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 أكدت احلاجة إىل إسرتاتيجية وطنية للتوعية الشاملة

ثقة امللك سلمان يف : مسها الغامدي« حقوق اإلنسان»عضو 
 املرأة كبرية
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http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160829/Con20160829855067.htm 

 

 (  الباحة)علي الرباعي 

لددس عددلما  بددن أكدددع ع ددئ هيقددة حقددئ  اهاسددا  عددمعا بنددل عددعيد عثمددا  الااحدددن أ  ثقددة اددا م ال ددرحين ال ددري ين الم

 .عبدالعزيز في قدراع المرأة السعئ ية ال حدو  لعا، حا يعزز ح ئرها لخدحة وطنعا في كل المجاالع

أ  ثقافة الدئعي ال قدئقي ت جدال  لدت  عدجراتيجية وطنيدة لج قيدي الجئعيدة ال داحلة المق دلة ل قدئ  « عكاظ»وأوض ل لـ 

لجمعيددة الئطنيددة ل قددئ  اهاسددا ،  ضددافة  لددت بعدد  المقعسدداع ح دديرة  لددت أ  هندداا جعددئ ال كبيددرة للعيقددة وا. اهاسددا 

القاائاية،  ال أ  الطمئح يرتقي بنا  لت وضع  عجراتيجيه تئعئية شداحله تق دل لل قدئ  اهاسدااية المسدجندة علدت شدريعجنا 

صدة وحنعدا حقحلدة أ  تئضدع اهعدجراتيجية ويدجر ا درها علدت أوعدع اطدا  بالم داركة حدع جميدع الجعداع المخج. اهعالحية

الجعلير وال قو  اهعدالحية والجاحعداع والئعداال اهعالحيدة المجنئعدة كئاعدا قندئاع الجئا دل والئ دئش  لدت كدل شدراا  

 .المججمع

وقالل عمعا الااحدن    ااجيارها ع ئا في هيقة حقئ  اهاسا  يعني لعا الكثير حا ي  زها للسعي لجكئ  فدي حسدجئث ثقدة 

حددن أولئيدداع اهجماحعددا ق ددايا المددرأة واألعددرة والط ئلددة بئ دد عا حرحلددة حعمددة فددي ت ددكيل الفجددة  لددت أ  . والة األحددر

ال خصددية، اصئ ددا أ  الدولددة تئليعددا رعايددة تاحددة، وت ددرط علددت ت ددمين اطددل الجنميددة، حقددئ  الط ددل، وتعيقددة كافددة 

 .الظروف الجي ت من له تن قة  ال ة

فدي حقددحجعر األيجدام الدتين تعددف الدولدة  لدت  حجعدر فدي ال يداة في المججمع شراا  ت جال  لدت رعايدة حخجل دة و»وأضافل 

 .ية أ  تقئم حقام األعرة الطبيعيةوتئفير األعرة البديلة الجي يمكنعا بالدعر والجئع. العاحة
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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 واس -جدة 

بقصر السالم بجدة اليئم، وزير الجعلير اعجقبل اا م ال رحين ال ري ين الملس علما  بن عبدالعزيز آش ععئ  في حكجبه 

الدكجئر أحمد العيست، يرافقه حديرو الجاحعاع التين  درع األواحر الملكية الكريمة بجعيينعر في حنا بعر الجديدة، وهر 

حدير جاحعة اهحام دمحم بن ععئ  اهعالحية الدكجئر عليما  أبا الخيل، وحدير جاحعة الملس عبدالعزيز الدكجئر : 

الرحمن اليئبي، وحدير جاحعة الملس االد الدكجئر فال  السلمي، وحدير جاحعة جازا  الدكجئر حرعي الق طااي، عبد

وحعالي حدير جاحعة جدة الدكجئر عبدال جاح ح اط، وحدير جاحعة الطااف الدكجئر حسام زحا ، وحدير جاحعة بي ة 

 .لعزيز الصئيا الدكجئر أحمد اقا ن، وحدير جاحعة ح ر الباطن الدكجئر عبدا

 .وقد أعرب الملس الم دث عن تعنقجه لعر بعته المناعبة، عااالل هللا لعر الجئفيي والنجاح في ادحة  ينعر ووطنعر

حن جعجعر أعرب حديرو الجاحعاع عن شكرهر وتقديرهر لخا م ال رحين ال ري ين علت ثقجه الكريمة بعر،  اعين هللا 

 .حسن ظن القيا ة الرشيدة بعرند عب ااه وتعالت أ  يئفقعر ليكئائا ع

 

