية بوزارة الداخلية أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رعاية خادم الحرمين وأكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسك

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 

العزيز ولي ولي العهد النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبد

، ألسر شهداء الواجب الذين قدّموا أرواحهم فداًء للدين والوطن -حفظهم هللا  -الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

 .شهداء برحمته ويسكنهم فسيح جناتهسائالً هللا أن يتغمد ال

 

من ناصر : هيئة كبار العلماء.. أكدت أن منهجهم التكفري
ن أعماهلم فهو شريك يف قتل املسلمنيداعش أ

ّ
 و زي
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 :وهيب الوهيبي -« الجزيرة»

هيئة كبار العلماء أن منهج داعش تكفير المسلمين ووظيفتهم تفريق األمة، وغايتهم تمكين األعداء ومن دخل معهم  أكدت

أو ناصرهم أو زيّن أعمالهم فإنه شريك في قتل المسلمين وال يجوز نسبتهم إلى اإلسالم فأفعالها ال تمت إلى الدين بصلة 

 .بإجماع علماء المسلمين

َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا }:لعلماء أن من فجر نفسه فقد جمع بين موبقتين قتل النفس المسلمة كما قال تعالىوأوضحت هيئة كبار ا

دًا فََجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلدًا فِيَها َوَغِضَب ّللّاُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظيًما تََعّمِ حار سورة النساء، وقتل نفسه باالنت( 22){ مُّ

 (.من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة: )كما في الحديث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

http://www.al-jazirah.com/2016/20160826/ln42.htm
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ً )وأشارت إلى حرمة التستر على اإلرهابيين وعدته من كبائر الذنوب لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص  والمحدث من ( لعن هللا من آوى محدثا

اإلرهاب بأي وسيلة كانت وأكدت أن على ولي األمر إحالته إلى القضاء  يأتي بفساد في األرض ومن ثبت عليه أنه سوغ

ً لألمة وإبراء للذمة وحماية الناس ومصالحهم الفتة أن األمن واللحمة الوطنية  ليجري نحوه ما يقتضيه الشرع نصحا

 .وحفظ األمنوتماسك المجتمع وحماية المقدسات هي أعلى وأغلى ما نملك بعد عز اإلسالم 

 

ر أوىل طائرات املساعدات التي  مركز
ّ
امللك سلمان لإلغاثة يسي

 أمر بها املليك ملتضرري األمطار يف السودان
 م   3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة   32 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر
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 :واس -الخرطوم 

طن من المساعدات 300بتقديم  -حفظه هللا -إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وقال معالي . الغذائية واإليوائية لجمهورية السودان، وصلت أمس أولى طائرات المساعدات للمتضررين في السودان

مستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية الدكتور عبدهللا بن ال

إنفاذاً لألمر السامي الكريم بتقديم المساعدات لألشقاء في جمهورية السودان إثر استمرار هطول : عبدالعزيز الربيعة

متلكات، وصلت طائرة المساعدات اإلغاثية األولى للسودان وعلى األمطار الغزيرة التي سببت أضرارا جسيمة في الم

وأوضح الربيعة أن الطائرة اإلغاثية الثانية ستصل اليوم الجمعة، مبيناً أن إجمالي هذه . متنها فريق مختص من المركز

ات من آالف سلة غذائية، وكمي 2فرش، و3000بطانية، و 2000خيمة، و 3000طن تشتمل على  300المساعدات تزن

وفي ختام تصريح . المبيدات الحشرية واألجهزة الخاصة بها، وأجهزة شفط المياه وغيرها من المواد الصحية واإليوائية

وكان في استقبال . في ميزان حسناته -حفظه هللا  -معاليه سأل هللا العلي القدير أن يجعل ما قدمه خادم الحرمين الشريفين 

م الحرمين الشريفين لدى السودان فيصل بن حامد معال، والمفوض العام للعون اإلنساني الطائرة وفريق المركز سفير خاد

ماد عبدالرحمن وعدد من بالسودان أحمد دمحم آدم محمود، واألمين العام لجمعية الهالل األحمر السوداني باإلنابة ع

 .المسؤولين

 

د على املدارس األهلية واألجنبية توظيف « التعليم»
ّ
تؤك

 الرتبية اخلاصةخرجيي 
 م   3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة   32 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر
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 :ناصر السهلي -« الجزيرة»

ً إلى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتأكيد على أصدر معالي وزير التعليم الدكتور  أحمد العيسى تعميما

وأكد تعميم معالي الوزير على المدارس األهلية . المدارس األهلية واألجنبية االستفادة من خدمات خريجي التربية الخاصة

األهلية واألجنبية معلمين ومعلمات في في المدارس ( مسار صعوبات التعلّم)واألجنبية، توظيف خريجي التربية الخاصة 

مجال صعوبات التعلّم كالمعمول به في المدارس الحكومية، واالستفادة من خريجي التربية الخاصة من جميع المسارات 

بالمدارس األهلية واألجنبية وشغلها بمعلمي التربية الخاصة بعد إجراء المقابالت، واالستفادة من خريجي التربية الخاصة 

تدريس المواد االجتماعية وشغل وظائف اإلرشاد الطالبي بالمدارس األهلية واألجنبية األهلية بعد إجراء المقابالت من في 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160826/ln46.htm
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إدارات وأقسام التوجيه واإلرشاد الطالبي وأشار التعميم إلى أنه يمكن توظيفهم في مجال مصادر التعلّم وريادة النشاط، 

إلدارية المناسبة كمراقبي طلبة ومسجلي المعلومات التربوية وغيرها، بعد التنسيق كما يمكن االستفادة منهم في الوظائف ا

، وسيكون لتلك «قياس»مع إدارات وأقسام التربية الخاصة في إدارات التعليم لتحديد اختيار المعلمين المجتازين الختبار 

 .عند احتساب المعونة الحكومية لهاالمدارس نقاط مفاضلة 

 

أشخاص طلب ( 11)حيق لـ: «ة االجتماعيةالعمل والتنمي»
 يومًا للرد 01ترخيص مجعية أهلية و
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 :سفر السالم -« الجزيرة»

بشكله الجديد، الذي أقره « نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية»كشفت وزارة العمل والتنمية االجتماعية عن أبرز مالمح 

مجلس الوزراء أخيرا، مشيرة إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الجديد يهدف إلى تنظيم العمل األهلي وتطويره 

م في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل وحمايته، واإلسها

 .التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل االجتماعي

 30وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية خالد أباالخيل إلى أن النظام حدد طلب إنشاء الجمعية بـ

سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، حيث أتاح النظام الجديد للشخصيات االعتبارية كالشركات  أشخاص

يوماً من تاريخ  20والبنوك تأسيس الجمعيات أو المؤسسات األهلية، مبيناً أن الرد على طلب إنشاء الجمعية سيكون خالل 

 .ة يعد بمثابة موافقة على إنشائهااستكمال مسوغات الطلب، وأن عدم الرد خالل هذه المد

وأكد أباالخيل أن الموافقة على طلب اإلنشاء ستمنح ألي جمعية أو مؤسسة ال تتضمن الئحتها األساسية أحكاماً تتعارض 

 .مع أحكام الشريعة اإلسالمية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع اآلداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية

ث الرسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية أن المادة الثانية عشرة من النظام حددت موارد الجمعية، التي وأبان المتحد

، وعوائد نشاطات الجمعية، والصدقات، والهبات، واألوقاف، (إن وجدت)رسوم العضوية : تتكون من عدة عناصر، منها

ا أنه يحق للوزير تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها والتبرعات والعوائد االستثمارية من أموال الجمعية، مؤكدً 

 .في جمعية أخرى إذا تصرفت في أموالها في غير األوجه المحددة لها

من جهة أخرى؛ حدد النظام مهام الوزارة، باعتبارها السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات، ولها أن تتخذ 

النظام، ويدخل ضمن مهامها؛ الترخيص للجمعيات والمؤسسات، وتقديم اإلعانات الحكومية ما تراه الزماً لتحقيق أهداف 

ً ومالياً، فضالً عن دورها في نشر ثقافة  للجمعيات، واإلشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريا

 .العمل التطوعي في المجتمع

دث الرسمي أن النظام حددها في المادة التاسعة والعشرين، حيث وفيما يتعلق بموارد المؤسسات األهلية؛ أوضح المتح

تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، ويجوز لها 

 .استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة

تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من  كل مجموعة ذات«يذكر أن النظام الجديد عّرف الجمعية األهلية بـ

أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض من 

نشاط أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، أو 

اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو سياحي، 

ونحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة، سواء كان ذلك عن 

ً إلى خدمة العامة كجمعيات طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات ا لفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجها

http://www.al-jazirah.com/2016/20160826/ln48.htm
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ً في األساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية  النفع العام، أم كان موجها

 .«والجمعيات األدبية

عينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير م«في حين عّرف النظام المؤسسة األهلية بـ

الصفة الطبيعية أو االعتبارية أو منهما معاً، غير هادف للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض 

النفع العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات أو وصايا، 

لعائلية واألهلية بأنواعها مؤسسات أهلية، وتحدد الالئحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق، على أن تضع كل وتعد الصناديق ا

جهة مشرفة على صندوق تنظيما له يتوافق مع هذا النظام وال يرتب التزاما على الدولة، وذلك بعد موافقة الجهة 

 .«زارةالمختصة، والو

 

 

 

قديم الدعم الكامل للمنشآت اتفقا على ت« التجارة»و« العمل»وزيرا 
 :القصبي.. الصغرية واملتوسطة

وضع التصورات اإلجرائية واملنصة اإللكرتونية للجنة حتسني 
 بيئة األعمال
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 :سفر السالم -الجزيرة 

اتفق وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، وزير التجارة واالستثمار الدكتور ماجد القصبي، على 

ت العمل في هذه المنشآت والعمل على تقديم الدعم الكامل واالستثنائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعيا إلى تحسين بيئا

وأكد وزير التجارة واالستثمار الدكتور ماجد القصبي في تصريح صحفي عقب . مكافحة البطالة وإيجاد الفرص الوظيفية

أمس بالرياض « تسعة أعشار»آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال وتدشين برنامج »افتتاح ملتقى 

لتحسين بيئة األعمال تكون اولويات عملها متابعة جميع اإلجراءات الحكومية بصفة عامة، وجار وضع  أن إنشاء لجنة

ً في الوقت نفسه أن هناك فرصا واعدة للتمويل المنشآت الصغيرة  التصورات االجرائية ومنصة الكترونية لها، الفتا

وصندوق الصناديق والبنك السعودي للتسليف والمتوسطة تتركز في عدد من القطاعات مثل صندوق الموارد البشرية 

ً أن هذه اإلجراءات ستساعد في تذليل العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل المساهمة في  مبينا

معالجة تحديات اإلجراءات الحكومية وإيجاد الوظائف للسعوديين عن طريق دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

 .ريادة األعمال في المملكة لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة وتشجيع بيئة

إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك والمولد والوقود للتنمية وتخلق الفرص الوظيفية وهو : وقال القصبي

شاء هيئة أقرت بإن 3020القطاع األول الذي من المفترض أن يستوعب أبناءنا الشباب والشابات، مشيراً إلى أن رؤية 

مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع آليات عن طريق المشاركة مع وزارة العمل ووزارة التجارة لتذليل العقبات 

 .البيروقراطية أمام رواد األعمال

من جهته أكد وزيرالعمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في تصريحه الصحفي، عند النية في إنشاء 

يئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدأت الدراسة لجميع التحديات التي تواجه هذا القطاع سواء البشرية والبيروقراطية ه

الحكومية والتمويل، وتم اخذ تجارب أفضل عشر دول في ممارسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واالستفادة من هذه 

ة والمتوسطة ودعمها لزيادة مساهمتها الفاعلة في االقتصاد التجارب وفق التطلعات للرفع من عمل المنشآت الصغير

 .الوطني

http://www.al-jazirah.com/2016/20160826/ec8.htm
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عبر إيجاد 3030وبرنامج التحول الوطني  3020إن برنامج تسعة أشعار يعد من منطلقات رؤية المملكة: وقال الحقباني

ة المرأة، وحماية وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخفيض معدل البطالة وزيادة مشارك

 ً  .هذه المنشآت من الخلل الهيكلي الذي شهدها سوق هذه المنشآت حاليا

آليات دعم المنشآت الصغيرة »ورعى وزير العمل والتنمية االجتماعية ووزير التجارة واالستثمار، حفل افتتاح ملتقى 

مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، في ( الخميس)امس « تسعة أعشار»وتدشين برنامج « والمتوسطة وريادة األعمال

وذلك بحضور نائب وزير العمل والتنمية االجتماعية أحمد الحميدان، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 

والجودة الدكتور سعد القصبي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومدير عام صندوق 

الدكتور عبد الكريم النجيدي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف ( هدف)موارد البشرية تنمية ال

 .الدكتور غسان السليمان، وعدد من المسؤولين والمختصين والمهتّمين

وبرنامج التحول  3020وقال الحقباني في كلمته خالل االفتتاح أن برنامج تسعة أشعار يعد من منطلقات رؤية المملكة 

عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخفيض معدل البطالة  3030الوطني 

 ً  .وزيادة مشاركة المرأة، وحماية هذه المنشآت من الخلل الهيكلي الذي يشهدها سوق هذه المنشآت حاليا

تشكيل مجلس إدارة الهيئة مؤخراً، يأتي ليقدم خطوة تنفيذية وأشار وزير العمل إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء ب

للهيئة للبدء بالعمل على تحقيق أهدافها المستقبلية، وقيادة هذا القطاع وتطويره والرقي به وحماية منشآته من المنافسة غير 

ً أن منظومة العمل والتنمية االجتماعية ستكون  داعمة للهيئة العامة للمنشآت العادلة ومن التحديات التي تواجهها، مضيفا

 .الصغيرة والمتوسطة

من جهته أكد القصبي على أهمية الشراكة بين وزارة التجارة واالستثمار مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ومجلس 

اعا في دعم الغرف، لتحقيق األهداف المأمولة من الهيئة، وكذلك ترحيب الهيئة بأي أفكار جديدة من أجل تبني نهج أكثر إبد

 .وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في التحول الوطني المأمول في ظل قيادة رشيدة ووطن عزيز 

أخذ على عاتقه زمام المبادرة لمساعدة الشباب والشابات من خالل حزمة من البرامج ( هدف)من جانبه، أكد النجيدي أن 

يقدم من خالل بوابته اإللكترونية حلوالً ألعمال رواد ورائدات األعمال في  ، الذي«برنامج تسعة أعشار»النوعية، ومنها 

، وألهمية دور 3020المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك إيمانا بأهمية دور الشباب في تحقيق أهداف رؤية المملكة 

 .األعمال واالستثمارالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تمكين الشباب والشابات من الحصول على فرصتهم في ريادة 

أهمية االستفادة من مهارات الشباب والشابات، ألننا نراها من أهم الموارد، لذلك نسعى « هدف»إننا ندرك في « :وقال

دائما لالستفادة القصوى من طاقاتهم، من خالل تقديم الخيارات والحلول التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم العملية وتساعدهم 

 .«الخاصةفي إطالق أعمالهم 

ويهدف برنامج تسعة أعشار الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم 

وجعلها مؤسسات منتجة للوظائف عن طريق مجموعة من الخدمات االساسية التي تهدف إلى النمو واالرتقاء في القطاع 

المساهمة في معالجة تحديات اإلجراءات الحكومية التي تواجه المنشآت  وجعله بيئة أكثر جذبا للسعوديين، من خالل

الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الوظائف للسعوديين عن طريق دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع بيئة ريادة 

 .األعمال في السعودية لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة

عة األعمال الناشئة حيث يتم تبني رّواد األعمال واحتضانهم خالل : ومنهاويقدم البرنامج عديدا من الخدمات،  ّ مسر 

، وتمكينهم من امتالك ( KAUST)المراحل األولى من بدء المشروع بالتعاون مع جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية 

 .منتج أو خدمة جاهزة لتقديمها للمستثمرين وعرضها في السوق

مة الحلول المالية الذي يهدف إلى دعم النظام البيئي في المنشآت الجديدة والمنشآت القائمة الموجودة كما يقدم البرنامج خد

 .لي وجمعهم مع أصحاب رؤوس األموالفي المملكة، من خالل استقطاب أصحاب المشاريع والباحثين عن التمويل الما
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 بعد ثالثة أيام من مقابلة الوزير

الرتبية »ارس أهلية لتوظيف خرجيي تستعني مبد« التعليم»
 مقابل نقاط يف املعونة« اخلاصة

 م   3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة   32 الجمعة  األقتصادية جريدة : المصدر
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 عبد السالم الثميري من الرياض

استعانت وزارة التعليم بالمدارس األهلية واألجنبية لتوظيف خريجي التربية الخاصة العاطلين، حيث منحتهم حرية 

االستفادة منهم في نحو خمسة مجاالت تتعلق بصعوبات التعلم، أو االستفادة منهم في تدريس المواد االجتماعية وريادة 

 .إلرشاد الطالبيالنشاط وا

أن الوزارة ستمنح المدارس األهلية التي توظف خريجي التربية الخاصة نقاط مفاضلة إضافية عند " االقتصادية"وعلمت 

 .احتساب المعونة الحكومية لها

دة من ودعت الوزارة مديري اإلدارات التعليمية إلى حث المدارس األهلية واألجنبية في توظيفهم والتأكيد عليهم، لالستفا

 .خدمات خريجي التربية الخاصة

يأتي ذلك بعد ثالثة أيام من مقابلة الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، لعدد من خريجي التربية الخاصة الذين تجمعوا أمام 

الوزارة للمطالبة بالتعيين، حيث دعاهم إلى االستثمار وافتتاح مشاريع خاصة بهم تتعلق بتخصصهم، والتوجه إلى بنك 

وسمحت الوزارة للمدارس األهلية بتوظيفهم في مجال مصادر التعلم وريادة . لتسليف للحصول على قروض لدعمهما

النشاط، كما يمكن االستفادة منهم في الوظائف اإلدارية المناسبة كمراقبي طلبة ومسجلي المعلومات التربوية وغيرها، 

ي إدارات التعليم لتحديد اختيار المعلمين المجتازين الختبار وذلك بعد التنسيق مع إدارات وأقسام التربية الخاصة ف

وطالبت الوزارة في تعميم لمديري إدارات التعليم باالستفادة من خريجي التربية الخاصة من جميع المسارات في ". قياس"

فادة منهم في تدريس المدارس األهلية واألجنبية وشغلها بمعلمي التربية الخاصة بعد إجراء المقابالت، فضال عن االست

المواد االجتماعية وشغل وظائف اإلرشاد الطالبي بالمدارس األهلية واألجنبية األهلية بعد إجراء المقابالت من إدارات 

 .وأقسام التوجيه واإلرشاد الطالبي

قاصف في إلى ذلك، وضعت اإلدارة العامة للتعليم في الرياض عددًا من االشتراطات للتغذية المدرسية وتشغيل الم

 .المدارس األهلية للبنين والبنات للعام الدراسي المقبل

وقال حمد بن عبدهللا الشنيبر مساعد مدير عام تعليم الرياض للشؤون المدرسية، إن هذه االشتراطات تأتي في إطار 

 .االستعدادات وتهيئة المقاصف واإلعداد الجيد ألعمال التغذية المدرسية قبل بدء العام الدراسي

دد على مالك المدارس األهلية بضرورة االلتزام باالشتراطات المتعلقة بالتغذية والمقاصف، مؤكدا على أهمية تطبيق وش

كافة االشتراطات الصحية بناًء على المادة الثالثة من بيان اإلجراءات النظامية المعتمدة لمخالفات المدارس األهلية الواردة 

 ميز وعقوبات المخالفات في المدارس والمعاهد األهلية،في تعميم اإلطار العام لمكافآت الت

كما شدد على ضرورة صيانة الثالجات وأجهزة التكييف داخل المقاصف ، فضال عن ضرورة توفير مياه الشرب 

واألغذية وتأمين وجبات وعصائر كافية ألعداد الطالب والطالبات، وتخصيص منتجات غذائية خالية من الجالتين لطالب 

 .ساسية القمحمرضى ح

وأشار إلى أهمية مطابقة أسعار األغذية في المقاصف ألسعار السوق، وتوفير مشروبات ساخنة لطالب المرحلة الثانوية، 

 .فتح المقاصف طوال اليوم الدراسي إضافة إلى
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تطالب العائدين من الربازيل باتباع إجراءات وقائية « الصحة»

 للمملكة« زيكا»ملنع وفادة 
 م   3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة   32 الجمعة  األقتصادية جريدة : المصدر
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 من الرياض« االقتصادية»

ئدين من البرازيل وغيرها من الدول الموبوءة بفيروس زيكا، إلى اتباع دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين العا

 .اإلجراءات الوقائية لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة

يجب على العائدين من البرازيل وغيرها من الدول الموبوءة الموضحة في : "وأضافت الوزارة في بيان صحافي أمس

صاح عن تاريخ السفر في حال ظهور عالمات مثل ارتفاع في درجة موقع الوزارة الرسمي، مراجعة الطبيب واإلف

الحرارة، أو طفح جلدي، أو آالم في المفاصل والعضالت، أو احمرار في العينين، خالل أسبوعين لدى العائدين من تلك 

 ".الدول

من عدمه لمدة ثالثة وطالبت الوزارة باتباع اإلجراءات الكفيلة التي تمنع لدغ البعوض بغض النظر عن وجود أعراض 

أسابيع على األقل بعد العودة من السفر، منها استخدام المراهم أو البخاخات الجلدية الطاردة للبعوض المتوافرة في 

الصيدليات، وتجنب النوم في األماكن المفتوحة، وإزالة أماكن توالد البعوض في مكان اإلقامة وحوله، مثل المياه في 

 .ت المائية الصغيرةأحواض النباتات والتجمعا

وقال البيان إنه يتعين على الرجال العائدين من السفر استخدام الواقي عند العالقة الزوجية لمدة ثمانية أسابيع بعد العودة 

 .من السفر، واستشارة الطبيب عند وجود أي أعراض لزيادة هذه المدة عند الحاجة

تبرع بالدم ومشتقاته لمدة أربعة أسابيع بعد العودة من السفر، وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة االمتناع عن ال

 .بغض النظر عن وجود أعراض من عدمه

ودعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول فيروس زيكا، زيارة بوابة الوزارة اإللكترونية، وفي حال 

 .227األمراض، االتصال على الرقم  فحة نواقلوجود أي استفسارات أو الحاجة لالستعانة بالمختصين في برنامج مكا
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 طالبتهم بتقديم عقود الوكالء اخلارجيني للدول الراغبة العمل فيها

حتذر شركات العمرة من إبرام أي اتفاقات قبل اعتماد « احلج»
 اخلطة التشغيلية

 م   3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة   32 الجمعة  األقتصادية جريدة : المصدر
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 دمحم الهاللي من جدة

حذرت وزارة الحج والعمرة، جميع شركات ومؤسسات العمرة، من إبرام أي ارتباطات مالية أو تعاقدية تخص العمرة 

موسم المقبل إال بعد تفعيل النظام اآللي واعتماد الخطة التشغيلية، وذلك لضمان أن تكون االرتباطات التعاقدية في حدود لل

 .األعداد التي تعتمد في كل دولة

ووفقا للمعلومات، فإن الوزارة خاطبت الشركات ومؤسسات العمرة، بعدم التزامها بأي مسؤولية في حالة وقف أي منها، 

 .دور عقوبة أو انخفاض األعداد التي سوف يتم اعتمادهانتيجة ص

وأكدت وزارة الحج والعمرة رغبتها لالستعداد لموسم العمرة المقبل مبكرا، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف 

رة أيام الرحمن، من خالل تقديم شركات ومؤسسات العمرة لخطتها التشغيلية لكامل فترة العمرة للعام المقبل، ولمدة عش

 .تنتهي األحد المقبل، وذلك من خالل نظام العمرة اآللي

وأوضحت الوزارة أن الخطة المطلوب تقديمها من شركات ومؤسسات العمرة، يتطلب أن تتضمن الجنسيات التي ترغب 

ذلك عدد الشركة أو المؤسسة العمل معها خالل فترة العمرة للعام المقبل، وعدد الوكالء الخارجيين من كل جنسية، ك

التأشيرات التي سوف يتم إصدارها في كل شهر من أشهر الخطة وتحديد وسيلة القدوم، وفي حالة إفادة الشركات 

ومؤسسات العمرة عبر نظام العمرة اآللي باعتماد الخطة من وزارة الحج والعمرة، يتم بعد ذلك تقديم عقود اإلسكان 

 .وبةوالنقل النظامية المستكملة لكافة الشروط المطل

وطالبت وزارة الحج والعمرة، جميع الشركات ومؤسسات العمرة، المرخص لها، بتقديم طلبات توثيق عقود الوكالء 

 .الخارجيين للدول الراغبة العمل فيها ومراجعة اإلدارة العامة لشركات ومؤسسات العمرة

ترونية المرتبطة باإلدارة العامة لشؤون يشار إلى أن دورة العمل في قطاع عمرة الخارج تتكون من خالل األنظمة اإللك

أي من شهر ( قبل بداية فترة العمرة)المرخص لهم والوكالء الخارجيين، ويتم العمل في ذلك من بداية العام الهجري 

المحرم تقريبا، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من استيفاء المرخص لهم جميع المتطلبات من خالل البيانات والتقارير الواردة 

 .لكترونية المرتبطة بأنظمة العمرةن األنظمة اإلم
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 تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي للمعلمني واملعلمات

 الثقفي يكرم أبناء وذوي شهداء الواجب
 م   3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة   32 الجمعة  المدينة جريدة : المصدر
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 جدة -حامد الرفاعي 

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدهللا بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية 

خوجة أن عدد المتقدمين لحركة  وأوضح  المساعد للشؤون المدرسية صديق بن يوسف. هـ٦٣٤١  /٦٣٤١للعام الدراسي 

ً و ( ٦٤٣١)النقل الداخلي  ً بنسبة (٤١٣٣)معلمة، وبلغ عدد من شملتهم الحركة ( ٣٦١٤)معلما ، و %( ١٦١٣)معلما

 .للمعلمات%( ١٦)للمعلمين و%( ١٦١٣)، ونسبة من تحققت لهم الرغبات الخمس األولى %( ١٣)معلمة بنسبة ( ٦٨٣٦)

لمين عبدهللا بن صالح بن حجر أن إجراءات حركة النقل تمت آليا بنظام إلكتروني ابتداًء وبين مدير إدارة شؤون المع

 ً  .بالرغبات التي سجلها المعلمون المتقدمون للحركة في النظام ، وتم احتساب المفاضلة آلياً وفق عناصرها المعتمدة وزاريا

خالء طرف المعلمين والمعلمات ومباشرتهم في كما أوضحت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين تهاني الدوسري أن إ

. هـ3227 / 33 / 37ة المدرسة في تاريخ  /المدارس ممن شملتهم حركة النقل الداخلي ستتم عبر نظام فارس عن طريق قائد

ً بأن نتيجة الحركة على الموقع اإللكتروني لتعليم جدة : ورابط استعالم المعلمين والمعلمات. علما

http/: / edu.moe.gov.sa/ jeddah/ MediaCenter/ News/ Pages/ 22.aspx 

من جانب آخر، كرم المدير العام للتعليم بجدة أمس طالب سفراء األمل في ختام زيارتهم لتعليم جدة والتي بدأت السبت 

 .القحطاني وذلك على مسرح اإلدارة الماضي بحضور مساعده للشؤون التعليمة يحي بن سعيد

 

 
 كن يف الربنامج الصيفي جبامعة طيبةطالبة يشار 101

 م   3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة   32 الجمعة  المدينة جريدة : المصدر

madina.com/node/694584-http://www.al 

 

 المدينة -سماح ياسين 

، والذي تقيمه عمادة شؤون الطالب بجامعة طيبة، (بنات طيبة)يفي طالبة في البرنامج الص 320تشارك أكثر من 

ساعة تدريبية، ويتضمن عددا من الحقائب التدريبية والبرامج  22ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية والجامعية بواقع 

معة الدكتور معتاد بن وأكد عميد شؤون الطالب بالجا. الثقافية والترفيهية والرياضية، وذلك في شطر الطالبات بالجامعة

معتق الحربي، أن برنامج بنات طيبة الصيفية يعد أحد البرامج المجتمعية، التي تقدمها العمادة بناء على توجيهات إمارة 

منطقة المدينة بضرورة خدمة الشباب والشابات وتلبية احتياجاتهم من خالل تنظيم األنشطة والبرامج الشبابية، مضيفًا أن 

إلى االستفادة من الطاقات الشبابية واستثمارها في اإلجازة الصيفية، ومحاولة اكتشاف مهاراتهم وتطوير  البرنامج يهدف

 .تمعهم بالخير والفائدةقدراتهم فيما يعود عليهم وعلى مج

 

http://www.al-madina.com/node/694681
http://www.al-madina.com/node/694584
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 وتعاطي احلشيش« االغتصاب»حماكمة داعشي متهم بـ 

 عثر حبوزته على صور وأفالم إباحية
 م   3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة   32 الجمعة  المدينة جريدة : المصدر

madina.com/node/694564-http://www.al 

 

 الرياض -علي العيسى 

تأثر  كشفت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض من خالل جلسة تسليم الدعوى المقدمة من المدعي العام ضد مواطن

سبق له الظهور في مقطع صوتي قبل عدة أعوام وانتشر في وسائل التواصل االجتماعي مع موظفة أحد « داعش»بفكر 

 .البنوك وهو يناصحها بعدم اتصالها على العمالء من الرجال وعدم خروجها من المنزل لكي تكون قيمتها عالية

كما عثر على سابقة . شيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورةوأكدت المحكمة حيازته لصور وأفالم إباحية وتعاطيه الح

 .مسجلة عليه تتمثل في اغتصاب ومطاردة شخص لغرض سيئ وارتكاب المعاصي

 . تأييد تنظيم داعش اإلرهابي والثناء عليه والترويج له من خالل موقع التواصل االجتماعي

 .ووالة أمرها وتأليب الرأي العامنزعة الوالء والطاعة باإلساءة والتحريض ضد هذه البالد 

 . قيامه بالتعرض باإلساءة لدول شقيقة أعضاء في مجلس التعاون الخليجي

 . دخوله على مواقع محظورة معروفة بعدائها للمملكة

 . اتصاله وتواصله مع أحد المارقين وقناته اإلعالمية المعروفة بعدائها ومحاربتها للدولة

 .يةحيازته صوًرا وأفالًما إباح

 . تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة

 .دة شخص لغرض سيئ وارتكاب المعاصيوجود سابقة مسجلة عليه تتمثل في اغتصاب ومطار
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 أفراد باألمن العام 0015ويل العهد يوجه برتقية 
 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227ذو القعدة   24 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

jazirah.com/2016/20160827/ln51.htm-http://www.al 

 

 :سعود الشيباني -الجزيرة 

بتوجيه من صاحب السمو الملكي االمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

ر مدير االمن العام الفريق عثمان المحرج قرارات ادارية تقضي بترقية عدد من ضباط الصف للرتبة التي تلي أصد

ضباط صف من رتبة وكيل رقيب الى رتبة رقيب في مختلف تخصصات وقطاعات ( 2207)رتبهم، حيث تمت ترقية 

هـ وحتى تاريخه في جميع 3227ية هذا العام األمن العام، ليصبح مجموع من تمت ترقيتهم من رجال االمن العام من بدا

 .فرداً  20272” أربعين ألفاً وأربعمائة وستة وسبعين“الُرتب العسكرية لألفراد 

وقد رفع معالي مدير االمن العام بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لما يحظى به رجال االمن العام من اهتمام ورعاية 

ً لالرتق اء بمهامهم ومسؤولياتهم، وسأل هللا لمن شملتهم تلك الترقيات التوفيق والسداد لخدمة دينهم تمثل لهم حافزاً ودافعا

 .ومليكهم ووطنهم، داعياً المولى عزَّ وجل ان يحفظ للوطن قيادته وأمنه ورخاءه

 

 

 التعليم تنهي رفع بيانات املرشحني على الوظائف التعليمية
 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227عدة ذو الق  24 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

jazirah.com/2016/20160827/ln55.htm-http://www.al 

 

 :ناصر السهلي -الجزيرة 

ستفتح المواعيد عبر أنهت وزارة التعليم رفع بيانات المرشحين للوظائف التعليمية على نظام المقابالت، وأكدت أنها 

 .إدارات التعليم في المناطق حسب ترتيبها
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 :«اجلزيرة»مصادر لـ.. يف الئحة مبراحلها األخرية

 مشروع اإلدخار السكني يتيح للمواطن شراء عقار 

 مبليون ريال 
 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227ذو القعدة   24 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

jazirah.com/2016/20160827/ec1.htm-http://www.al 

 

 :سفر السالم -« الجزيرة»

حدد مشروع الئحة االنضمام لبرنامج االدخار السكني، الذي تعتزم وزارة اإلسكان إطالقه قريباً، أربع شرائح للمستفيدين 

لاير، ويستهدف تمكين  3000و 3000و 200و 200لغ اإلدخار الشهري الذي يتوزع على من البرنامج بحسب مب

 .لاير بحد أقصى 3.020000المواطن من امتالك وحدة سكنية بمبلغ 

على نسخة منه، فإن صندوق االدخار السكني يستهدف توفير برامج « الجزيرة»وبحسب مشروع الالئحة، والذي حصلت 

دد من المنح والمحفزات للمستفيدين بغرض توفير الدفعة المقدمة لتسهيل حصول المواطنين وحلول ادخارية مدعومة بع

 ً كما . على تمويل السكن، حيث سيتم ذلك من خالل إدراج المستفيدين في مسار التملك الذي ستطلقه وزارة اإلسكان قريبا

خفض التكاليف لشراء المسكن، والتي تبدأ حدد المشروع أربع محطات رئيسة لتمكين المستفيد من الحصول على تمويل من

باالنضمام للبرنامج، ومن ثم الحصول على منحة البرنامج وضمانات مماثلة لمبلغ االدخار، ومن بعدها الحصول على 

 .التمويل

، أن مشروع الئحة برنامج االدخار السكني يوضح أهداف البرنامج وآليات «الجزيرة»وأوضحت مصادر مطلعة لـ

يه والمنح والمحفزات التي يقدمها للمستفيدين، والذي يعد أحد المبادرات التي تمت الموافقة عليها ضمن مبادرة االشتراك ف

، مؤكدة أن الوزارة تعمل جاهدة على تسهيل 3020وزارة اإلسكان في وثيقة برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 

في رحلة التملك التي من خاللها يضمن المواطن الحصول حصول المواطن على سكن مناسب من خالل إدراج المتقدمين 

 .سنوات 2على الدعم السكني خالل 

وينص مشروع الئحة برنامج االدخار السكني على فتح حساب ادخاري باسم العميل تقيد فيه جميع المبالغ المدخرة، 

، بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة وتسري على هذه االتفاقية األنظمة واإلجراءات البنكية المعمول بها في المملكة

كما يوضح إجراءات التسجيل التي تبدأ بدخول المشترك إلكمال اإلجراءات والتحقق والموافقة على شروط . اإلسالمية

واتفاقية االنضمام للبرنامج من خالل الموقع اإللكتروني للبرنامج، ومن ثم تحديد مبلغ االشتراك في البرنامج وفتح حساب 

ووفق مشروع الالئحة يقدم البرنامج . لاير، وفقاً للمدة الزمنية التي يحددها 200والبدء بإيداعات شهرية تبدأ من ادخاري 

العديد من المنح والمحفزات التي تتوافق مع ما تقضي به أحكام الشريعة اإلسالمية للمشتركين المنتظمين في البرنامج 

ل على منحة البرنامج التي من أهمها االنتظام في البرنامج لمدة ال تقل كما بينت الالئحة شروط الحصو. لتشجيع التملك

. سنوات، وأن يرتبط الحصول على المنح والمحفزات التي يقدمها البرنامج بتوجيهها للدفعة المقدمة لشراء المسكن 2عن 

و األقارب بموافقة البرنامج كذلك أوضحت إمكانية التنازل عن رصيد الحساب االدخاري أو تحويله ألحد أفراد العائلة أ

لالستفادة من منح ومحفزات البرنامج لدعم التملك، وفي حالة الوفاة يمكن الورثة من االستفادة من مزايا البرنامج أو 

 .التنازل عنها للغير

ً على أنه يحق للمشترك  سحب جميع مدخراته المرصودة في  -في حال عدم رغبته باالستمرار  -ونصت الالئحة أيضا

أشهر  2كما يحق له إيقاف الخصم أو تأجيله لمدة ال تتجاوز . حسابه في أي وقت دون الحصول على محفزات البرنامج

خالل ثالث سنوات دون أن يؤثر ذلك على وضعه في البرنامج ويعتبر المشترك منسحباً وتعاد المدخرات إلى حسابه بعد 

ادي إليضاح بعض التفاصيل المالية آللية عمل البرنامج والمنحة كما أرفق مع الالئحة نموذج استرش. تجاوز هذه المدة

ً لعدد من السيناريوهات المحتملة التي تبين مبلغ االدخارالشهري وحجم  المالية وحجم التمويل منخفض التكاليف، وفقا

 .القدرة الشرائية التي سيتمكن من الحصول عليها من خالل االشتراك في البرنامج لمدة خمس سنوات

http://www.al-jazirah.com/2016/20160827/ec1.htm
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رأس وفد اململكة يف مؤمتر جملس األعمال السعودي ـ األمريكي يف 
 لوس أجنلوس

نعيد تأسيس اقتصاد متنوع للمملكة ونرحب : وزير الطاقة 
 مبواصلة الشراكة الوثيقة مع الشركات األمريكية

 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227ذو القعدة   24 السبت الجزيرة جريدة: المصدر
jazirah.com/2016/20160827/ln52.htm-http://www.al 

 

 :واس -الظهران 

رأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح وفد المملكة في أعمال مؤتمر مجلس األعمال 

فرص التوطين )س أنجلوس بوالية كاليفورنيا األمريكية تحت عنوان السعودي ـ األمريكي الذي عقد أمس في مدينة لو

بحضور صاحب السمو األمير عبد هللا بن ( واالبتكار والشراكة من أجل التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية

سمو األمير تركي فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الواليات المتحدة األمريكية، وصاحب ال

بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي األمير سعود بن خالد الفيصل، 

 .نائب محافظ الهيئة العامة لالستثمار

الوقت الذي تنفذ  وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في كلمته التي ألقاها في المؤتمر إنه من المناسب في هذا

الً وطنياً جريئاً، إجراء هذا الحوار مع بعض أقدم أصدقائنا وشركائنا في األعمال ومع دولة تعد أهم حليف  فيه المملكة تحوُّ

دولي لنا كان لها قصب السبق في الشراكة لتطوير الثروات الطبيعية التي حبا هللا تعالى بها المملكة وطورنا من خاللها 

داً على مستوى العالم، كما بنينا عالقات إِنسانية وثقافية قوية بين الشعبين، مشيراً إلى أن االقتصاد السعودي اقتصاداً رائ

األمريكية، مضيفاً أنه إلى جانب المكانة  -شهد ازدهاراً على مدى العقود الثمانية التي مضت منذ بداية العالقات السعودية 

مجال النفط والغاز، فقد انضمت المملكة إلى مجموعة العشرين، وأقامت بنية تحتية الرائدة للمملكة العربية السعودية في 

 .صناعية واقتصادية على مستوى عالمي، وطورت أنظمة رعاية صحية وتعليم حديثة

السعودية إننا اليوم مهيئون إليجاد المملكة العربية السعودية المستقبلية وقد تم مناقشة رؤية المملكة العربية : وأضاف الفالح

في الواليات المتحدة خالل الجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود  3020

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الواليات المتحدة على مدى أسبوعين الشهر 

داً أن الواليات المتحد ة األمريكية تعد الدولة الرائدة عالمياً في غالبية قطاعات االقتصاد السعودي المستقبلية الماضي، مؤّكِ

ً أن األمريكيين يعدّون المملكة بيئة استثمارية  ً جديدة، مضيفا بدءاً باألعمال التقليدية وانتهاًء بالصناعات التي تمثل آفاقا

 .إيجابية للغاية ودائمة التحسن

إلى تحقيقه ما هو إال بداية  3020اعة والثروة المعدنية أن التغيير الذي تهدف رؤية المملكة وأوضح وزير الطاقة والصن

لحقبة من التحوالت أخذت مالمحها تتبدى في األفق وفيما نعيد تأسيس اقتصاد متنوع ومستدام للمملكة من أجل اغتنام ما 

 .لمشاركتها الوثيقة معناينطوي عليه الغد من فرص فإننا نرحب بمواصلة الشركات األمريكية 

ً بكثافة في مجال البنية األساسية الصناعية وتسعى لتنويع قاعدتها االقتصادية بحيث  مما يذكر أنَّ المملكة تستثمر حاليا

 .يمكنها ذلك من تقليل اعتمادها على مبيعات النفط الخام

الستقطاب المستثمرين الدوليين وتقوية الشركات وتعد صناعة المعالجة والتكرير جزءاً أساسياً من خطط المملكة الرامية 

ً بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر االقتصاد السعودي، ويتم التركيز بوجه خاص على  الموجودة حاليا

http://www.al-jazirah.com/2016/20160827/ln52.htm
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وصناعة السيارات ( االستومر)االستثمار المستقبلي في مجاالت الكيميائيات التخصصية واللدائن ومنتجات المطاط 

 .جات االستهالكية المرغوبةوالمنت

فإنَّ قطاعات  3032 - 3032وعلى الرغم من التحديات التي نتجت عن هبوط أسعار النفط خالل الفترة بين عامي 

البتروكيميائيات، والمعالجة، والتكرير، وصناعة اللدائن قد استمرت في جذب االستثمارات فعلى سبيل المثال تعتبر شركة 

المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال أكبر مجمع بتروكيميائيات في العالم يتم  صدارة للبتروكيميائيات

 .بناؤه في مرحلة واحدة

كذلك صناعة التعدين فقد نما هذا القطاع نمواً كبيراً بتحقيق  3030ومن األهداف االستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 

وللمملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر . مليار دوالر أمريكي 32.2 شركة معادن استثمارات بلغت في مجموعها

ً تم تقييمها باعتبارها ذات  32احتياطيات تجارية كبيرة من الذهب والبوكسايت والفوسفات وما ال يقل عن  معدناً صناعيا

 .جدوى اقتصادية

والفلسبار، والسليكيا، والجبس، والرخام،  وتشهد المملكة زيادة في الطلب على الحديد السعودي، والحجر الجيري،

الستخدامها كمواد بناء عقب النهضة التي تشهدها صناعة اإلنشاء حيث استطاعت شركة التعدين العربية السعودية 

مشروع ألمنيوم متكامل )الوفاء بهذا الطلب المتزايد من خالل عقد شراكات كبيرة مع شركات أجنبية مثل ألكوا ( معادن)

 (.مشروع مشترك لمنجم نحاس)وشركة باريك قولد ( بليون دوالر أمريكي 30.2بقيمة 

وخالل الكلمة التي ألقاها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تلتها جلسة نقاش مع الحضور نال محور تطوير 

ً من النقاش الذي تضمن التأكيد على دعم حكومة الم غيرة والمتوسطة نصيبا ملكة لتلك المنشآت من خالل الشركات الصَّ

غيرة والمتوسطة والهيئة العامة لالستثمار  .التعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة المنشآت الصَّ

السعودي وكبير إدارييه التنفيذيين إدوارد بيرتون بالنسبة للشركات األمريكية فإنَّ  -وقال رئيس مجلس األعمال األمريكي 

المملكة العربية السعودية في شكل أراض ومنافع وخدمات بنيوية أساسية مع سهولة  العروض التنافسية التي تقدمها

الوصول إلى جميع أسواق الشرق األوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا تجعل من المملكة مقصداً للمستثمرين الصناعيين 

 .وض ودراستها بتأنالجادين الذين تتوفر لهم تطلعات مستقبلية في المنطقة ويجب عليهم النظر في هذه العر

ويأتي هذا المؤتمر الذي حضره عدد من كبار المسؤولين السعوديين في القطاعين العام والخاص، وممثلين من شركات 

آرامكو ومعادن، وصدارة، والهيئة الملكية في ينبع، وقادة كبريات الشركات األمريكية مثل شركة داو كيميكال، وجنرال 

جاكوبز الهندسية، وشركة إكسون موبيل، في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلكتريك، وشركة فلور، وشركة 

بصورة جادة لعقد شراكات مع شركات أجنبية بهدف جذب االستثمار ورفع مستوى التنافسية واإلنتاجية في مجموعة 

وة المعدنية، والتصنيع كبيرة من المجاالت تشمل قطاعات البتروكيميائيات، والمعالجة، والتكرير، والتعدين، والثر

ً هامة لجذب االستثمارات من الشركات األمريكية بما يتماشى مع ما جاء في  المحلي، وفق خطط طموحة ستتيح فرصا

حيث أتاح المؤتمر الفرصة لشركات تصنيع المنتجات وتوفير الخدمات للتعرف على سبل  3030برنامج التحول الوطني 

دهر في امة عالقات فنية وتأسيس مشروعات مشتركة واالستثمار في قطاع التصنيع المزبيع منتجاتها وتوفير خدماتها وإق

 .المملكة العربية السعودية
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 لضبط احلجاج غري النظاميني وخمالفي نظامي اإلقامة والعمل

مدير األمن العام يوجه مديري شرط املناطق وقادة القطاعات 
 بتكثيف الوجود األمني

 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227ذو القعدة   24 السبت الجزيرة جريدة: المصدر
jazirah.com/2016/20160827/ln56.htm-http://www.al 

 

 :سعود الشيباني -« الجزيرة»

شرط المناطق وقادة قطاعات األمن العام بتكثيف عملية  وجه مدير األمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج مديري

الوجود األمني الميداني والمتابعة المستمرة لعمليات تنقل الحجاج من الداخل إلى العاصمة المقدسة وذلك للحيلولة من 

المقدسة تسلل الحجاج غير النظاميين ومخالفي نظامي اإلقامة والعمل من التسلل إلى مداخل مكة المكرمة والمشاعر 

وكذلك القبض على أصحاب الحمالت والمكاتب الوهمية غير المصرح لها والسماسرة وتسليمهم لهيئة التحقيق واالدعاء 

 .والعام للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكم الشرعية وتطبيق األنظمة والتعليمات بحقهم

ية اللواء الدكتور سعود بن عبدهللا الخليوي بأنه وأوضح مساعد مدير األمن العام ألمن الحج والعمرة قائد المنطقة المركز

أعدت لذلك خطط أمنية متكاملة لضبط هؤالء المخالفين من خالل إقامة نقاط تفتيش أمنية على مخارج المدن والمحافظات 

لقعدة كما وعلى الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط عملية انتقال الحجاج إلى مكة المكرمة اعتباًرا من بداية شهر ذي ا

شكلت لذلك لجان رئيسة وفرعية بالمدن والمحافظات تحت إشراف مديري شرط المناطق للقبض على المخالفين وتسليمهم 

جهة االختصاص إليقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن حال إدانته لمدة ال تقل عن عام مع عدم شمولهم بأي 

ن والحجاج غير النظامين فتتم إيقاع العقوبات النظامية عليهم التي تصل فيه عفو إلضراره بالحجاج وفيما يخص المتسللي

 .العقوبة إلى مصادرة مركباتهم وإحالتهم لجهات االختصاص

ودعا اللواء الدكتور الخليوي المواطنين والمقيمين إلى االلتزام بأنظمة وتعليمات الحج وعدم التعامل مع أصحاب المكاتب 

تأكَّد من نظاميتها قبل التعاقد معها من خالل البوابة اإللكترونية لوزارة الحج والحصول على والحمالت الوهمية وال

 .هم بأداء فريضة الحج بيسر وسهولةالتصاريح الالزمة التي تخول
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صحة الرياض ترفع درجة استعداد مستشفيات طريق مكة 
 خلدمة احلجاج

 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227القعدة ذو   24 السبت الجزيرة جريدة: المصدر
jazirah.com/2016/20160827/ln58.htm-http://www.al 

 

 :خالد الحارثي -« الجزيرة»

دادات المستشفيات والمراكز تفقد مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العالجية الدكتور سطام الشيحة مؤخراً استع

الصحية الواقعة على طريق مكة والتابعة لصحة الرياض لخدمة ضيوف الرحمن خالل حج هذا العام في طريقهم ألداء 

وذلك في . مناسك الحج ومدى جاهزيتها لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية اإلسعافية والعالجية لحجاج بيت هللا الحرام

لتنفيذ الخطة التي أقرتها وزارة الصحة في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك  إطار جهود صحة الرياض

سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين وسمو ولي ولي العهد لرعاية ضيوف الرحمن وتقديم كافة خدمات الرعاية 

دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الصحية لهم طوال موسم الحج والتي تحظى بمتابعة معالي وزير الصحة ونائبيه و

األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وإشراف مدير عام صحة الرياض الدكتور ناصر 

الشيحة خالل الجولة التفقدية لمستشفيات طريق مكة المكرمة تجهيز جميع المستشفيات والمراكز . وأكد د.الدوسري

الفنية لخدمة مرتادي طرق الوصول لمكة المكرمة الواقعة في نطاق منطقة الرياض، الصحية بالكوادر البشرية والمعدات 

بما في ذلك الخدمات العالجية واإلسعافية للمصابين في حوادث السير دون الحاجة إلى نقلهم لمستشفيات مدينة الرياض 

أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات لزيادة باستثناء الحاالت الخطرة التي تتطلب تجهيزات خاصة وتخصصات طبية دقيقة، مبيناً 

 .القدرات االستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الكوادر الطبية على مدار الساعة بها طوال موسم الحج

وشدد مساعد مدير عام صحة الرياض للخدمات العالجية، خالل الجولة والتي دشن خاللها قسم العناية المركزه لحديثي 

تشفى القويعية العام وكذلك تدشين الربط اإللكتروني بين أقسام المستشفى شدَّد على إدارات المستشفيات الوالدة بمس

والمراكز الصحية بطريق مكة االلتزام بمعايير الجودة في جميع الخدمات العالجية والوقائية التي تقدمها لضيوف الرحمن 

أعداد كافية من األطباء وفرق التمريض والخدمات المساندة  واالستعداد الكامل للتعامل مع أي حاالت طارئة وتأمين

والسيارات المجهزة لنقل الحاالت الحرجة، مع االهتمام بإجراءات مكافحة العدوى واتخاذ كافة التدابير االحترازية في 

 .ية حفاظاً على صحة وسالمة الحجاجحاالت االشتباه بوجود حاالت مصابة بأمراض وبائ
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 أكدت أن قيمة التأمني احلايل تشمل تكاليف عالج املصابني

 ال تكاليف إضافية على املتسبيني باحلوادث املرورية: الصحة 
 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227ذو القعدة   24 السبت األقتصادية  جريدة: المصدر

s://www.aleqt.com/2016/08/27/article_1081159.htmlhttp 

 

 من الرياض" االقتصادية"

أكدت وزارة الصحة أنها لن تفرض أي تكاليف إضافية على المتسببين بالحوادث المرورية او شركات التأمين المتعاقد 

تتضمن أصال قيمة عالج هؤالء معها لعالج المصابين جراء هذه الحوادث، مؤكدة أن قيمة التأمين الحالي للسيارات 

 .المصابين

قيمة التأمين الحالي للسيارات يتضمن تكاليف عالج "وقالت الصحة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر إن 

 ."الج المصابين في حوادث السياراتالمصابين، ولن يطلب من المواطنين دفع تكاليف ع

 

 
 قتصاد الوطنخمتصون يؤكدون أحقيتهم كونهم خدموا ا

ليست : «التأمينات»و.. مطالب بتأمني طبي للمتقاعدين 
 مسؤوليتنا

 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227ذو القعدة   24 السبت األقتصادية  جريدة: المصدر

81056.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/08/27/article_10 

 

 خالد الغربي من الرياض

في الوقت الذي رفضت فيه المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، تقديم تأمين طبي لمتقاعدي القطاع الخاص، أكد لـ 

أعضاء شورى ومختصون، أنه آن األوان ألن تتخذ المؤسسة نظاما لهذه الفئة لتقديم رعاية صحية، ألنه " االقتصادية"

 .ضروريا لهمبات مطلبا 

ووضع المختصون مقترحات للتأمينات االجتماعية لتقديم الرعاية الصحية للمشتركين والخاضعين لنظامها لما بعد 

التقاعد، أبرزها استقطاع نسبة بسيطة من رواتبهم، وتأسيس صندوق تعاوني تكافلي يكون مناصفة بين المؤسسة 

 .ن لخدمتهم ما بعد التقاعدوالمشتركين، إضافة إلى التعاقد مع شركات التأمي

بيد أن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية اعتبرت المسؤولية ليست من اختصاصها بل تخضع للجهات الحكومية 

 .األخرى، رافضة تحملها أي رعاية صحية للخاضعين لنظامها بعد التقاعد

لجبار، بنفسها عن أي عالقة لها بالتأمين الطبي ونأت التأمينات االجتماعية على لسان متحدثها الرسمي عبدهللا العبدا

لموظفي القطاع الخاص بعد مرحلة التقاعد، مبينة أن مسؤوليتها تنحصر فقط في إطار ما حدده نظام التأمينات االجتماعية 

 .وفروعه

https://www.aleqt.com/2016/08/27/article_1081159.html
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به من هناك جهات أخرى أوكلت إليها الحكومة مسؤولية التأمين الطبي وكل ما يتعلق "وأضاف العبدالجبار، أن 

 .، مبينا أن نظامها ينحصر فقط في تقاعد المشتركين والخاضعين للتأمينات االجتماعية"مسؤوليات

إن هناك خطوات في "من جهته، قال الدكتور دمحم الخنيزي، عضو لجنة اإلدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، 

 ".القطاعات اللجنة العليا الطبية من أجل تأمين طبي لموظفي الدولة في جميع

وأكد الدكتور الخنيزي، ضرورة استمرار التأمين الطبي في مرحلة ما بعد التقاعد أكثر مما هو على رأس العمل، إذ 

يفترض إيجاد تشريع خاص لهذه الفئة الذين خدموا بعد تلك الفترة الطويلة في العمل، معتبرا هذا النوع من التشريع يعطي 

 .نوعا من الضمان واألمن للمواطن

وشدد الدكتور الخنيزي، على ضرورة حاجة المتقاعد إلى التأمين لرعايته الصحية، واصفا إياها بالخطوة المهمة التي 

 .تعطي الشعور باألمان ما يشكل حاجة ملحة لخدمة ما بعد التقاعد

ا، إال أنها تعد مكلفة على وبين أن كبريات شركات القطاع الخاص المعروفة لن يشكل التأمين لهذه الفئة عائقا بالنسبة إليه

المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يحتاج إلى دراسة تخدم هذه الفئة بعد تزايد دخول السعوديين والسعوديات والتوظيف 

 .في القطاع الخاص

ن ولفت الدكتور الخنيزي، إلى أن اقتراح إلزام التأمينات االجتماعية بتأمين طبي للمتقاعد ضروري لخدمة المواطن، م

 .خالل استقطاع نسبة من الراتب

إنه ال توجد خدمة تأمين طبي لمتقاعدي القطاع الخاص، إال "بدوره، قال الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى، 

 ".عن طريق المستشفيات الحكومية المتوافرة في السعودية، إال أن هناك مشروعا حكوميا قد طرح لتطبيق ذلك

كون هناك تأمين لمتقاعدي القطاع الخاص، إال أن خيارهم الوحيد الحالي مستشفيات الدولة، وبين، أنه من المفترض أن ي

والموضوع برمته لدى الجهات الحكومية التي تحدد نظاما لهم، مشيرا إلى أن غالبية القطاع الخاص من المنشآت 

 .الصغيرة والمتوسطة وسيكون من الصعب تطبيق ذلك عليها قبل إجراء دراسة مكثفة

إن الوضع الحالي لتحسين "بدوره، قال الدكتور عبد الرحمن بن دمحم الزومان الرئيس التنفيذي لمجموعة خبراء المخاطر، 

بيئة العمل في القطاع الخاص وجذب المواطنين والعمل فيه أصبح ملحا وليس اختياريا، وال بد من إيجاد حل لهذه المشكلة 

 ".بعد تقاعد المواطن

لماذا ال تفرض الجهات المعنية نظاما على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث "زومان، وتساءل الدكتور ال

يستقطع نسبة محددة على المنشأة والموظف أيضا لتكون مخصصة للتأمين الطبي لما بعد التقاعد، بحيث يشترك الموظف 

 ".مع المنشأة في المساهمة

يق نظام رسمي لرعاية الموظف الذي له باع طويلة في خدمة وطالب الدكتور الزومان، بإيجاد آلية للشركات وتطب

حان الوقت ألن يتحمل القطاع الخاص جزءا من الرعاية الصحية بدال من االعتماد على الدولة في كل "المنشأة، مبينا أنه 

 ".د كخدمة لهمصغيرة وكبيرة، خاصة أن جزءا بسيطا من الشركات يعمل على تقديم الرعاية الصحية لموظفيها بعد التقاع

ألفا على رأس العمل والباقي الذي  220وبين الدكتور الزمان، أن عدد المشتركين في التأمينات بلغ نحو مليون سعودي، 

 .ألفا متقاعدون 220يقدر بنحو 

 أما عبدالكريم العنزي؛ مختص في الموارد البشرية، فيرى ضرورة تغطية التأمينات االجتماعية للتأمين الطبي للموظف

ً أن  التأمينات تقف عاجزة أمام هذه الخدمة، ومن اإلجحاف أيضا ترك المؤسسة لهؤالء المتقاعدين بعد "السعودي، مبينا

 ".إنهاء خدمتهم

وطالب العنزي، بوجود نظام في التأمينات يتم من خالله استقطاع نسبة من راتب المشتركين شهريا كي يستفاد منها بعد 

ال بد من تقديم الرعاية الطبية لهؤالء األشخاص الذين خدموا االقتصاد الوطني بعد أن "يفاً أنه تقاعده كالتأمين الطبي، مض

 ".أفنوا حياتهم في العمل

وأشار العنزي إلى أن معدل تكلفة المنشأة في القطاع الخاص لتأمين موظفيها أثناء العمل قد يصل إلى ثالثة آالف لاير 

 ".وعليه لماذا ال تعكف التأمينات االجتماعية على وضع تأمين للمتقاعدين"ت التأمين، كحد أقصى للفئة العالية لدى الشركا

كما شدد على ضرورة تحديث التأمينات االجتماعية لنظامها، بحيث يشمل التأمين الطبي بحق المشتركين، مبيناً أنه يمكن 

ني خالل سنوات عملهم، معتبرا ذلك من أبسط استحداث نظام لتغطية التأمين الطبي لألشخاص الذين خدموا االقتصاد الوط

 .حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية

واقترح العنزي أن تعمل التأمينات االجتماعية على التعاقد مع بعض شركات التأمين بأسعار رمزية تتم على األقل 

ً أنه إذا كانت قيمة اشت لاير سنويا، يدفع  2000راك التأمين بالمشاركة ومناصفة بين المؤسسة والموظف المتقاعد، مبينا

 .رياال شهريا تؤخذ مناصفة بين المؤسسة والمواطن 320شهريا لشركة التأمين 
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في المائة والنسبة المتبقية من المشتركين في التأمينات  20واقترح أيضا، أن يتم عمل صندوق تكافلي تتحمل المؤسسة 

 .االجتماعية

د أظهر أن متوسط الراتب الشهري للسعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص االقتصادية، ق"وكان تقرير سابق لـ 

مليار  72مليار لاير شهريا، ونحو  2.22رياال، ما يعني أن إجمالي رواتب السعوديين في القطاع نحو  2223يبلغ نحو 

 2232هريا، فيما اإلناث رياالت ش 2202لاير سنوياً، وبلغ متوسط رواتب السعوديين الذكور في القطاع الخاص نحو 

 .في المائة 32في المائة من عدد السعوديين في القطاع الخاص، فيما شكلت اإلناث  73وشكل الذكور . رياال

ألف يتقاضون  323.2ومن بين السعوديين المشتركين في التأمينات االجتماعية العاملين في القطاع الخاص، هناك نحو 

 272في المائة من السعوديين المسجلين في التأمينات، في حين إن نحو  33.2شكلون شهريا عشرة آالف لاير أو أكثر، ي

في المائة من السعوديين  23.2ألف سعودي يعملون في القطاع الخاص رواتبهم الشهرية ثالثة آالف أو أقل، ويشكلون 

شترك بنهاية الربع الثالث من العام مليون م 3.7المشتركين في التأمينات وعلى رأس العمل في القطاع، البالغ عددهم نحو 

 .الماضي

لاير شهريا، وهي أقل شريحة  3200ألف سعودي من العاملين في القطاع الخاص، رواتبهم  32.3كما أظهر التقرير أن 

 .راتب بين السعوديين في القطاع

القطاع الخاص، رواتبهم ثالثة في المائة من السعوديين المشتركين في التأمينات والعاملين في  22وبحسب التقرير، فإن 

 .ث العدد بين السعوديين في القطاعآالف لاير، وهي أكبر شريحة من حي

 
فوضت قائدي املدارس بالتعاقد معهم وألزمتهم باالشرتاطات 

 الصحية على منتجاتهم
من مقاصفها %  11تستعني باألسر املنتجة لتشغيل « التعليم»

 املدرسية
 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227ذو القعدة   24 السبت  األقتصادية جريدة: المصدر
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 عبد السالم الثميري من الرياض

صف المدرسية في كل إدارة تعليمية عن طريق األسر في المائة من المقا 30تعكف وزارة التعليم على تشغيل نحو 

 .المنتجة، وذلك إليجاد فرصة عمل للمواطنين بتمكينهم من االستثمار في هذا المجال

أن الوزارة فوضت قائدي وقائدات المدارس بالتعاقد المباشر معهن لتقديم الوجبات للطالب " االقتصادية"وعلمت 

وذلك بالتنسيق مع إدارات التعليم، وألزمتهم بتطبيق االشتراطات الصحية على منتجات والطالبات للعام الدراسي المقبل، 

 .هذه األسر، وعدم استثنائها منها

وتهدف وزارة التعليم من مشروع تشغيل المقاصف المدرسية عن طريق األسر المنتجة إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين 

ية، من خالل تشغيلها أو تسويق منتجاتهم لتكون منافذ بيع دائمة بما ال بتمكينهم من االستثمار في مجال المقاصف المدرس

 .يتعارض مع الجودة في تقديم خدمات التغذية المدرسية

ووجه الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ تجربة المرحلة الثانية لتشغيل 

 .خالل العام الدراسي المقبل" أُسر"سر المنتجة المقاصف المدرسية عن طريق األ

https://www.aleqt.com/2016/08/20/article_1079354.html
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تداولها في المقصف " الممنوعة"يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الوزارة من بيع عدد من األغذية ووصفتها بـ

ذات القيمة الغذائية " )المسليات الخاوية"و" المصبرات"و" العلك"و" الشيكوالتة"المدرسي، كالحلوى بأنواعها، و

 .بأنواعها المختلفة" البفك"و" الشيبس"بجميع أنواعها، بما في ذلك ( ضةالمنخف

وتشمل قائمة الممنوعات المشروبات الغازية بأنواعها، ومشروبات الطاقة، ويمنع الطالب من إحضارها من خارج 

 .اللحوم والكبدةفي المائة، و 20المدرسة، إضافة إلى العصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 

ووضعت اإلدارة العامة للتعليم في الرياض عددا من االشتراطات للتغذية المدرسية وتشغيل المقاصف في المدارس 

 .األهلية للبنين والبنات للعام الدراسي المقبل

تي في إطار وقال حمد بن عبد هللا الشنيبر مساعد مدير عام تعليم الرياض للشؤون المدرسية، إن هذه االشتراطات تأ

 .االستعدادات وتهيئة المقاصف واإلعداد الجيد ألعمال التغذية المدرسية قبل بدء العام الدراسي

وشدد على مالك المدارس األهلية بضرورة االلتزام باالشتراطات المتعلقة بالتغذية والمقاصف، مؤكدا أهمية تطبيق 

يان اإلجراءات النظامية المعتمدة لمخالفات المدارس األهلية الواردة االشتراطات الصحية كافة بناًء على المادة الثالثة من ب

 .في تعميم اإلطار العام لمكافآت التميز وعقوبات المخالفات في المدارس والمعاهد األهلية

وأشار إلى ضرورة صيانة الثالجات وأجهزة التكييف داخل المقاصف، وضرورة توفير مياه الشرب واألغذية وتأمين 

عصائر كافية ألعداد الطالب والطالبات، وتخصيص منتجات غذائية خالية من الجلوتين لطالب مرضى حساسية وجبات و

 .القمح

وأكد أهمية مطابقة أسعار األغذية في المقاصف ألسعار السوق، وتوفير مشروبات ساخنة لطالب المرحلة الثانوية، 

 .إضافة إلى فتح المقاصف طوال اليوم الدراسي

   
 تنسيق مسبقة بني اجمللس واملؤسسات اجلامعيةعمليات 

خرجيني  211« األعلى للقضاء»جهات أكادميية ترشح لـ  0
 للعمل يف السلك القضائي

 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227ذو القعدة   24 السبت األقتصادية  جريدة: المصدر
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 فداء البديوي من الرياض

في الوقت الذي بدأ فيه المجلس األعلى للقضاء مقابلة المرشحين للعمل في القضاء، رشحت خمس مؤسسات جامعية نحو 

 .خريجين من كليات الشريعة للعمل في السلك القضائي 330

، فإن الترشيحات تعود إلى عمليات تنسيق مسبقة بين المجلس األعلى للقضاء والمؤسسات "االقتصادية"وبحسب رصد 

 .الجامعية، لترشيح من تنطبق عليهم الشروط من خريجي كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء

عات تمت مقابلتهم ووفقا للمعلومات، فإنه تم تقسيم المرشحين من خريجي كلية الشريعة في جامعة اإلمام إلى أربع مجمو

على مدى أربعة أيام طوال األسبوع الماضي في مقر المجلس األعلى للقضاء من قبل لجنة مختصة بالمقابالت الشخصية 

مرشحا للعمل في السلك القضائي، وكذلك  22للمرشحين للدخول في السلم القضائي، حيث تضمنت المجموعة األولى 

 20مرشحا، فيما وصل عدد المرشحين في المجموعة الرابعة إلى  22الثالثة مرشحا، والمجمعة  22المجموعة الثانية 

 .مرشحا

فيما يستكمل مجلس القضاء مقابلة بقية المرشحين خالل األسبوع المقبل، حيث يبلغ عدد المرشحين من خريجي كلية 

خريجي المعهد العالي مرشحا للعمل في السلك القضائي، بينما عدد المرشحين من  32الشريعة في جامعة األحساء 

 23مرشحا، أما كلية الشريعة في جامعة القصيم فيبلغ خريجوها المرشحون للعمل في السلك القضائي  23للقضاء يبلغ 

 .مرشحا، وخمسة مرشحين من خريجي الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة

https://www.aleqt.com/2016/08/27/article_1081096.html
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الرياض، بهدف توحيد إجراءات أعمال لجان يشار إلى أن المجلس األعلى للقضاء عقد في وقت سابق ملتقى القضاة في 

الترشيح في مناطق المملكة، وتم على خلفيتها تحديد معايير لضبط عملية اختيار القضاة من سبع جامعات في المملكة 

إضافة إلى المعهد العالي للقضاء لتشمل مع تصميم دليل إجرائي الختيار وترشيح القضاة ووضع آليات مناسبة لمراعاتها 

لترشيح، لتحقيق الجودة العالية في المخرجات وتوحيد اإلجراءات وحل اإلشكاالت التي يكثر السؤال عنها من قبل عند ا

 .الجهات المختصة بالترشيح في الجامعات

وناقش الملتقى صفات وسمات الحد األدنى الختيار المرشح للقضاء وأبرز مهارات وأساليب المقابالت الشخصية لتسهيل 

إلى المخرجات المستهدفة وفق منهجية أفضل وتجاوز العقبات المتوقعة وكيفية التنسيق مع الجامعات وصول اللجان 

وطريقة تكوين اللجنة من الجامعة مع معرفة كيفية اختيار رئيسها وأبرز العقبات التي يمكن أن تواجهها اللجان في 

بواقع مرتين في العام وتحديد نسبة كل كلية من  الجامعات وطريقة تجاوزها وكذلك آلية عقد المقابالت كل فصل دراسي

 .جان بعدد االحتياج قبل المقابالتالعدد الكلى مع أهمية إبالغ الل

 
 جبدة« السبعني»مواطنون يشكون تعثر جسر مشاة 

 شبح الدهس يرتبص بأرواح العابرين
 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227ذو القعدة   24 السبت المدينة جريدة : المصدر
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 منصور البلوي: جدة تصوير -صهيب الفقيه 

مقابل أحد المجمعات التجارية، مضيفين « السبعين»شكا عدد من أهالي جدة تعثر مشروع جسر مشاة طريق األمير ماجد 

 .ة على عابريه من المشاة المعرضين للدهس في أي وقتأن الطريق يشكل خطورة كبير

وكانت أمانة جدة قد بدأت في وقت سابق بتنفيذ العديد من مشروعات جسور المشاة في العديد من المواقع األكثر خطورة 

 .جسور كان من بينها جسر طريق األمير ماجد 2بجدة، واشتمل المشروع على تنفيذ 

بالموقع توقف العمل وخلو المكان من أعمال اإلنشاء بالرغم من أن المتبقي من تاريخ رصدت خالل جولتها « المدينة»

 .أشهر 2انتهاء العقد نحو 

حيث .. وأوضح عدد من المارة بأن هذا الجسر سينهي معاناة المشاة ممن يريدون االنتقال إلى الجانب اآلخر من الطريق

خر يهدد أرواح العابرين، نظًرا لسرعة المركبات على الطريق أوضح علي جاد أن االنتقال من جانب الطريق إلى اآل

مشيًرا إلى أن هنالك العديد من المواقع، التي ينبغي أن يتم تزويدها بجسور للمشاة .. وكثرتها، خصوًصا في أوقات الذروة

 .لضمان سالمة المواطنين

مختلفة، وذلك بهدف االنتقال إلى الجانب اآلخر  وأشار سعيد عبد هللا إلى أن البعض أصبح يستقل سيارات األجرة بمبالغ

 .من الطريق بالرغم من أنه كان من المفترض توفير جسر للمشاة، وعندما قررت األمانة إنشاءه تعثر المشروع

تواصلت مع مدير المركز اإلعالمي بأمانة جدة سامي الغامدي، والذي طلب إرسال االستفسارات على البريد « المدينة»

حتى يتسنى الرد عليها بعد إحالتها إلى الجهة المختصة، ولكن لم يصل الرد رغم مرور أكثر « جواب»ني لألمانة اإللكترو

 .أيام 2من 

 :«السبعين»نبذة عن جسر مشاة طريق 

 هـ20/2/3222/ تاريخ توقيع العقد• 

 هـ2/2/3222/ تاريخ استالم الموقع• 

 .يوما 323تمديد + شهرا  32: مدة المشروع• 

 .لاير 32.232222: يمة العقدق• 

 .أشهر 2: الفترة المتبقي• 

http://www.al-madina.com/node/694749
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مليون ريال هليكلة الوزارات  011مشروعات جديدة بتكلفة  4

 وتطوير األداء
 م   3032أغسطس  27 -هـ 3227ذو القعدة   24 السبت المدينة جريدة : المصدر
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 الطائف -سعيد الزهراني 

مشروعات حيوية بهدف رفع كفاءة العمل في مختلف الوزارات  2بتوجيهات عليا يقوم معهد اإلدارة العامة حاليا بتنفيذ 

كلفتها أن المشروعات األربعة التي تبلغ ت« المدينة»وعلمت . والمصالح الحكومية، والرفع من مستويات موظفي الدولة

 :ماليين لاير هي مشروع 207

 .إعادة بناء الهياكل وأدلتها التنظيمية في الوزارات المختلفة• 

 .البرنامج الوطني إلعداد وتطوير القيادات اإلدارية• 

 .البرنامج الوطني للتدريب عن بعد• 

 .بناء وتطبيق اإلطار الوطني للتدريب• 

ر القطاعات الحكومية المختلفة والرفع من أدائها لتواكب النهضة الشاملة وتجدر اإلشارة إلى أن هناك حرًصا على تطوي

التي تشهدها المملكة، إضافة إلى الرفع من إنتاجية الموظف الحكومي واالستفادة منه بالشكل المطلوب، خصوصا أن 

 .ومي مقارنة مع موظف القطاع الخاصالتقارير تشير إلى ضعف إنتاجية الموظف الحك

 
 :«املدني»و.. إغالق البوابات خمالف للسالمة: راجعونموظفون وم

 ال تعليق 
 خصصت هلم بوابة واحدة للدخول« صحة مكة»
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 نزار نواب: مكة المكرمة تصوير -إبراهيم جبريل 

بمكة المكرمة استياءهم من إغالق البوابات الرئيسة « أم الجود«أبدى عدد من موظفي ومراجعي مبنى الشؤون الصحية بـ

 للمبنى والسماح بدخول من باب واحد فقط، مشيرين إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لتعليمات وأنظمة الدفاع المدني،

موظف ويرتاده عدد كبير من المراجعين  3000ولفتوا إلى أن حصر عملية الدخول والخروج من مبنى يعمل فيه أكثر من 

والمراجعات يوميًا قد يعرضهم لكارثة كبيرة في حال حدوث أي طارئ ال قدر هللا طالبين من الدفاع المدني التدخل قبل ان 

بالرد على استفسارات الموظفين والمراجعين منذ األحد « المدينة»ذي وعد ال« المدني»وقوع الفأس على الرأس، غير أن 

 .الماضي آثر الصمت المطبق

 مخالفة صريحة

http://www.al-madina.com/node/694720
http://www.al-madina.com/node/694720
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بوابات كبيرة واثنتين صغيرتين اكتفى القائمون عليه  2إن المبنى يضم : بأسمائهم( المدينة)يقول عدد من الموظفين تحتفظ 

غرفة  230موظف باإلضافة إلى المراجعين والمراجعات ويضم  3000بفتح بوابة صغيرة لدخول وخروج أكثر من 

واصفين هذا اإلجراء بالمخالفة ألنظمة األمن والسالمة التي تلزم بها المديرية العامة للدفاع المدني كافة المباني الحكومية 

ا لوقوع كارثة في حال حدوث والخاصة طالبين التدخل لفتح بقية البوابات لتسهيل وتسريع عملية الدخول والخروج وتفاديً 

 .أي طارئ ال قدر هللا

 عوائق السالمة

وأشاروا إلى ان هناك مخالفة أخرى لألمن والسالمة تتمثل في وضع مظالت لمواقف السيارات أمام البوابة الرئيسة 

بالرغم من وجود مواقف مخصصة للمركبات داخل المبنى األمر الذي يعيق عملية وصول آليات ومعدات الدفاع المدني 

 .دوًرا 32إلى ادوار المبنى الذي يضم 

زانين ودورين لمواقف السيارات ودور أرضي ما يتطلب ضرورة إزالة المظالت حتى يتسنى التعامل مع باإلضافة إلى مي

 .أي طارئ حفاًظا على صحة وسالمة الموظفين والمراجعين للمبنى

 ممنوع الدخول

العمالء إنهم فوجئوا بوضع بوابات مكاتب خدمات : وذكر المراجعون أحمد الحربي وعبدهللا النفيعي وفيصل الزهراني

وعدم السماح لهم ( m)والمراجعين داخل البدروم المؤدي إلى المواقف ومن ثم الصعود عبر مصعد من المواقف إلى دور 

بالدخول عبر البوابة الرئيسة للمبنى الواقع أمام الشارع الرئيس حيث يشهد المصعد ازدحاًما ما يضطر المراجعون 

 .ف في انتظار المصعد في ظل عدم وجود التهوية والتكييف الكافي بالموقعوالمراجعات إلى طول االنتظار داخل المواق

إنه يفترض فتح البوابات أمام المراجعين ألن بعض المعامالت التي يتم : المراجعان دمحم الهذلي وأحمد بخاري: وقال

ة المعاملة أو تسليمها المراجعة بخصوصها ال تختص بخدمة العمالء ويضطر أصحابها لمراجعة اإلدارة المعنية لمتابع

وجميع اإلدارات الحكومية تحرص على فتح البوابات مع توفير األمن الكافي الستقبال مراجعيها في أوقات الدوام الرسمية 

 .والعمل على تذليل العقبات أمامهم وانجازها بكل يسر وسهولة

 ال يرد« المدني»

لمدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف وتم إرسال تواصلت مع الناطق اإلعالمي إلدارة الدفاع ا« المدينة»

هـ ووعدنا بالرد لكنه لم يفعل حتى ساعة إعداد 33/33/3227استفسارات الموظفين والمراجعين له منذ يوم األحد الموافق 

 .هذا التقرير للنشر
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مستشفى النماص خيصص بطاقة صحية لذوي املرابطني 

 والشهداء
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 سعيد معيض –النماص 

الحد  خصص مستشفى النماص من خالل مشاركته في معرض شهداء الوطن، بطاقة صحية خدمية لذوي المرابطين على

 .الجنوبي والشهداء لتسهيل الخدمات لهم

وتشمل البطاقة الصحية التي يصرفها قسم الخدمة االجتماعية بالمستشفى، فتح ملف طبي بمركز األمير سلطان بن 

عبدالعزيز لطب األسنان أثناء الحضور دون تحويل من المراكز الصحية وتسهيل مواعيدهم، كما تشمل تخصيص غرف 

 .مرابطين والشهداء أثناء التنويم حسب المتاح، إضافة إلى زيارات للطب المنزلي إذا لزم األمر لكبار السنمستقلة لذوي ال

فسهم وأرواحهم فداء للدين وتستهدف هذه المبادرة األب واألم والزوجة واألوالد، وتأتي دعًما لألبطال الذين قدموا أن

 .والوطن

 
 مطلوبني جنائيني رجل أمن قبضوا على 11أمري املدينة يكرم 
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 سالم األحمدي -المدينة المنورة 

 33ير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه في اإلمارة، كرم صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أم

رجل أمن من منسوبي دوريات األمن بالمنطقة، لنجاحهم األمني في القبض على مطلوبين في قضايا جنائية في وقت 

 .قياسي

إدارة وثمن أمير المنطقة، خالل تكريمه لرجال األمن بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني ومدير 

 .دوريات األمن بالمدينة المقدم عبدهللا أحمد الغامدي إسهامات رجال األمن وما حققوه من نجاحات تدعو للفخر

وقدم شكره إلى رجال األمن على جهودهم المتميزة والمتواصلة لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، داعياً هللا عز 

 ً  .العبث بمقدرات هذا الوطن الغالي منيعاً ضد كل من يريد وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم وأن يكونوا حصنا
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تفتح االبتعاث يف التخصصات الطبيـة بـاجلـامعـات « التعليم»

 املـاليـزيـة
 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد الرياض جريدة : المصدر
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قررت وزارة التعليم فتح االبتعاث والدراسة في التخصصات الطبية في بعض الجامعات الماليزية، بعد أن رفع الملحق 

الثقافي السعودي بماليزيا خطاباً إلى وزير التعليم يشير فيه إلى وجود بعض التخصصات العلمية والطبية المتميزة التي 

 .السعودية االستفادة منها في ابتعاث المعيدين والمحاضرين واالخصائيين يمكن للجامعات

زايد بن عجير الحارثي، أن لجنة شؤون مؤسسات التعليم العالي غير السعودية في . د. وذكر الملحق الثقافي بماليزيا أ

عة الدولية الطبية في ماليزيا في االدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية بالوزارة، قررت الموافقة على إدراج الجام

تخصصات الطب وطب األسنان، كما جاءت الموافقة على إدراج برامج الطب وطب األسنان في الجامعات الماليزية 

الموصى بها على قائمة الوزارة لتميزها، مثل الجامعة العالمية االسالمية العريقة، وجامعة ماليا الجامعة األولى واألقدم 

 .ليزيا، وغيرها من الجامعات الماليزيةعلى مستوى ما

الحارثي إلى جودة برامج دراسة التمريض في الجامعات الماليزية، لما تتمتع به من تجهيزات حديثة وإمكانات . وتطرق د

ً أن العديد من الوزارات في المملكة تستقطب من ماليزيا العديد من الممرضين  توفر بيئة تدريبية مناسبة ومميزة، مبينا

الممرضات، ومضيفاً أن الملحقية الثقافية بكوااللمبور تصادق على العديد من الشهادات في هذا التخصص، وأن فرص و

قبول األطباء السعوديين المتقدمين للدراسة في البرامج الطبية الماليزية في التخصصات المذكورة جيدة، مؤكداً على أن 

الملحقية الثقافية وموظفوها المختصين في استقبال االستفسارات وتقديم  األطباء الراغبين في التقدم لهذه الفرص ستكون

 .المشورة والمساعدة

الحارثي أن مسؤولي الجامعات الماليزية ابدوا استعدادهم لتخصيص مقاعد في طب األسنان والتمريض .كما ذكر د

ي عدة نواح  منها االشراف المشترك واألعمال والعلوم الطبية والهندسية والتغذية كذلك استعدادهم لعقد اتفاقات وشراكات ف

 .البحثية المشتركة

وأهاب الملحق الثقافي بماليزيا بمختلف جهات االبتعاث، التعاون مع الصروح العلمية بماليزيا، والشراكة تحقيقا ودعما 

ولة كماليزيا لها اسم ، في دعم أبناء الوطن وترسيخ المعرفة، واالستفادة من تجارب د3020للرؤية السعودية الطموحة 

والتسجيل لدى الجامعات مرموق في مجاالت مختلفة، وكذلك تفهم متطلبات جامعاتهم التي يتم رفعها، وفق آلية القبول 

 . الماليزية
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 املنيع يتفقد احتياجات األيتام بعد انتقاهلم للمبىن اجلديد
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التقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتنمية االجتماعية بمنطقة الرياض إبراهيم بن عبدهللا المنيع، خالل 

سسة التربية النموذجية لرعاية االيتام بالرياض الواقع في حي الناصرية، بإدارة زيارته مؤخراً للمبنى الحكومي الجديد لمؤ

المؤسسة وعدد من االبناء االيتام المستفيدين من خدماتها، ووقف على احتياجاتهم وعلى استعداد المؤسسة لالفتتاح 

 .الرسمي بعد انتقالها من مبناها القديم

كامل مرافق المبنى شملت صالة الطعام، والصالة الرياضية المغطاة، ثم قام برفقة مسؤولي المؤسسة بجولة على 

والمالعب المكشوفة، والقسم االداري، واالقسام الداخلية، والمسجد بكل مرافقة، والفلل المخصصة لمبيت االيتام والذي 

 .ون بواقع ثمانية ايتام في كل فلةسيك

 

نشء جبهود وعلينا تبصري ال.. األمن يبدأ من املدرسة: العنزي
 محاة الثغور

 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد الرياض جريدة : المصدر
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 عيادة الجنيدي -رفحاء 

ً بالقيادات رأس األستاذ عباس العنزي المساعد للشؤون التعليمية باإلدارة العام ة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اجتماعا

ً الجميع على بذل المزيد من الجهد، وأشار إلى أن األمن يبدأ من  المدرسية لمناقشة االستعداد للعام الدارسي المقبل حاثا

على الجد  المدرسة، مشدداً على ضرورة غرس المبادئ والقيم اإلسالمية والفطرة السليمة في نفوس الطالب وحثهم

 .واالجتهاد لتحقيق رؤية الوطن وطموحاته

وقال يجب أن يتعرف األبناء على منجزات وطننا األبي ولتبرز الصورة التي وصلت إليها مملكتنا الغالية في جميع 

المجاالت، فوطننا يشهد نهضة علمية كبيرة ومتسارعة رسالتها إتاحة فرص النمو أمام المتعلم، للمساهمة في تنمية 

لمجتمع الذي يعيش فيه، والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية في ميادين العلوم والثقافة واآلداب وتعزيز ا

روح الوالء لهذا الوطن القدير والثقة بقدراتنا، وإنجازاتنا، والدفاع عن أمننا، ومحاربة األفكار الضالة التي تستهدف شباب 

ظة على مكتسبات الوطن الغالي، وعرج على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الوطن وأمن الوطن، وتعويد النشء المحاف

في حماية الثغور والدفاع عن تراب هذه البالد ومقدساتها ومقدراتها ومكتسباتها وتبصير النشء بما يقومون به من 

 .تضحيات

الجداول المدرسية، والخطة التشغيلية، كما تم خالل االجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول األعمال ومنها 

ولجنة االستقبال بالمدرسة ودورها خالل فترة االستعداد والميزانية التشغيلية وكيفية تفعيلها لخدمة مجاالت العمل 

المدرسي، وتجهيز المبنى المدرسي الستقبال الطالب، وخطة األسبوع التمهيدي، وبرنامج استقبال الطالب، وتوزيع 

 .دراسيةالمقررات ال
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 متربع باخلاليا اجلذعية خالل أسبوعني ٠٠٦٦
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 منير النمر -الدمام 

متبرع في  ١٦٦٦لجذعية إنجازا عربيا غير مسبوق، إذ سجل تبرع نحو حقق سجل التخصصي للتبرع بالخاليا ا

 .المقام في الواجهة البحرية بالدمام" 27صيف الشرقية "أسبوعين، خالل حملة لنتشارك الحياة المشاركة في مهرجان 

ألبحاث وكشف مسؤولو الحملة بأن المتبرعين سجلوا لدى السجل التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز ا

بالرياض، يأتي ذلك بعد تدشين أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف للحملة، وتبرعه كأول 

 .متبرع في أول يوم من أيام المهرجان قبل أسبوعين

بمستشفى الملك  وثمن استشاري أمراض الدم وزراعة الخاليا الجذعية والمدير التنفيذي لسجل المتبرعين بالخاليا الجذعية

فراس الفريح، اإلقبال الذي شهدته الحملة والرغبة الكبيرة في االنضمام . فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض د

إلى سجل المتبرعين من رواد المهرجان من كافة فئات المجتمع، ما يعكس الوعي العالي بأهمية هذا السجل وروح التكافل 

 .عوديوالعطاء في أوساط المجتمع الس

وأبان المشرف على حمالت سجل التخصصي بالشرقية األخصائي علي الناصر، بأن الحملة حققت إنجازاً غير مسبوق 

عربياً، وأنها فاقت التوقعات التي كان مخطط لها، مضيفاً بأن الحمالت نهاية العام سوف تختتم في محافظة األحساء في 

 .تبرعم 3000بداية شهر ذي الحجة والتي سوف تستهدف 

عاماً،  32وصرح منسق سجل المتبرعين بالخاليا الجذعية بندر العتيبي، بأن الحملة تستهدف المواطنين السعوديين فوق 

 .ة نوع تحليل األنسجة وفصيلة الدموتعتمد إجراء مسحة الفم، كأحدث التقنيات المعمول بها عالمياً، لمعرف
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 إجباري على حجاج الداخل ألول مرةلقاح اإلنفلونزا : «الصحة»
 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد الجزيرة جريدة : المصدر
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 :المحليات -« الجزيرة»

، بهدف القضاء على األمراض المعدية التي تنتشر «ال حج بال تطعيم»: طبيق حملتها الجديدة بعنوانبدأت وزارة الصحة ت

مع نهاية مواسم الحج، وتطبق الحملة للمرة األولى هذا العام، وتشترط على الراغبين بأداء فريضة الحج تلقي تطعيمات 

طفال، والحمى المخية الشوكية للحجاج القادمين من الدول ضد اإلنفلونزا الموسمية، إضافة إلى العالج الوقائي من شلل األ

 .الموبوءة بهذه األمراض

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدهللا عسيري جاهزية الوزارة لتطبيق الحملة، من خالل 

كبيرة، إضافة إلى بث الرسائل التوعوية البدء بتوزيع المواد التوعوية على القطاعات الصحية المختلفة ومراكز التسوق ال

على شاشات أجهزة الصرافة اآللية وعبر الرسائل القصيرة، بغية رفع مستوى الوعي وزيادة نسبة تغطية الفئات 

 .المستهدفة بهذه اللقاحات

داء الحج، تتضمن الحملة مجموعة من التطعيمات الالزمة للراغبين في أ»: وشرح عسيري تفاصيل الحملة وأهدافها وقال

وهي لقاحات ضد اإلنفلونزا الموسمية والحمى المخية الشوكية وضد شلل األطفال للقادمين من الدول الموبوءة والمدرجة 

 .«ضمن االشتراطات الصحية، إضافة إلى العالج الوقائي للقادمين من الدول الموبوءة بالحمى المخية الشوكية

أثبتت الدراسات العلمية قدرة »: ق هذه الحملة في الموسم الحالي تحديداً يقولوحول األسباب التي دفعت الوزارة إلى تطبي

اللقاحات على حماية الحجاج والمشاركين في الحج والموجودين في منافذ الحج من األمراض، خصوصاً عند استخدامها 

شارها والتقليل من وسط الفئات المستهدفة، إلى جوار دورها في مكافحة األمراض على المدى الطويل ومنع انت

 .«مضاعفاتها

وأكد سالمة استخدام هذه اللقاحات وفعاليتها ومردودها اإليجابي، ودورها في رفع مستوى المناعة للفئات المستهدفة 

وللمجتمع عموماً، مثبتة من خالل الكثير من الدراسات الطبية الحديثة، موضحاً أن تعاطيها ال يتسبب بأي أثر سلبي طويل 

ً األمد، مض لم تسجل اللقاحات أية آثار ضارة أو خطرة على متلقيها، لكنها تتسبب في بعض األحيان بأعراض خفيفة »: يفا

 .«مصاحبة، مثل ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، وألم موضعي أو تورم بسيط في موضع الحقن

عام نبدأ االستعداد لموسم الحج فور انتهاء مثل كل »: وأكد استعداد الوزارة للتعاطي مع فعاليات حج الموسم الحالي، وقال

موسم الحج السابق، ويتم حشد وكاالت الوزارة وإداراتها التابعة للتخطيط وتنفيذ البرامج المصاحبة بحسب جهة 

 .«االختصاص

ة وفيما يخص مكافحة األوبئة واألمراض المعدية أوضح أنه يتم العمل على محاور عدة، منها تحديث االشتراطات الصحي

 .«للقادمين للحج والعمرة أو ألي غرض آخر، بحسب المستجدات الوبائية لألمراض المستهدفة

يذكر أن وزارة الخارجية ومن خالل سفارات المملكة المنتشرة حول العالم تخاطب مديريات الشؤون الصحية التخاذ 

الصحة العامة، والذي يشمل غرفة التحكم  اإلجراءات الوقائية الالزمة للقادمين ألداء فريضة الحج، إضافة إلى برنامج

المركزية وفرق االستقصاء الوبائي المنتشرة في جميع المرافق الصحية والفرق الميدانية، لتغطية الحجاج في أماكن 

إقامتهم وفرق البعثات الطبية، وفرق إدارة الطوارئ، وفرق مكافحة نواقل المرض، وفرق السالمة الغذائية وسالمة مياه 

 .مة من خالل غرفة التحكم المركزية، ويتم التنسيق بين هذه الفرق بصورة محكالشرب
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أعلن االنتهاء من اخلطط األمنية وتوزيع مجيع القطاعات املشاركة 
 مبوسم احلج على مواقعهم

قيادة اململكة حريصة على : «اجلزيرة»قائد قوات أمن احلج لـ 
 أمن وسالمة احلجاج

 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد رة الجزيجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20160828/ln50.htm-http://www.al 

 

 :سعود الشيباني -« الجزيرة»

ط األمنية وتوزيع جميع القطاعات المشاركة كشف قائد قوات أمن الحج الفريق خالد بن قرار الحربي عن انتهاء الخط

 .بموسم حج هذا العام

أنه تم االنتهاء من دراسة السلبيات واإليجابيات بعد انتهاء موسم حج العام الماضي « الجزيرة»وأكد الفريق الحربي لـ

التعديالت لسالمة  حيث تم معالجة السلبيات وتطوير اإليجابيات بشكل دقيق ووضعت كل الخطط بعناية مع بعض، مباشرة

وراحة حجاج بيت هللا الحرام وفق توجيهات من صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس 

وعرضت على مقام ، الوزراء وزير الداخلية، حيث عملت الخطط بدراسة مع جميع المتخصصين في جميع المجاالت

العتبار ما عمل من المشاريع الجديدة في سبيل تالفي المخاطر وعمل خطط وزارة الداخلية ودرست بعناية وأخذ في ا

 .وكذلك عملت خطط طوارئ، تشغيلية اعتيادية وعمل خطط وقائية

وبين الفريق الحربي أن هذا العام، عام استثنائي في بعض الجوانب كونه أصبح عمالً مشتركا بين كل الجهات القائمة على 

مة واحدة يؤدي إلى نجاح الحج في كل جوانبه وخاصة األمنية والخدمات األخرى ووزارة خدمة الحجاج والعمل كمنظو

الحج حاضرة معنا في كل االجتماعات كونهم يعطوننا عملية التفويج والذي يساهم في راحة وسالمة وأمن الحجاج وضبط 

يه رجال األمن كون غير المشمول الحجاج الذين ال يحملون تصاريح الحج ويعتبر ذلك من أهم الجوانب الذي يركز عل

بأخذ التصريح يعد من السلبيات ويؤدي إلى نقص الخدمات مقارنة بما عمل من خدمات للحجاج النظاميين من توفير 

وأخذ بالتشديد من بداية شهر ذي القعدة وتم إعادة العديد من المخالفين وسوف يتم تطبيق ، خدمات لهم، مشيرا إلى أنه

 .لفيناألنظمة بحق المخا

ولهم مشاركة فعليا وهي ضمن منظومة الحج ، وقال الفريق الحربي إن منظومة األمانة وأمانة العاصمة كان لهم دور كبير

ولكنهم انتهوا من خططهم التي تكفل بعد ، وأي تأخر في الخدمات التي تقدم منهم تؤثر بشكل كبير على منظومة الحج

مكة المكرمة لها دور كبير وفعال هذا العام وهي متواجدة وتعمل حلول فورية وكذلك تطوير ، توفيق هللا من إنجاح الحج

لكل ما يرونه مناسبا لمعالجة وتسهيل حركة الحجاج أو تأمين سالمتهم، وتم عمل جوالت تفقدية على جميع الجهات 

نا أن جميع القطاعات المشاركة في منظومة الجهات األمنية والقطاعات االخرى بما يكفل خدمة حجاج بيت هللا والحظ

 .المشاركة بالحج على استعداد وقدرة بما يكفل خدمة الحجاج وتقديم الخدمات لهم

وبين الفريق الحربي أن العقوبات التي صدرت بحق المخالفين لنظام تصاريح الحج وكذلك الطوق األمني الذي فرضته 

بعد هللا في انخفاض نسبة المخالفين والقادمين للحج  األجهزة األمنية على المشاعر المقدسة والحمالت اإلعالمية ساهم

بدون تصاريح، مبينا أن هناك عددا من السعوديين والمقيمين خالفوا في نقل أشخاص لمكة بدون تصاريح حج وتم تطبيق 

جهزة األنظمة بحقهم بكل حزم وتم إبعاد المقيمين ألوطانهم مما انعكس ذلك إيجابا على الحجاج النظاميين وكذلك األ

 .األمنية التي تعمل لتفتيش الحجاج والعمل على راحتهم بحزم وصرامة لكل من يخالف االنظمة
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وأضاف الفريق الحربي وفق تقارير المراكز التفتيشية على مداخل ومخارج مكة الذين  يوافوننا يوميا بمالحظة انخفاض 

كد لنا نجاح الخطط اإلعالمية واألمنية التي تنفذها نسبة القادمين بدون تصاريح حج وكذلك المركبات المخالفة وهذا يؤ

 .وزارة الداخلية

أكد الفريق الحربي أن المركز يعتبر من أكبر المراكز التي تتواجد بالعالم ( 233)وعن مركز العمليات األمنية الموحدة 

ركز مازال في بدايته وهو في والتي تقدم أفضل الخدمات وكما أن العاملين بها لديهم روح العمل الواحد بالرغم أن الم

طور توفير ما يساهم في خدمة أي من خدمات رجال األمن والجهات المساندة، وسوف يكون له نتائج إيجابية أمنيا 

وتنظيميا في جميع المجاالت وخاصة خالل موسم حج هذا العام، خاصة أن هناك كاميرات على درجة عالية من الدقة 

 .ورية واألمنية بالحرم وبعض المواقع الهامة بمنطقة مكة المكرمةوالوضوح لمتابعة الحركة المر

وقال الفريق الحربي إن جهود المملكة التي تقدمها للحجاج وفي جميع المجاالت تشهد له العالم في عملية مكافحة الجريمة 

ة في الخارج باإلضافة إلى وخاصة اإلرهاب وكثيرا من اإلجراءات التي اتخذتها المملكة أدت للحد من وقوع جرائم إرهابي

حيث يوجد ، العمليات االستباقية التي ضبطت في المملكة ومشاركة األجهزة األمنية في مكة ال يؤثر على المواقع األخرى

 .رفع لكامل الجاهزية في جميع المواقع بمناطق المملكة

الفريق الحربي نحن نعلم أن هناك وحول بعض التهديدات التي تصدر من بعض الجهات ومحاولة تعكير موسم الحج قال 

تهديدات وهناك من يسعى إلفساد الحج ونحن نتعامل مع كل قادم للحج على أن هدفه الحج والكل تحت المتابعة واجبنا أننا 

نؤمن سالمة الحجاج وال يتم التضييق عليهم ألخذ راحتهم في أجوائهم الروحانية، حيث سوف نترك لهم الجو اإليماني 

لعبادة وفي ذات الوقت نحن نحمي هؤالء الحجاج وضيوف الرحمن بعد توفيق هللا من أي تجاوزات تحدث من لقيامهم با

أي شخص كان حاجاً أو غيره، كما نسعى بما لدينا من قدرات وخبرات متراكمة لتمكين الحجاج من أداء حجهم ومن أراد 

ذو شقين األمني والتنظيمي سوف يضرب بيد من اإلساءة للحجاج سوف يجد من يتصدى له بكل قوة وخططنا ووجودنا 

حديد على المتجاوزين وهذا منهجنا، مشيرا إلى أن وزارة الحج لها دور كبير مع سفارات الحجاج لتأمين سالمتهم 

 .وإبعادهم عن المخاطر وفق خططها اإلعالمية والتنظيمية

أعداد رجال األمن ولكن الهدف هو أن يكون العدد وقال قائد قوات أمن الحج إن خططنا اإلستراتيجية هدفها ليس كثرة 

يغطي أداء العمل والخطط المرسومة وهذا هو المنهج الحقيقي لألجهزة األمنية، حيث إن جميع المواقع مغطاة تماما 

باإلضافة إلى قوات احتياطية تتمركز في عدة مواقع يتم استدعاؤها فورا في حالة طلب ذلك، باإلضافة إلى المراقبة 

 .جوية والمراقبة الميدانية واألجهزة األمنية للبحث والتحري والكاميرات المنتشرة بالحرمال

وعن دور اإلعالم قال الفريق الحربي إن اإلعالم نعتبره الرقم األول إلرسال الرسائل وتوعية الحجاج لما يعود على 

واإلعالم يقدم الصورة الحقيقة لما تقدمه حكومة سالمتهم وراحتهم سواء الحجاج القادمين إلى مكة من الداخل أو الخارج، 

، وولي ولي العهد وبإشراف من رئيس لجنة الحج المركزية األمير خالد الفيصل، وولي العهد، خادم الحرمين الشريفين

ف من ويبذل الجهد الكبير وقد ال يكون واضحاً إال من خالل اإلعالم والدولة تنفق الكثير من المال والجهد والخطط والهد

 .ذلك هو أن يصل الحاج لمكة ويغادر إلى وطنه بسالمة وبرحلة إيمانية بأريحية

وعن الرسالة التي يمكن توجيهها لرجال األمن المشاركين بمهمة الحج قال الفريق الحربي أنا فخور فيهم بشكل كبير، 

وكذلك امتداد سمعته بعد ، المملكة رجل األمن السعودي اآلن محل ثقة عالية سواء من القادة أو القاطنين على أراضي

ووقوفهم بكل شجاعة ضد من يحاول زعزعة األمن والضرب بيد ، اإلنجازات األمنية المتالحقة طوال األعوام الماضية

 .من حديد على المتجاوزين

جاج من وأكد الفريق الحربي أنه خالل األعوام الماضية لم تصلنا أي شكوى ضد رجال األمن العاملين على راحة الح

الداخل أو الخارج من مواطنين أو مقيمين أو سفارات دول بل كانت هناك إشادات عالمية وتناقل عدد من الصور المشرفة 

وهذا عكس الوجه المشرف لرجال األمن، ، التي يقوم بها رجال األمن لخدمة الحاج من نقل وحمل كبار السن واألطفال

ويحتسبون األجر ، العمرية للحجاج، ويتحلون باألخالق اإلسالمية والسعوديةحيث إنهم يتعاملون بلطف مع جميع الفئات 

 .من يحاول زعزعة األمن بكل شجاعة في هذا الجانب وفي المقابل حازمون على
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وحدة األحباث والتقارير .. متوسط إمجايل بطالة الذكور%  0.4

 :«اجلزيرة»االقتصادية بـ
 ت على محلة البكالوريوسسوق العمل يفضل غري اجلامعيا 

 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد الجزيرة جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20160828/ec11.htm-http://www.al 

 

 :«يرةالجز»وحدة األبحاث والتقارير االقتصادية بـ -إعداد 

أعلنت الهيئة العامة لإلحصاء عبر موقعها الرسمي، عن تقرير تفصيلي حول مسح القوى العاملة للسعوديين وغير 

مليون فرد  2.7حيث برز بوضوح زيادة قوة العمل من السعوديين إلى حوالي ..  3032السعوديين للربع الثاني من عام 

، والذي كان 3032عن مستواه في النصف الثاني من العام السابق  ، بارتفاع ضئيل%33.2واستقرار معدل بطالتهم عند 

، وهي نسبة %2.2في المقابل، أوضح التقرير استقرار معدل بطالة غير السعوديين عند مستوى % .. 33.2يقدر بنحو 

وهو أمر  ..مثيرة للجدل مراراً، فكيف يأتي هؤالء الوافدون وفق عقود عمل ويستمرون عاطلين بسوق العمل السعودي 

 يستحق بعض النظر من وزارة العمل لتفسير كيف تحدث عطالة هذه الفئة وهم محملون على أفراد أو شركات أو حكومة؟

ألفا من الذكور، وحوالي  322.3ألف فرد، منهم  227.2أن عدد العاطلين السعوديين يصل إلى ( 3)يوضح الجدول 

تقرير كون البطالة األعلى في المملكة حاليا هي بطالة اإلناث بنسبة ألفا من اإلناث، وهي أهم نتيجة يوضحها ال 233.2

 .للذكور% 22.2، مقابل %22.3تصل 

للذكور، فإنه % 2.2، وإذا كان ال يتجاوز %33.2بمعنى آخر، فإنه إذا كان معدل البطالة اإلجمالي المتوسط للمملكة يصل 

المتابع لمعدالت البطالة منذ خمس سنوات، يلحظ تحسنا كبيرا في  ولعلّ % .. 22.7ال يزال مرتفعاً لإلناث بنسبة تصل إلى 

 .بطالة الذكور واستمرارا في بطالة اإلناث، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة لتقصى أسباب ارتفاع عدد العاطالت من اإلناث

 ها أم ال ؟وسوف نعتمد هنا على تفسير بطالة اإلناث بالحالة التعليمية، لمعرفة إذا كان لها دور في توظيف

الشكل أعاله، يوضح تقاربا في كافة أعداد العاطلين لكل المستويات التعليمية للذكور واإلناث، باستثناء درجة البكالوريوس 

ألف فرد، مقابل عدد كبير يناهز  27حيث يصل عدد العاطلين الذكور إلى .. التي تكشف عن فارق كبير بين الجانبين 

 .يحتاج إلى مراجعة وتفسيرألفا من اإلناث وهو أمر  322

ألفا من الذكور، ومعدل التباين  20ألفا وحوالي  332في المقابل، فإن عدد العاطلين داخل شريحة الثانوية من اإلناث يصل 

كذلك الحال للدرجة المتوسطة والدرجة .. بينهما ال يزال غير كبير بشكل يضاهي الفرق في درجة البكالوريوس 

 .بلوم العالي تكاد تتطابق أرقام العاطليناالبتدائية، وحتى الد

يوضح أن أعلى ( 3)ورغم أن الفارق باألرقام المطلقة للعاطلين يظهر داخل درجة البكالوريوس لإلناث، إال إن جدول 

معدل بطالة على اإلطالق بالمجتمع السعودي يكمن داخل مستوى الثانوية العامة وما يعادلها لإلناث حيث يصل معدل 

ألف فرد، إال إن إجمالي الالتي يعملن  322، فرغم أن قوة العمل المتاحة لهذه الشريحة تصل %22.7إلى حوالي  بطالتها

 .ألف عاطلة تقريبا داخل هذه الشريحة فقط 20ألفا، مقابل  22منهن يصل 

ال يزال السوق  باختصار، توضح الجداول واألشكال البيانية وجود تحسن كبير وملموس في توظيف الذكور، في المقابل

 .يضعف استيعابه إلناث البكالوريوسيفضل اإلناث غير الجامعيات و

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160828/ec11.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

40 

 
 ورشة اسرتاتيجية لتوطني وتطوير قطاع الطريان باململكة

 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد الجزيرة جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20160828/ec12.htm-http://www.al 

 

دعم توطين وتطوير قطاع الطيران في »نظمت هيئة المدن االقتصادية ورشة عمل إستراتيجية متخصصة تحت عنوان 

 .بمدينة الملك عبدهللا االقتصادية لمناقشة سبل دعم التدريب في قطاع الطيران السعودي« المملكة

ورشة قد أقيمت بمبادرة مشتركة من أرامكو السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ومدينة الملك وكانت ال

عبدهللا االقتصادية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني وكليات التميز والخطوط السعودية وشركة نسما للطيران، 

الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا اإلطار، وتماشيا مع توجهاتها فيما وذلك كجزء من التزام تلك الجهات بمساندة الجهود 

 .يتعلق بتوطين الصناعات المحلية، وتنمية مهارات الشباب السعودي واالستفادة منها في دفع عجلة االقتصاد الوطني

الجهات ذات  ورشة العمل شملت كافة»وأوضح أمين عام هيئة المدن االقتصادية مهند بن عبدالمحسن هالل أن 

االختصاص، وبحثت كافة الطرق الكفيلة ببناء المعرفة وتبادل الخبرات لرفع معدالت التوطين في صناعة الطيران 

كذلك، بحث . بالمملكة، وتمكين الشباب السعودي من أداء دورهم في مختلف المواقع الوظيفية التي تندرج في هذا القطاع

ها تعزيز مساهمة هذا القطاع الهام والحيوي في تنويع القاعدة االقتصادية وتحقيق المشاركون الوسائل التي يمكن من خالل

 .«وتعزيز مكانتها التنافسية باالستفادة من المدن االقتصادية في المملكة 3020رؤية المملكة 

 .وناقش المشاركون الفرص المتاحة التي تقدمها مدينة الملك عبدهللا االقتصادية في قطاع الطيران

جهته أشاد فهد الحربي رئيس األكاديمية السعودية للطيران المدني بجهود المساهمين في إنجاح ورشة العمل، واعتبر من 

 .هذا التجمع مساهماً بشكل مباشر في تحديد الخطوط العريضة الحتياج قطاع الطيران

 ً ً ودولياً، ما يتطلب زيادة حجم ولفت إلى أن الدراسات اإلحصائية تؤكد النمو المتزايد في الحركة الجوية محليا وإقليميا

الطلب على القوى العاملة المؤهلة، مؤكداً أن الهيئة العامة للطيران المدني تدرك تماما حجم هذا التزايد خاصة في الجانب 

 .المرتبط بتوطين صناعة علوم الطيران

إطالق أرامكو السعودية لهذه المبادرة »لطان أن كما ذكر مديرعام التدريب والتطوير بالوكالة في أرامكو السعودية دمحم الس

المشتركة وبما تتضمنه من برامج وأهداف ما هي إال حلقة في سلسلة الجهد المتواصل والعمل الحثيث، وانعكاس واضح 

ج وإيمانها التام بتحقيق أهداف الرؤية للمرحلة المستقبلية وبرنام 3020بالتزام أرامكو السعودية بدعم رؤية المملكة 

 .3030التحول الوطني الواعد 

وأشار فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدهللا االقتصادية، إلى أن الطيران يعتبر أحد أهم 

القطاعات الحيوية ومحرك اقتصادي أساسي للمملكة، لذلك يأتي احتضان ورشة العمل ضمن مسعانا الدؤوب لتكون 

ً فعاالً في دعم هذه المبادرات، باعتبارها محفز رئيسي للتنمية االجتماعية واالقتصادية  المدينة االقتصادية مساهما

بالمملكة، حيث ال يقتصر دورها على استقطاب االستثمارات والصناعات المختلفة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تدريب 

وبالتالي النهوض  3020رؤية المملكة الرشيدة  وتطوير الكوادر الوطنية التي من شأنها دفع عجلة التنمية بالتزامن مع

 .واالرتقاء باالقتصاد الوطني

عاماً كانت  70على مدى أكثر من »بدوره، قال المهندس أحمد بن عبد القادر جزار، رئيس شركة بوينج في المملكة أنه 

ً في المملكة أحد أهم الشركاء اإلستراتيجيين لبوينج، مشيراً إلى أن هذا التعاون مع شركا ء متميزين سيلعب دوراً رئيسيا

نحن في بوينج ملتزمون بشراكتنا الدائمة مع المؤسسات الوطنية »: وأضاف. «تحقيق األهداف المرجوة من هذه المبادرة

 .«لتطوير قطاع الطيران وتوفير الفرص الوظيفية للمواهب والكفاءات الوطنية

ي القدرات المحلية ونقل المعرفة إلى المملكة األمر الذي من شأنه دعم إن شركة بوينج تركز على االستثمار ف: وختم قائالً 

 .«نمو صناعة الطيران والدفاع في المملكة

 .عقب ذلك تم تكوين لجنة من قبل األعضاء لتحديد مخرجات وأهداف هذا اللقاء والعمل على تحقيقها

قدمها مختصون في قطاع الطيران، وعدداً  يذكر أن ورشة العمل شهدت أيضاً مجموعة من المحاضرات والعروض التي

من اللقاءات التفاعلية التي ساهم فيها المشاركون على تحليل وتحديد االحتياجات الخاصة بهذا القطاع ودراسة الطلب 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160828/ec12.htm
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ات لدعم وتطوير هذا الحالي والتخطيط للمستقبل، ودعم االستثمار المباشر في الموارد البشرية، وتذليل الصعوبات والتحدي

 .القطاع المهم
 

 
وفاة طفل وإصابة آخر وثالثة مقيمني إثر سقوط مقذوف 

 عسكري على مدينة جنران من األراضي اليمنية
 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد الجزيرة جريدة : المصدر

zirah.com/2016/20160828/ln52.htmja-http://www.al 

 

 :واس -نجران 

من  2:20أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي بن عمير الشهراني، بأنه عند الساعة 

هـ، باشر رجال الدفاع المدني بالغاً عن سقوط مقذوف عسكري من داخل 3227/  33/  32صباح امس السبت الموافق 

ة مقيمين، حيث تم نقلهم األراضي اليمنية نتج عنه وفاة طفل سعودي الجنسية، تغمده هللا بواسع رحمته، وإصابة آخر وثالث

 .للمستشفى

 
 مكة األعلى وجنران أقل املناطق

 حريقا متعمدا باشرتها اجلهات األمنية يف عام 000
 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد األقتصاديةجريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/08/28/article_1081243.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

المكرمة المرتبة حريقا متعمدا في عدد من مناطق السعودية، حيث احتلت منطقة مكة  222سجلت الجهات األمنية نحو 

 .حادثا خالل العام الماضي 322األولى في عدد الحرائق مسجلة 

عليها، فإن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد الحرائق " االقتصادية"وحسب إحصائية، اطلعت 

ً  22حادثا، تليها المدينة المنورة بـ  323المتعمدة   .حادثا لكل منهما 22بـ  حادثا، ومنطقتا الشرقية وتبوك رابعا

وجاءت منطقة نجران أقل المناطق تسجيال لحواداث الحرائق المتعمدة خالل العام الماضي، حيث لم تسجل سوى ستة 

 .حرائق

. حريقا في منطقة القصيم 32حريقا لمنطقة جازان، و 22حريقا، و 22وبلغ عدد الحرائق المتعمدة في منطقة عسير 

حريقا متعمدا في منطقة  32حادث حريق، و 32حريقا، ومنطقة الباحة  32طقة الجوف إلى ووصل عدد الحرائق في من

 .الحدود الشمالية، إضافة إلى سبعة حرائق متعمدة في منطقة حائل

يشار إلى أن اإلدارة العامة للدفاع المدني في الرياض بدأت حملة تفتيشية للمواقع التجارية والصناعية في حي السلي، 

 .لدوريات األمنية وشركة الكهرباء، وذلك في إطار حملة السالمة الوقائية التي تنفذهابمشاركة ا

موقعا وجد من خاللها عددا من المخالفات وبخطورة متفاوتة من  372ووقف مفتشو السالمة خالل الشهر الماضي على 

 33منخفضة، فيما أغلقت الحملة مؤقتا موقع إلى آخر، حيث تم إنذار بعض المواقع المخالفة، التي تندرج تحت الخطورة ال

http://www.al-jazirah.com/2016/20160828/ln52.htm
https://www.aleqt.com/2016/08/28/article_1081243.html
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ً بسبب مخالفات وخطورة حالة تهدد أرواح العاملين والمجاورين، وكذلك تهدد الممتلكات في المنشأة، ما يستلزم  موقعا

وتنوعت المخالفات ما بين إهمال أنظمة اإلطفاء والسالمة في بعض المواقع، وعدم صيانتها، وكذلك . اإلغالق المؤقت

 .رج الطوارئ وصناديق الحريق، وتخزين عشوائيإغالق مخا

 33227وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد نفذت عدداً من البرامج التدريبية خالل العام الماضي، استفاد منها نحو 

من منسوبي الدفاع المدني من الضباط واألفراد والموظفين المدنيين في جميع التخصصات، بما يدعم خطط وبرامج 

 .وير قدرات الدفاع المدني ألداء مهامه اإلنسانية والوطنية، في الحفاظ على سالمة األرواح والممتلكاتتط

وأكدت المديرية أن البرامج التدريبية تم تصميمها وتنفيذها بما يدعم قدرات الوحدات الميدانية على أداء مهامها، بما 

ناطق المملكة، ويناسب نوعية المخاطر االفتراضية المرتبطة يواكب خطط توسيع نطاق خدمات الدفاع المدني في جميع م

 .من تنمية وتطور في جميع المجاالتبما تشهده المملكة 

 
 كأول جهة حكومية لرفع مستوى اخلدمات وضمان دقة املعلومات »

 تربط بيانات عمالئها مبركز املعلومات الوطني« العمل»
 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227قعدة ذو ال  25 األحد األقتصاديةجريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/08/28/article_1081244.html 

 

 من الرياض« االقتصادية»

ومات الوطني التابع لوزارة ربطت وزارة العمل والتنمية االجتماعية معلومات وبيانات عمالئها كافة بمركز المعل

ً للعمل المؤسسي لتجاوز تحديات اإلجراءات،  الداخلية، بهدف تقديم أفضل الخدمات وتحسين مستويات الجودة، تحقيقا

 .وضمان صحة بيانات العمالء والمستفيدين

ير العمل والتنمية ، برعاية الدكتور مفرج الحقباني وز"نفاذ"جاء ذلك خالل حفل تدشين خدمة النفاذ الوطني الموحد 

االجتماعية، وحضور الدكتور طارق الشدي مدير عام مركز المعلومات الوطني، وأحمد الحميدان نائب وزير العمل 

وسجلت بذلك وزارة العمل والتنمية االجتماعية نفسها كأول جهة . والتنمية االجتماعية، الخميس الماضي في الرياض

 .الوطنية لمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخليةحكومية ترتبط بنظام الهوية الرقمية 

وأكد الدكتور الحقباني، أهمية التعاون مع مركز المعلومات الوطني كجهة شريكة تقدم المعلومات والبيانات المطلوبة 

 .للمواطنين والمقيمين لوزارة العمل والتنمية االجتماعية بهدف خدمتهم، و اعتبر أن هذه الخطوة مهمة

الشراكة مع مركز المعلومات الوطني مكنتنا من تجاوز كافة القيود للوصول إلى العمل المؤسسي الحقيقي : "وأضاف

 ".وخدمة المستفيدين

وذكر أن ارتباط وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمركز المعلومات الوطني سيحل كثيراً من المشاكل الخاصة ببيانات 

انت عرضة للتغيير أو غير الدقيقة، سواء في اإلثبات الشخصي أو رخصة اإلقامة، مؤكداً أن المواطنين والمقيمين، التي ك

 .مركز المعلومات الوطني يعد داعماً قوياً للوزارة

وعبر عن فخره بكون وزارة العمل والتنمية االجتماعية أول جهة حكومية ترتبط بنظام الهوية الرقمية المقدم من وزارة 

 .في الوقت نفسه بالدور الرائد لمركز المعلومات الوطني في ربط القطاعات الحكوميةالداخلية، منوهاً 

 .من جانبه، قال الدكتور طارق الشدي مدير عام مركز المعلومات الوطني، إن المركز وجد لخدمة المواطنين والمقيمين

 .سرعة إطالق الخدمات وتحسينها وبين أن توافر وتعدد مصادر البيانات المطلوبة يدعم مركز المعلومات الوطني في

وأشار إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الخدمات التي سيوفرها مركز المعلومات الوطني لمختلف 

 .الجهات الحكومية

بنفس كلمة المستفيدين من الدخول على بوابة الخدمات اإللكترونية لوزارة العمل والتنمية االجتماعية " نفاذ"وتمكن خدمة 

، إضافة إلى تمكين الدخول باستخدام بطاقة الهوية "أبشر"السر المستخدمة في بوابة الخدمات اإللكترونية لوزارة الداخلية 

 .الوطنية اإللكترونية، الذي يتطلب استخدام قارئ بطاقات متوافر في األسواق العالمية والمتاجر اإللكترونية بتكلفة بسيطة

https://www.aleqt.com/2016/08/28/article_1081244.html
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ظام الهوية الرقمية الوطنية الذي يعمل على إصدار وإدارة هوية رقمية موحدة على المستوى وترتكز الخدمة على ن

الوطني، بهدف تمكين المواطن والمقيم من الوصول إلى الخدمات اإللكترونية للجهات الحكومية بهوية رقمية واحدة، 

عند تعميمها، من " نفاذ"، كما ستمكن بحيث ال يلزمه التسجيل في بوابات إلكترونية متفرقة وحفظ كلمات سر مختلفة

دون الحاجة إلى تكرار إدخال ( SSO)الوصول إلى الخدمات اإللكترونية لجهات حكومية متعددة بخاصية النفاذ الموحد 

 .كلمة السر في جلسة واحدة

وتكاليف التأسيس  وتهدف الخدمة كذلك إلى رفع المستوى األمني المرتبط بتقديم الخدمات اإللكترونية، وتخفيف األعباء

 .والتشغيل ألنظمة الدخول اإللكتروني الحكومية على المستوى الوطني

إنجازاً جديداً ضمن اإلنجازات التقنية لمركز المعلومات الوطني في تقديم الخدمات الرائدة دولياً، كما " نفاذ"وتعد خدمة 

مل والتنمية االجتماعية أحد أهم ثمار تعاون القطاعات يمثل استخدامها للدخول على بوابة الخدمات اإللكترونية لوزارة الع

ديم ، وتق"3020رؤية المملكة "الحكومية المشاركة في اللجنة الوطنية لتسريع التحول الرقمي، وذلك في سبيل تحقيق 

 .خدمات مميزة للمواطن والمقيم

 
جامعات تتحصن بعقود الساعة للتهرب من توظيف 

 السعوديني
 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد طنالوجريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275464&CategoryID=5 

 

      AM 33:20 32-02-3032سلطان الحارثي : الطائف

لجأ عدد من الجامعات إلى التعاقد مع حملة الشهادات العليا من السعوديين بنظام الساعة للتهرب من توظيفهم، إذ كشفت 

بعض الجامعات خالل األسبوع الماضي عن رغبتها في التعاقد بنظام الساعة مع متعاونين ومتعاونات من حملة الدكتوراه 

 .ن الكوادر الوطنية المؤهلةوالماجستير والبكالوريوس م

بعد حملة انتقادات واجهتها الجامعات السعودية نتيجة توسعها في استقدام المتعاقدين من خارج المملكة وتجاهل خطط 

التوطين، لجأت بعض الجامعات إلى التوجه للتعاقد مع حملة الشهادات العليا من السعوديين بنظام الساعة للتهرب من 

عدد من الجامعات خالل األسبوع الماضي عن رغبتها في التعاقد بنظام الساعة مع متعاونين توظيفهم، إذ كشفت 

ومتعاونات من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في عدد من الكليات 

 .عدد من التخصصات النظرية ، وسد العجز القائم، في3227/3222الجامعية خالل الفصل األول العام الجامعي 

 تأخير المستحقات

اعتبر عدد من المطالبين بالوظائف األكاديمية من حملة الشهادات العليا هذه الخطوة من الجامعات السعودية تهربا من 

 .التوظيف، إذ إن التعاقد بنظام الساعة ال يخدم الطالب الجامعي وال يحقق أهداف الجامعة

ً بإحدى الجامعات والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المتعاون وقال أحد األكاديميين ال سعوديين الذي سبق أن عمل متعاونا

السعودي بال عقد فقد يستغنى عنه في أي لحظة، ويفرض عليه الجدول الخاص بمحاضرته، والمستحقات المالية المقدرة 

في لجان االختيار، ويتم تأخير المستحقات ال يعلم عنها شيئاً، ويتم حصرها من قبل متعاقدين هم المسؤولون عنه حتى 

 .المالية وتصرف في نهاية الفصل

وأضاف أنه كمتعاون يحرم من حضور اجتماعات الكلية واألقسام، وال يبلغ بأي معلومة إال عن طريق المتعاقد األجنبي، 

متعاون تحت تهديد االستغناء عني كما تهمل طلبات االلتحاق بالجامعة والتثبيت بحجج تعجيزية، ويتم إقناعه باالستمرار ك

 .بأي لحظة

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275464&CategoryID=5
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فيكون عرضة للشكاوى والمشاكسات، كما يتعرض " درجة ثالثة"وتابع أن الطالب يعلمون أن المحاضر متعاون ومؤقت 

المتعاون البتزاز أكاديمي خطر، كرفع معدالت بعض الطالب واعتماد كتب ألساتذة بالكلية بعضهم متعاقدون، وأيضاً ال 

 .حق في االستئذان ألي ظرف، كما أن حقه األدبي في االنتساب للجامعة يسلب بمساءلة شفهية يملك أي

 األمان الوظيفي

قال الدكتور مشعل الشمري إن نظام التعاون الذي تلجأ إليه الجامعات ال يوجد به أمان وظيفي، كما أن عدم الثقة بالمتعاون 

عتبر أسلوب مراوغة وعدم وضوح وتخبطا، وبين الدكتور مبارك الدوسري وبالمادة التي يدّرسها ونفض اليد من تعيينه ت

أن تعاون الجامعات مع األكاديميين السعوديين الذي تنتهجه اآلن الجامعات لتدريس عدد من التخصصات التي تعاني 

 .عجزا، هو هروب بطريقة ذكية من توظيف السعوديين

 نظام مجحف

عاون في الجامعات نظام مجحف يستهدف أبناء الوطن، بينما يصب في مصلحة بين الدكتور أحمد سالمي أن نظام الت

المتعاقدين األجانب، في الحصول على رواتب عالية بدون تأخير، ومبالغ مالية عالية لتدريس طالب االنتساب والدراسات 

امة إذا تعذر عليه إلحاقهم العليا والبرامج وغيرها، وبدل سكن، وتذاكر سفر، وتأمين صحي، وتدريس أبنائه في مدارس ع

 .بمدارس خاصة

يذكر أن نظام التعاون تلجأ له الجامعات لسد العجز القائم في أعضاء هيئة التدريس في عدد من التخصصات، عبر 

 .وبعقود يتم تجديدها كل فصل دراسيالتعاون مع عدد من المؤهلين من خارج الجامعة، وفق نظام الساعات 
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من " الوطن"قضية، علمت  32232مناطق ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا العمالية التي بلغت  2في الوقت الذي سجلت 

لية التي مصادر في جمعية حقوق اإلنسان، أن السعوديين المتظلمين من الشركات األهلية تصدروا عدد القضايا العما

سعوديا، بينما جاء المصريون في  322، حيث بلغ عددهم 3222و 3222استقبلتها جمعية حقوق اإلنسان خالل عامي 

قضايا لكل جنسية، فالهنود والفلسطينيون  2، ثم اليمنيون والنيجيريون بـ2، يليهم السوريون بـ7المرتبة الثانية وبلغ عددهم 

بينما سجلت الجنسية البنجالديشية والسيرالنكية قضيتين لكل منهما، وجاء في المرتبة قضايا لكل منهم،  2والباكستانيون 

 .األخيرة الجنسيات األردنية والصومالية والمالية واإلندونيسية بقضية لكل جنسية

 تصنيف المتظلمين

 33من البنوك السعودية  فردا، فيما بلغ المتظلمون 323بلغ عدد األفراد المتظلمين من كفالئهم ومن الشركات األهلية 

 . فردا 33فردا، ومكاتب االستقدام فرد واحد، والمستشفيات 

، وتقديم استشارات 2قضية، ومطالبات بتبني بعض المقترحات  22وصنفت القضايا منازعات بين أفراد وشركات بلغت 

، وأخطاء طبية 32ب تعويضات ، وطل23فردا، وطلب إعادة نظر لـ 22طلبا، واعتراض على قرار إداري بـ 33قانونية لـ

 . أفراد 2، وطول مدة اإلجراءات 7

 السعوديون المتضررون

حسب إحصائية حديثة، أن عدد  3227-3222من جهتها، أوضحت اللجنة االبتدائية واللجنة العليا في وزارة العمل عام 

ن من شركات أهلية في الرياض مناطق، حيث بلغ عدد السعوديين المتضرري 2قضية في  32232القضايا العمالية بلغ 

 2703مقيما، وجدة  3223سعوديين، والمقيمين  702مقيما، فيما سجلت مكة المكرمة  2222سعوديا، والمقيمين  3232

سعوديا والمقيمين  232مقيما، وأبها  3222سعوديا والمقيمين  3223مقيما، والمدينة المنورة  2222سعودي، والمقيمين 

سعوديا،  220، والطائف 220سعوديا، والمقيمين  322، وينبع 227سعوديا، والمقيمين  373مقيما، وجازان  3323

 . مقيما 222و

 الفصل التعسفي
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أن أغلب مشاكل اللجان العمالية في جدة " الوطن"إلى ذلك، أوضح المحامي والمستشار القانوني ظافر سعيد آل سالم لـ

ن التابعين لتلك الشركات، موضحا أن قضايا إيقاف الرواتب عن ومكة والرياض تكون بسبب الفصل التعسفي للموظفي

 . العاملين ترجع إلى تعثر الشركات التي فقدت رأس المال بسبب المشاريع غير الناجحة

بحكم قضائي صادر من اللجنة العمالية، كاشفا أن اللجان %  20وأضاف آل سالم أن أغلب تلك القضايا تنتهي بمعدل 

ا تعاني عدم وجود رؤية واضحة مع المحامين، فحينما يقوم العامل باالستفسار من مكاتب المحاماة عن االبتدائية والعلي

فترة بقاء تلك القضايا في اللجنة االبتدائية واللجنة العليا، فال يجد ردا شافيا بسبب عدم معرفة الفترة الزمنية لبقاء القضية 

 .ة تحديد فترة بقاء القضية في كل لجنةودعا إلى أهمي. لدي اللجنة االبتدائية والعليا

 
 مقبال على الزواج إىل عيادة املشورة لعدم التوافق 210إحالة 
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 تبوك -عطاهللا العمراني 

كشف مساعد المدير العام للصحة العامة المشرف على برنامج الزواج الصحي بصحة تبوك الدكتور دمحم بن رحيل البلوي 

 2مقبلين على الزواج من خالل  2302أن برنامج الزواج الصحي في منطقة تبوك استقبل خالل العام الجاري « المدينة«لـ

حالة إلى عيادة المشورة الطبية وذلك لتقديم النصح واإلرشادات في سرية تامة  332م إحالة مراكز فحص، في حين ت

حول خطورة تلك األمراض ومدى احتمالية انتقالها لألبناء بعدما أظهرت نتائج التحاليل عدم التوافق والتي عادة تكون إما 

طرفين مصابًا بالمرض واآلخر حاماًل لنفس المرض، أو أحد ال -أو كال الطرفين حاماًل للمرض  -كال الطرفين مصابًا 

واألمراض « األنيميا المنجلية والثالسيميا»: مبّيِنًا أن التحاليل التي يقدمها البرنامج هي فحص أمراض الدم الوراثية

 . «اإليدز»، ومرض »ب و ج »التهاب الكبد الوبائي »: المعدية

تمنع منح شهادة الفحص لمن يثبت إصابته بالعدوى بالفيروسات المسببة لنقص مؤكدًا في الوقت نفسه أن األنظمة والتعاليم 

في حال رغبته الزواج من شخص سليم وإحالته إلى مراكز المعالجة لمرضى اإليدز في « األيدز« المناعة المكتسب

هيئة كبار العلماء وإدارة هـ عن 3232-3-37الصادر في  323المنطقة مشيًرا إلى أن هذا المنع جاء استنادًا إلى قرار رقم 

 .البحوث العلمية واإلفتاء القاضي بعدم التزاوج بين طرف مصاب باإليدز وآخر سليم

إلى أن الزواج يعتبر حدثًا مهًما في حياة الفرد فهو يعمل على بناء « للمدينة»وأشار الدكتور البلوي في مجمل حديثة 

ء العالقات العاطفية واالجتماعية األسرية والصحية وبرنامج الزواج األسرة ومن خالله يدخل الفرد مرحلة جديدة في بنا

الصحي يضمن بعد هللا تعالى وقاية الطرفين والذرية من األمراض الوراثية والمعدية، لبناء أسرة سعيدة مستقرة تؤدي 

 . وظائفها بنجاح

هـ هو  3232مناطق المملكة منذ عام وبيَّن أن برنامج الزواج الصحي الذي بدأت وزارة الصحة في تنفيذه في كافة 

 :برنامج وطني مجتمعي توعوي وقائي جاء بهدف

ج ونقص /التهاب الكبد ب)وبعض األمراض المعدية ( المنجلي-الثالسيميا)الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية • 

 ( اإليدز)المناعة المكتسب 

 .بين على األسرة والمجتمعالتقليل من األعباء المالية الناتجة عن عالج المصا• 

 .تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم• 

 .تجنب المشكالت االجتماعية والنفسية لألسر التي يعاني أطفالها• 

 .رفع الحرج الذي لدى البعض في طلب هذا الفحص• 

 .نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل• 
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 !يا ليل ما أطولك.. مواعيد املستشفيات احلكومية حبائل

 متتد ألشهر وبعضها يأتي بعد الوفاة
 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد المدينة جريدة : المصدر
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 حائل -عارف السويدي 

يات الحكومية أضحى هاجًسا مؤرقًا للمرضى على مستوى منطقة حائل خصوًصا أن بعض تباعد المواعيد في المستشف

المستشفيات تحدد لمراجعيها مواعيد تمتد ألكثر من خمسة أشهر حتى يجد المريض فرصته للدخول على الطبيب، وقد 

معه تلك التحاليل واألشعة  يعطيه بعد الكشف والتحاليل موعدًا آخر، ما قد يؤدي إلى مضاعفة حالة المريض بشكل تصبح

كما يعاني المراجعون في كثير من األحيان من عدم توافر أسّرة كافية للتنويم عند الحاجة في المستشفيات . غير مناسبة

 .بحجة أن جميعها مشغولة

ذت تواصلت مع صحة حائل والتي أفادت بأن شكاوى المراجعين تم تحويلها إلى الجهة المختصة والتي ال« المدينة»

 .بالصمت رغم تكرر مراجعاتنا لها

تقول المواطنة عفاف الشمري إن طول مواعيد المراجعة في المستشفيات الحكومية أمر غير منطقي مقارنةً بالصرف 

السخي الذي تعتمده الدولة سنويًا من ميزانياتها للصحة من أجل خدمة المواطن، مضيفةً أن ما يجده المواطن في المرافق 

حاجته لخدماتها أمر يدعو لالستغراب ألن المريض يحتاج إلى شهور للحصول على فرصة للدخول على الصحية عند 

الطبيب، ثم الفحص عليه في ثوان معدودة، من دون أن يجد المريض أي تشخيص دقيق لحالته عن طريق التحاليل أو 

 .األشعة

 المضاعفت تفضي للموت أحيانًا

نه حتى عندما يحدد لك موعد الساعة العاشرة صباًحا مثاًل بعد شهور وتأتي قبل ويشير المواطن ناجح البريكان إلى أ

الموعد بساعة أو ساعتين، تجد أنك ال تستطيع الدخول على الطبيب إالّ بعد صالة الظهر، بحجج واهية مؤكدًا أنه نظًرا 

اض ال تقبل التأخير وهذه المواعيد لهذه المواعيد المتباعدة ربما يموت المريض قبل أن يأتي موعدها؛ ألن بعض األمر

 .بالشهور وفي أحسن الظروف ربما زادت حالة المريض سوًءا

وذكر المواطن جهز العمودي أن العديد من المراجعين لو كانوا يملكون مااًل لما فكروا في الذهاب إلى المستشفيات 

 .الحكومية؛ بسبب مواعيدها الطويلة

ات الحكومية يجد فيها الوافد العالج واالهتمام أكثر من المواطن؛ ألن له قريبًا أو وقال فيصل العودة إن بعض المستشفي

صديقًا من نفس جنسيته يعمل في تلك المستشفيات، بينما المواطن عليه أن ينتظر المواعيد الطويلة التي قد يدركها أو 

 .يموت قبل أن تأتي

مبكر على حالته، فإن ذلك قد يسبب له مضاعفات، مضيفًا أن ولفت سلطان الشمري إلى أن المريض إذا لم يجد الكشف ال

كثيًرا من المرضى ال يملك اإلمكانات التي تساعده على الذهاب إلى المستشفيات الخاصة وتحمل تكاليفها العالية، وهو 

 .ناته مع المرضمجبر أمام عجزه المادي أن ينتظر موعده الذي يمتد أحيانًا إلى أكثر من نصف عام، متحماًل آالمه ومعا

 .ويأمل هؤالء المرضى جميعًا إقرار التأمين الصحي للمواطن حتى تكون له األحقية في العالج أينما كان

 «الصمت«صحة حائل تحيل شكاوى المواطنين إلى جهة مختصة بـ

المنطقه، طرحت شكاوى ومالحظات أهالي حائل وتذمرهم من تباعد المواعيد في مستشفيات حائل على صحة « المدينة»

وقد أشار مسؤول العالقات العامة بالنيابة في المديرية العامة للشؤون الصحية متعب الضمادي إلى أنه تم تحويل تلك 

 التساؤالت للجهة المختصة 

 .ررة حتى إعداد هذا التقرير للنشرإال أننا لم نتلق ردًا رغم استفسارتنا المتك
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 داء احلجمتعافيا أل 111تأهيل : «مكافحة املخدرات»
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 عبد العزيز مخزوم ـ الدمام

رية العامة لمكافحة المخدرات ومستشفيات األمل، بتمكين قامت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع المدي

شخصا من المتعافين من مختلف مناطق المملكة لضمان استمرارية التوقف عن تعاطي المخدرات وإصالحهم  320

 .هـ3227ليقوموا بأداء مناسك الحج لهذا العام 

ً للشروط الواجب ت وافرها بالتعافي من اإلدمان، ومنها الرغبة وجاء تمكين هؤالء المتعافين ألداء مناسك الحج وفقا

الصادقة في التعافي، واجتياز مراحل التأهيل والعالج، واستقرار حالته المرضية والنفسية، ودافعيته للعالج تكون جيدة، 

 .وحسن الخلق والسلوك وأن يكون المرشح من المتعافين والمشاركين في األنشطة الهادفة والبناءة

جب توفرها لدى المتعافين من اإلدمان تأتي لضمان إقالع المتعافي عن تعاطي المخدرات، وحرصاً وهذه الشروط الوا

 .على الرجوع إلى طريق الصواب والتوقف عن تعاطي المخدرات

ت وأكد مدير إدارة البرامج العالجية والتأهيلية بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات علي الشيباني أن أمانة اللجنة قام

شخصا،  320شخص وحملة لحج هذا العام  300بتنظيم حملة عمره للمتعافين العام الحالي خالل شهر رمضان لما يقارب 

ويأتي تنظيم الرحلة إلى األماكن المقدسة كأحد البرامج المعدة والتي تشرف عليها األمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة 

المتعافين وإفهامهم بأن السعادة الحقيقية هي في مرضاة هللا، وبث روح  المخدرات؛ بهدف تقوية الوازع الديني لدى

 .التعاون والمنافسة وغرس روح الثقة بالنفس والمحبة وتكوين صحبة صالحة وتغيير سلوكيات المدمنين السابقة

والعالجية حققت عدداً  وأوضح الشيباني أن األمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة في برامجها التأهيلية

 .المتعافين في عموم مناطق المملكةمن النجاحات من أهمها رعايتها لعدد كبير من 

 
ا
ً
 مساحات مصغرة لتأهيل ذوي اإلعاقة زراعي
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 الهفوف -سلمان العيسى 

وضع مسؤولو جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء وهيئة الري والصرف عددًا من المقترحات المهمة المفضية إلى 

البرامج التدريبية  االرتقاء ببرنامج التدريب الزراعي لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في نسخته السادسة، كالتنوع في

المقدمة لذوي اإلعاقة وعدم اقتصار التدريب على التدريب الزراعي فحسب، بل تدريبهم في عدة مجاالت فنية وإدارية 

باعتبار أن التنويع في البرامج التدريبية من شأنه إتاحة فرص متعددة في المجاالت الوظيفية؛ حيث يعد البرنامج أحد 

ية بالتوظيف، كما تم طرح فكرة زيادة مدة البرنامج؛ حيث دأبت الجمعية على تنفيذه خالل نسخه البرامج التدريبية المنته

الخمس السابقة لمدة ستة أشهر، باإلضافة إلى إنشاء مزارع مصغرة لكل متدرب خالل فترة التدريب تتولى الهيئة 

من بدايتها غرسها حتى قطف ثمارها بهدف اإلشراف عليها، ويتم من خاللها تدريبهم على كيفية التعامل مع النباتات 

 .إكساب المتدربين مهارات عملية أكثر

 .وظائف تلبي رغباتهم وميولهم

http://www.alyaum.com/article/4153762
http://www.alyaum.com/article/4153779
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وناقش مدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري خالل لقائه مسؤولي هيئة الري دمج المتدربين في األسابيع األولى من 

األقسام التدريبية كاًل حسب رغبته، إضافة إلى تقييم المتدربين  البرنامج لبحث ميولهم واهتماماتهم ومن ثم توزيعهم على

في  نهاية البرنامج لتسهيل مهمة اختيار المتميزين منهم من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاونة وتوظيفهم

 .المجاالت التي تناسب قدراتهم

 
 لتوفري مصدر دخل مناسب للمشرتك بعد التقاعد

 «التأمينات»لرواتب السعوديني يف  آالف ريال حد أدنى 0
 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160828/Con20160828855041.htm 

 

 (  الرياض)ني فارس القحطا

يناقش مجلس الشورى موضوعات أحالتها إليه هيئته العامة، منها مقترح وضع حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين 

من ( ب)المسجلين في التأمينات االجتماعية، المقدم من عضو المجلس الدكتور دمحم آل ناجي، ويتمثل في تعديل الفقرة 

وتاريخ  3/2من نظام التأمينات االجتماعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ( 22) من المادة( 3)والفقرة ( 32)المادة 

2/2/3233. 

ألف لاير شهرياً، ويجوز لالئحة  22يكون الحد األعلى لألجر الخاضع لالشتراك »: على 32من المادة ( ب)وتنص الفقرة 

ً لما يتبين من مراجعة مستويات األجور بين مدة ز : وبعد التعديل أُضيفت له عبارة. «منية وأخرىزيادة هذا الحد تبعا

 .«الحد األدنى لألجر الخاضع لالشتراك خمسة آالف لاير شهرياً »

يجوز بقرار من الوزير بناًء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات »: فتنص على( 22)من المادة ( 3)أما الفقرة 

ً لما قد يتقرر من زيادة الحد األقصى ألجر االشتراك لسائر المرفق، ( 3)أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم  تبعا

يجوز بقرار من الوزير بناًء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات : ، ويصبح بعد التعديل«المشتركين من العمال

 .سائر المشتركين من العمالأعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد األقصى والحد األدنى ألجر االشتراك ل

ويهدف هذا المقترح إلى وضع نص في النظام يضع حدا أدنى لألجر الخاضع لالشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك 

بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، مما يسهم في الرفاهية واألمن االجتماعي والحد من الفقر، وإعطاء 

 .صناع القرار والمحللين والمخططينهمين لتوفير معلومات دقيقة عن األجور تساعد صورة حقيقية ألجور المسا
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 مواد إضافية لنظام محاية الطفل  

 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد عكاظجريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160828/Con20160828855042.htm 

 

وتاريخ  32/مقترح مشروع إضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م« الشورى»يناقش 

لدكتورة فدوى أبو مريفة، ، المقدم من األعضاء الدكتور دمحم آل ناجي، والدكتورة الجوهرة بوبشيت، وا2/3/3222

 .والدكتورة نورة األصقة، والدكتورة نورة العدوان، والدكتورة وفاء طيبة

وترجع مسوغات تقديم المقترح لخلو النظام االجتماعي في المملكة من المواد التي تمنح الطفل الحق في مخصص مالي 

المتقدمة، وضع مخصص مالي للطفل يؤدي إلى ألغراض الرعاية االجتماعية على غرار ما هو موجود في بعض الدول 

تنشئته وحمايته، وضعف معاشات الضمان االجتماعي عن تلبية حاجات األسرة ذات الدخل المنخفض، إذ تتراوح بين 

 3032لألسرة المكونة من سبعة أفراد، وارتفاع نسبة القروض الشخصية في الربع الثاني من  3227للفرد الواحد و 223

مليار، وحسب مؤشرات وزارة الصحة، بلغت نسبة األطفال السعوديين في السن أقل من خمس  232.2 إلى% 2بنسبة 

مما يزيد من الفئات غير المنتجة، ويؤكد أهمية الحاجة لتقديم الرعاية %( 23.32)سنة  32، وأقل من %(33.33)سنوات 

 .3032عام % 20بة الطالق، إذ بلغت في الرياض المناسبة والكافية لهم داخل األسرة، ومن المبررات للنظام ارتفاع نس

تحقيق األمن االجتماعي واالستقرار لألسرة السعودية بتحسين ظروفها المعيشية، وحفظ حياة : ومن أهم أهداف المقترح

ً بتلبية حاجات أطفالها، ما يسهم في  ً واجتماعيا األمن كريمة للطفل لتنشئته في بيئة صالحة، ودعم وبناء األسرة اقتصاديا

الفكري ووقاية األسرة والمجتمع من العنف والتطرف، تحقيق ما جاء في النظام األساسي للحكم واالتفاقيات الدولية من 

توفير النمو المتكامل لألسرة وأفرادها، تنفيذ أهداف خطة التنمية العاشرة باالستثمار في تنمية الموارد البشرية، تحقيق 

 .لى مرتبة أعلى في مؤشرات التنميةل المملكة عاألهداف اإلنمائية دولياً وحصو

 
 لتطوير قضاء التنفيذ« إلكرتونية»اجتماعات : «العدل»

 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد عكاظجريدة : المصدر
.com.sa/new/Issues/20160828/Con20160828854919.htmhttp://www.okaz 

 

 (  الدمام)فاطمة آل دبيس  

بهدف دراسة المواضيع المتعلقة بالقضاء « اإللكترونية»بدء وزارة العدل تفعيل االجتماعات عن بعد « عكاظ»علمت 

الوزارة أنها تولت هذا النموذج من وذكرت المصادر في . التنفيذي ومشاريعها وكيفية تطويرها وتقديم المشورة حول ذلك

 .االجتماع فيما يخص التطوير مع اختيار أعضاء ذوي خبرة عاليه لتحقيق رؤية المملكة

وشكلت الوزارة لجنة من القضاة وأسندت إليهم مهمة دراسة االستشارات والمقترحات في مجال العمل ومشاريع الوزارة 

اللجنة كل في جهة عمله عبر البريد اإللكتروني الرسمي لطلب دراسة ذات العالقة بقضاء التنفيذ، ويلتقي أعضاء 

 .المواضيع ذات العالقة بالتنفيذ وتقديم المشورة حولها وتنظيم كل ما يتعلق بها عبر البريد اإللكتروني

داد تقرير كما عينت الوزارة أمينا للجنة يتولى إرسال طلب المشورة واستقبالها وعرضها وترتيب اجتماعات اللجنة وإع

مفصل يرفع لوكيل وزارة العدل كل شهر، وتجتمع اللجنة مرة كل ثالثة أشهر على األقل لالطالع على نتائج األعمال 

 .قها لألهداف وتقديم تقرير بشأنهاوتقييم تحقي

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160828/Con20160828855042.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160828/Con20160828854919.htm
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 ألف حبة خمدرة 31إحباط تهريب 

  م  3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد  الحياةجريدة : المصدر

  http://www.alhayat.com/Articles/17084997 

 

 صالح الحجاج  -دومة الجندل 

 22022بلغت « كبتاغون»، محاولة تهريب كمية من حبوب (شمال السعودية)أحبط جمرك الحديثة، التابع لمنطقة الجوف 

 .ي إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذحبة، ُعثر عليها ُمخبأة ف

ووفقاً للمدير العام لجمرك الحديثة إبراهيم العنزي، قَِدمت إلى الجمرك إرسالية محمولة في إحدى الشاحنات القادمة، وعند 

تياط، إذ أفرغ خضوعها لإلجراءات الجمركية المعتادة ُعثر على تلك الكمية من الحبوب ُمخبأة داخل تجويف اإلطار االح

 .منه الهواء ثم وضعت كمية الحبوب داخله

كما نوه بجهود الجمارك السعودية المتواصلة عبر منافذها الجمركية البرية . وبيّن العنزي أنه تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة

ومنع دخول كل ما فيه  والجوية والبحرية كافة، وذلك في سبيل إحكام الرقابة الجمركية على ما يرد عبر هذه المنافذ كافة

 .ضرر على صحة وأمن الفرد والمجتمع

 

 
تطلق منتدى اسرتاتيجيات التدريس « تعليم الرياض»

 احلديثة مع بداية الدراسة
 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد الحياة جريدة : المصدر

  tp://www.alhayat.com/Articles/17084999ht 

 

 سعد الغشام  -الرياض  

تطلق إدارة تعليم الرياض، مع بداية العام الدراسي المقبل، منتدى استراتيجيات التدريس الحديثة، في نسخته الثالثة، بعد 

 .نجاحه في النسختين األخيرتين

عبدهللا المطلق، فإن المنتدى سيناقش أبرز طرق وأساليب وبحسب المدير العام لإلشراف التربوي باإلدارة المكلف 

التدريس الحديثة، التي سيتولى تنفيذها نخبة من المشرفين والمشرفات التربويين والمعلمين والمعلمات المميزين، الذين 

في الميدان  سينقلون خبراتهم ونماذجهم الناجحة في عمليات التعليم الصفية وأساليب التدريس وطرائقه إلى العاملين

 .التربوي كافة، بمشاركة فاعلة من المدارس، لعرض االستراتيجيات الحديثة والمبتكرة فيها

وسيصاحب أعمال المنتدى معرض يبرز إبداعات وأنشطة المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات في الحقل 

ء التعليم، إضافة إلى ندوات علمية يلقيها خبراء التربوي، فضالً عن إقامة ورش علمية ينفذها نخبة من األكاديميين وخبرا

ويحظى المنتدى بمشاركة مؤسسات علمية عدة معنية إلثراء . في التربية طوال فعاليات المنتدى الذي سيستمر خمسة أيام

 فعالياته بالخبرات الجديدة التي ستعود بالفائدة على المشاركين، كما يمثل فرصة كبيرة للمعلمين المبدعين لعرض

من ناحية ثانية أطلقت أندية الرياض الموسمية، بالتنسيق مع مستشفى الملك . استراتيجياتهم التدريسية على زوار المنتدى

فهد بالحرس الوطني، حملة للتبرع بالدم في إطار روح التعاون والوطنية بين أفراد المجتمع الواحد، ومن منطلق 

 .وبيوف مع المرابطين في الحد الجنالمؤازرة والوق

http://www.alhayat.com/Articles/17084997
http://www.alhayat.com/Articles/17084999
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 اململكة رائدة العمل اإلنساني واخلريي

 م   3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة   32 الجمعة األقتصاديةجريدة : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/08/26/article_1080902.html 

 

 كلمة األقتصادية
انطالقا من مسؤوليتها الدينية في العالم اإلسالمي عموما والعربي خصوصا قدمت المملكة وال تزال وستظل في مقدمة 

الدول المساهمة في العمل اإلنساني في العالم بشكل عام وفي العالم اإلسالمي بشكل خاص ولعل األرقام خير شاهد على 

يا عن حجم المشاركات النقدية والعينية في مناطق مختلفة من العالم، بل ذلك وباعتراف المنظمات الدولية التي تعلن سنو

إن المملكة لم يسجل عليها أي تأخر مالي في دفع أي التزامات لمصلحة المنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية، ويعتبر هذا 

 .حتى يومنا هذااإلنجاز رصيدا يؤكد أن الريادة في هذه األعمال سياسة ومنهج منذ تأسيس المملكة و

لقد أثبتت المملكة أنها ليست لها أهداف أو مطامع في أي بلد وأنها تقف إلى جانب الجهود المبذولة لمصلحة الشعوب من 

منطلق الواجب الديني والمسؤولية اإلنسانية التي تضعها في مركز الدولة الراعية للمبادرات اإليجابية في جميع األحداث 

دور المملكة الخيري واإلنساني في هذا العقد وتزامن مع حاالت عانت فيها دول وشعوب عدم  والمستجدات، وقد تزايد

االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي وبرز موقف المملكة الداعم لالستقرار في تلك الدول وتقديم الدعم 

لجسيمة التي انزلقت معها دول وشعوب في ويالت والمساعدات والعمل على إحالل السالم والتصالح بدال من االنقسامات ا

 .حروب داخلية طاحنة ال تزال تؤثر في استقرار األوضاع في تلك الدول

وإن من المشاهد أن معاناة بعض الدول والشعوب ال تزال تؤثر بشكل حاد ولذا يأتي مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 

 لألعمال اإلغاثية واإلنسانية لشعوب العالم أجمع، وما يزيد على مليار اإلنسانية، مع إعالن الملك تخصيص مليار لاير

يأتي هذا المركز في وقته الصحيح وفي المسار الذي ما حادت . لاير لالحتياجات اإلنسانية واإلغاثية للشعب اليمني الشقيق

 .عنه المملكة منذ تأسست إلغاثة شعوب في العالم

ولة السعودية الحديثة فكرة إغاثة اآلخرين ومساعدتهم، وعندما كان المجتمع صغيره لقد تشرب المجتمع منذ تأسست الد

وكبيره يسهم في مساعدة الشعب الفلسطيني المنكوب رغم الفقر في ذلك الحين وقلة ما في اليد، ومنذ أن أسهم بصبر في 

حتى وصلت المبالغ المسجلة في الحروب العربية ضد العدوان عليها، وهذا المجتمع يدعم ويغيث الشعوب من حولنا 

وأثبتت المملكة من خالل الدعم . دولة في العالم 22مليار دوالر استفادت منها  20المنظمات العالمية رسميا إلى أكثر من 

الرسمي والشعبي وجودها في الجهود العالمية للتصدي لها كإعصار تسونامي، وزلزال باكستان، وفي غزة والعراق 

 .لها السعودية يد العون والمساعدةن وسورية وغيرها من الدول التي مدت والصومال والسودا
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 خط الكفاية يف اململكة العربية السعودية

 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد عكاظجريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160828/Con20160828854991.htm 

 

 عبداهلل صادق دحالن
في أحدث تقرير للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أوضح أن أجمالي عدد المشتركين في التأمينات االجتماعية بلغ 

من إجمالي المشتركين مقابل % 37المؤمن عليهم  مليون مشترك في بداية العام بلغت نسبة السعوديين 30.2حوالى 

من السعوديين المؤمن عليهم في المؤسسة العامة % 20مشتركين غير سعوديين ومن المدهش والمؤسف أن قرابة % 22

ألف موظف في ( 222.7)آالف لاير سعودي وعددهم حوالى ( 2)للتأمينات حسب تقرير المؤسسة ال تتجاوز رواتبهم 

فبلغ ( 2000)، أما العمالة غير السعودية المسجلة في التأمينات الذين تقل رواتبهم عن (3032)ن عام الربع األول م

والحقيقة استوقفتني هذه . من إجمالي غير السعوديين على رأس العمل% 27مليون موظف أي بنسبة ( 7.2)حوالى 

لاير ( 2000)ال يتجاوز راتبهم الشهري  من السعوديين العاملين في القطاع الخاص% 20اإلحصائيات التي توضح أن 

وهو من وجهة نظري كارثة اقتصادية على نصف العاملين السعوديين في القطاع الخاص الذين يصل عددهم إلى 

ألف موظف وراء كل موظف أسرة مكونة كحد أدنى من أربعة أشخاص بإجمالي عدد أفراد األسر ( 222.2)

لاير سعودي وهو أمر يحتاج إلى دراسة عاجلة لكيفية ( 2000)فيهم بدخل  إنسان تعيش أسرة كل واحد( 2.222.000)

معالجة وضعهم االقتصادي ليستطيعوا الحصول أو الوصول إلى خط الكفاية في مستوى المعيشة الذي قامت بدراسته 

خط )دراسة بـمؤسسة الملك خالد الخيرية من خالل دراسة علمية هي األولى من نوعها في تاريخ المملكة، وسميت ال

أعد وأشرف على الدراسة الباحث السعودي األستاذ الدكتور عبدالعزيز الدامغ الذي ( الكفاية في المملكة العربية السعودية

الحد الذي يمكن عنده لألفراد أو لألسر أن يعيشوا حياة كريمة، وال يحتاجوا إلى أي )عّرف خط الكفاية في السعودية بأنه 

يمكنهم دونه العيش حياة تغنيهم عن استجداء المحسنين أو التردد على الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات إضافية، وال 

وشملت الدراسة البحثية عشرة آالف أسرة سعودية في جميع أنحاء المملكة وهو رقم إحصائي جداً (. مساعدات التسول

كن واألكل والملبس والرعاية الصحية ضخم بلغة اإلحصاء البحثي وحددت مكونات خط الكفاية العشرة وهي الس

والمواصالت والخدمات ( واحتياجات أساسية أخرى)والحاجات المدرسية وحاجات األطفال والرّضع والكماليات 

وهو مصطلح ( خط الكفاية)ومن أجمل مصطلحات البحث الحديثة استخدام الدكتور الدامغ مصطلح . األساسية والترفيه

وعلل ذلك بعدم مالءمة استخدام خط الفقر في السعودية ألن حد الفقر الشديد ( خط الفقر) عن حديث راق  مريح للنفس بدالً 

وأجزم بعد أن قرأت الدراسة متأخراً جداً بعد سنتين من . أو المدقع قد ال يتناسب مع دولة غنية صاحبة اقتصاد قوي

اة في المجتمع السعودي إذا أُعطيت أهمية إصدارها أن لهذه الدراسة أهمية كبرى وتأثيراً أكبر على مستوى الحي

إذ أوضحت الدراسة أن متوسط المصروفات الشهرية المتعلقة بالسكن . لتوصياتها من قبل واضعي الخطط في المملكة

لاير ( 303.20)رياالت والرعاية الصحية ( 3207)رياالت والمالبس ( 3230)رياالً والغذاء ( 3220)بلغت 

( 222)رياالً والمواصالت ( 222)رياالً والكماليات ( 223)لاير واحتياجات الرضع ( 322.7)واالحتياجات المدرسية 

رياالت ليصبح إجمالي االحتياج لخط الكفاية في المملكة ( 202)رياالً والترفيه ( 3222)رياالً والخدمات األساسية 

(2232.30 ) ً  .لاير شهريا

يرية تنموية ال تستهدف الربح وتقصد المصلحة العامة وعززت ومن أهم ما يميز الدراسة أنها صادرة من مؤسسة خ

ومن أهم ما يميز الدراسة شموليتها . مؤسسة الملك خالد الخيرية الثقة في نتائج الدراسة بعد تصديقها من بيت خبرة عالمي

إعادة النظر في نظم كما توضح الدراسة أهمية . لمناطق المملكة الثالث عشرة وتغطيتها لعّينة عشرة آالف أسرة سعودية

الضمان االجتماعي الحالي نظراً لوجود جوانب عجز كبيرة في تغطية احتياجات األسر وتؤكد عدم كفاية مخصصات 

الضمان االجتماعي، ويعود الجزء الكبير من هذه المشكلة إلى انخفاض مستوى دخل الفرد الذي أوضحه تقرير مؤسسة 

ي القطاع الخاص رواتبهم ثالثة آالف لاير يعولون أكثر من ثالثة ماليين من موظف% 20التأمينات االجتماعية بأن 

وهذا ما يدفعني اليوم إلى االقتراح بإعادة قراءة الدراسة التي أعدّتها مؤسسة الملك خالد واالستفادة من توصياتها . شخص

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160828/Con20160828854991.htm
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جاته الفرد إلى الحد الذي يغطي احتيا ألنها في غاية األهمية، ولن يعالج الفقر إال بخلق الفرص التي تسهم في زيادة دخل

 .األساسية وليس إلى خط الفقر

 

 
 !النفايات حمفز لتحسني اخلدمات... أحياناً 

 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227ذو القعدة   25 األحد الحياة جريدة : المصدر

Swiad/17079927-Al-://www.alhayat.com/Opinion/Abdulazizhttp 

 

 عبدالعزيز السويد
وزارة البلديات من الوزارات التي مكثت ردحاً طويالً من الزمن في حال جمود حد التصلب، فالجهد لألمانات في المدن، 

ذه الوزارة، بوصفها جهة مرجعية لكن، في واقع األمر لم تتمكن ه! في القرى، واألضواء للوزارة« التساهيل»وبحسب 

سلبية كي ال « تجارب»لديها موارد وصالحيات، من نقل التجارب الجيدة من مدينة إلى أخرى، كما لم تتمكن من وقف 

تكون مصدراً لإلصابة بالعدوى، كانت مثل المتفرج الذي إذا أراد اإلدارة أصدر تعميماً، يضاف إلى ذلك دورها المشهود 

الموافقات على مخططات أدى بعضها إلى كوارث السيول أو تورط مواطنين بالشراء في مخططات في ملف المنح و

 .لتكون بالنسبة إليها مثل سيارة إسعاف« الرؤية»بقيت على هذه الحال إلى أن جاءت . مدفونة

م الخدمات مصادر الدخل، جاءت رسو« لتنويع»وبحكم أن المنافسة بين األجهزة الحكومية ساخنة الستيالد رسوم 

، فما هي الخدمات التي سيتم تحسينها؟ «الرسوم لتحسين الخدمات»وزير البلديات قال في تصريح صحافي إن . والنفايات

من فسوح بناء إلى « الرخص»النظافة موكلة بعقود ضخمة منذ سنوات طويلة لشركات، والبلديات همهما األساس إصدار 

البلديات فانظر إلى « خدمات»وإذا أردت أن تعلم ! ة مصدر جديد لتنويع الدخلحفر الشوارع، التي اكتشفت أخيراً بمثاب

حجم مساحة الرقع الخضراء في المدن، وكيف تحولت أراضي مرافق عامة إلى منصات الستثمار القطاع الخاص، 

أسعار وال تنَس الترفيه، الذي خصصت لقطاعه الخاص أراض كبيرة ب. كمدارس ومستشفيات، تحت أنظار الوزارة

رمزية سنوات طويلة، ليفرض ما يشاء من أسعار، أما ما يصل إلى المواطن العادي فهو ال يتعدى سيارة نظافة تزور 

 .الحي، أو مراقباً يالحق شاباً يبيع البطيخ

ل العالم بدالً من استثمار النفايات بمبادرة ذكية يتم وضع رسوم عليها، وإعادة تدوير النفايات، الذي تقدمت فيه مختلف دو

 .«نفط للمستقبل»في بالدنا، والطمر كان الحل، حتى توقعنا أن الهدف « محفوظاً »األول والثالث منذ زمن بعيد، كان ملفاً 

في بالد أخرى يجري حفز السكان لفرز النفايات ووضعها في حاويات مختلفة بحسب أنواعها، بمقابل مادي يحصل عليه 

على ماذا سيحصل المواطن من خدمات جديدة؟ هل ستتوسع الحدائق ومواقع الترفيه  الفرد، حسٌن؛ في مقابل هذه الرسوم

 .بالطبع هذا لن يحدث، ألنه لم يحدث في ظروف أفضل! ، على سبيل المثال ال الحصر؟«العامة»
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 حقوق اإلنسان فى العامل
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 ة اإلرهابمسؤولو حقوق اإلنسان يؤكدون حق الدول يف مكافح

 م   3032أغسطس  37 -هـ 3227ذو القعدة   32 السبت البالدجريدة : المصدر
 رابط الخبر

 

 واس -تونس

أكد المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق اإلنسان في وزارات الداخلية العربية حق الدول في إتخاذ التدابير الالزمة 

 دئ ومعايير حقوق اإلنسان ،لمكافحة اإلرهاب مع ضرورة أن تحترم جميع التدابير المتخذة مبا

 .وأن تضمن الوفاء بااللتزامات المنوطة بها بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها 

ودعا المؤتمر في ختام اعماله بالعاصمة التونسية الدول األعضاء إلى العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا اإلرهاب ، 

 ً  .م 3002/ 3/ 32الصادر في  322/ 20لقرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة  وجبر الضرر وفقا

كما دعا المؤتمرون الجهات المعنية بحقوق اإلنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات في ما بينها في مجال 

تفادة من خبراتها في هذا نسان ، واالسنشر ثقافة حقوق اإلنسان ، وإلى تفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإل

 .المجال 

 
 تعاون بني حقوق اإلنسان وجملس وزراء الداخلية العرب

 م   3032أغسطس  32 -هـ 3227ذو القعدة   32 األحد الرايةجريدة : المصدر
1f2f9058ab06-b063-44ad-65e9-w.raya.com/news/pages/a4d74d75http://ww 

 

 :قنا  -الدوحة 

نوهت اللجنة الوطنية لحقووق اإلنسوان، بالتعواون والشوراكة المسوتمرين بينهوا وبوين األمانوة العاموة لمجلوس وزراء الداخليوة 

وم، فوي إطوار هوذا التعواون، بتنظويم عودة وأوضوحت اللجنوة الوطنيوة أنهوا سوتق. العرب، فوي الكثيور مون األنشوطة والفعاليوات

أنشطة وفعاليات باالشتراك مع مجلس وزراء الداخلية العرب بمقر أمانته العامة في توونس خوالل شوهر موارس القوادم، مون 

 ".معرض اإلسالم وحقوق اإلنسان"بينها 

، قد حظي 3032لدوحة أواخر عام الذي عقد با" تحديات األمن وحقوق اإلنسان في المنطقة العربية" ولفتت إلى أن مؤتمر

 .باهتمام كبير من األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

وثمن السويد جوابر الحويول مودير إدارة الشوؤون القانونيوة باللجنوة الوطنيوة لحقووق اإلنسوان، فوي تصوريح صوحفي، مشواركة 

 .رات الداخلية العرب الذي عقد مؤخراً بتونساللجنة كمراقب في المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق اإلنسان في وزا

وأوضح أن هذا المؤتمر ينظمه سنوياً مجلس وزراء الداخلية العرب في إطار متابعة توصويات الموؤتمر الودولي الوذي عقود 

 .بالدوحة حول تحديات األمن وحقوق اإلنسان

https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-2/
https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-2/
http://www.raya.com/news/pages/a4d74d75-65e9-44ad-b063-1f2f9058ab06
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خليوة العورب قود أكود فوي توصوياته علوى حوق وأشار إلى أن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقووق اإلنسوان فوي وزارات الدا

إلنسوان فوي جميوع التودابير الدول في اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة اإلرهاب وضرورة أن تحتورم مبوادئ ومعوايير حقووق ا

 . المتخذة

 

 

 «جهاز تنصت»السجن والغرامة لرجل وضع : اإلمارات

 يف سيارة زوجته 
 م   3032أغسطس  28 -هـ 3227قعدة ذو ال  25 األحد الرياض جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1529316 

 

 نوفل الغرابي -متابعة 

قضت محكمة االستئناف في دبي بتأييد حكم قضائي سابق أصدرته المحكمة االبتدائية في اإلمارة بحبس متهم من جنسية 

، بعدما ثبّت جهاز "االعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطليقته"آالف درهم، بتهمة  30أشهر، وتغريمه دولة عربية ثالثة 

تعقب وتنصت في سيارتها الخاصة، بهدف رصد تحركاتها واستراق السمع لمحادثاتها أثناء قيادة المركبة، وبغير علمها 

 ".اإلمارات اليوم"وبما يخالف القانون بحسب ما ذكرت صحيفة 

، (كانت زوجته حينها)، عندما أشار المتهم إلى المجني عليها 3030أشارت الصحيفة إلى أن وقائع القضية تعود إلى عام و

ً كامالً  بالذهاب إلى أحد محالت إكسسوارات السيارات، لتعتيم زجاج السيارة محل القضية، ما تطلب ترك المركبة يوما

بات على علم بكل تحركاتها ( المتهم)عد استرجاع المركبة أن زوجها لدى المحل ذاته، فيما الحظت المجني عليها ب

 ".المكانية، والمحادثات التي تتم بينها وبين صديقاتها وهي داخل السيارة

وسارعت السيدة حينها إلى اإلدارة العامة ألمن الدولة في شرطة دبي، وأبلغت عن الواقعة، لتتم إحالة المتهمين األول 

أن ما ( الزوج السابق)ابة العامة، فيما أنكرا أثناء التحقيق التهم المنسوبة إليهما، في حين قرر المتهم األول والثاني إلى الني

حدث كان أثناء ما كانت المجني عليها زوجته، وأن الواقعة حدثت أثناء ملكيته الشخصية للسيارة، وقبل نقل الملكية وبيع 

 ".السيارة إلى المجني عليها

لثاني، ويعمل مدير لشركة متخصصة في أنظمة تحديد المواقع وخدمات الرصد والمتابعة األمنية، وهي ونفى المتهم ا

لم يكن يعلم بضرورة "خدمات تقدم للشركات فقط وليس لألفراد، التهمة المنسوبة إليه، قائالً في محاضر النيابة العامة، إنه 

هم األول زرع جهاز التعقب في المركبة العائد ملكيتها الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حين طلب منه المت

 ".لم يكن يعلم بعدم جواز تركيب مثل تلك األجهزة في مركبات األفراد 3033أنه قبل "، معلالً "للمجني عليها

الجهاز مرخص ومعتمد للشركات فقط، وال يجوز لألفراد تركيب مثل هذه األجهزة على "وورد كذلك في المحضر أن 

ات الخاصة، وأن توريد الجهاز وما يماثله يتوجب الحصول على موافقات مسبقه من الجهات المعنية، وذلك قبل المركب

 ."ا وصورة ضوئية من ملكية المركبةتوريده، ثم يتم استيرادها وإدخالها إلى الدولة، ويجب أن يرفق بفواتير شرائه
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