 
من أسرة واحدة نتيجة سقوط  5استشهاد طفلتني وإصابة 

 مقذوف يف جنران
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 علي عئ  الياحي -اجرا  

اعج عدع ط لجا  وأ يب امسة حن أفرا  أعرتعما اجيجة عقئط حقتوف عسكرن أطلي حن األرضي اليمنية علت حنزلعما 

 .في حنطقة اجرا  

حن حارب اليئم  ٥:٦وقاش المقدم علي ال عرااي المج دث الرعمي لمديرية الدفاع المداي بمنطقة اجرا  أاه عند الساعة 

الدفاع المداي بالغال عن عقئط حقتوف عسكرن حن  اال األراضي اليمنية علت حنزش حئاطن حما اجج  األحد باشر رجاش

هجراءاع المعجمدة عنه وفاة ط لجين ، و  ابة امسة حن أفرا  األعرة حيث تر اقلعر للمسج  ت لجلقي العالل وقد تر تن يت ا

 .في هتا ال أ  
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ملتابعة نسب اإلجناز « مركز ذكاء األعمال»الصمعاني يدشن . د

 باملرافق العدلية
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 حبارا العكاش –الرياض 

اهلكجرواية لمركز ذكاء األعماش في حقر الئزارة أحس بالرياض، والجي  وليد الصمعااي البئابة.  شن وزير العدش ال يخ  

تعنت بجمع وتخزين وت ئيل البياااع  لت حعلئحاع وتطئير المقشراع الق ااية االلكجرواية واعجخرال النجااج لخدحة 

ل   .تئجعاع وأهداف الئزارة وبما ي من حجابعة  اجاز األعماش لكافة المرافي العدلية  لكجروايا

الصمعااي في اججماع حع الئكالة المساعدة لجقنية المعلئحاع وب  ئر وكالء الئزارة، أهمية حركز ذكاء األعماش . وأكد  

حن حيث جمع المعلئحاع حن حصا رها األعاعية وامتججعا وت ليلعا الج ليل المناعب،  ضافة  لت   ة المعلئحاع، 

اش حصدرا أعاعيا للمعلئحاع المئثئقة والمجكاحلة في الئزارة، ثر العمل ب يث تصب  قئاعد البياااع في حركز ذكاء األعم

بعد ذلس علت تطئير وبناء األ واع الالزحة لعرض المقشراع الج اعلية والجقارير الج ليلية، الجي تساهر في اكج اف 

ل علت المعلئحاتية واألرقام ال  .تخاذ القرارحكاحن الخلل، للعمل علت الج سين والجطئير، واالعجما   وحا

  ارة  عر القرار و  ارة ال لئش ال نية و  ارة المعرفة، ويعدف  لت : وي مل حركز ذكاء األعماش علت ثالث   اراع، هي

عكس واقع العمل في الئزارة وجميع المرافي العدلية حن ح اكر وكجاباع عدش ل ظة بل ظة وحن شاشة واحدة، يسعل حن 

حا يدور في الئزارة والمرافي العدلية حن أن حكا  وفي أن وقل، وعيقدم المركز ادحاته االلعا لمجخت القرار حعرفة كل 

للجعاع الخارجية والب ثية،  ضافة  لت عمئم أفرا  المججمع، و تاحة البياااع اهحصااية بعد تطئيرها لجعزيز ال  افية 

 .وا ر الثقافة العدلية

ل حن عبعة أاظمة عدلية رايسية، يمكن حن االلعا ت ليل  وتعمل بئابة ذكاء األعماش االلكجرواية علت أات البياااع ل ظيا

العمل ب كل تكاحلي أو ت ليل العمل واسبجه في كل اظام علت حدة، وتئض  هته المقشراع االلكجرواية  اجاز األعماش في 

المنجزة    المعاحالعكل ح كمة وكجابة عدش، كما تئض  الئقل التن تر بداية العمل فيه والئقل التن ااجعت، وعد

  .والمعلقة وغير المنجعية
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« واعية»بالرياض ختتتم فعاليات برنامج « رعاية الفتيات»

 القانوني
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ااججمل حقعسة رعاية ال جياع الجابعة ل رع وزارة العمل والجنمية اهججماعية بالرياض، فعالياع المرحلة الثااية حن 

، والتن يعدف  لت رفع حسجئث اه راا لدث ال جياع بكافة األاظمة والقئااين الجي تك ل لعن "واعية"البرااحج القاائاي 

 .زحة في شجت احئر ال ياةال ماية القاائاية الال

وقد ت منل هته المرحلة الجي اعجمرع ثالثة ايام العديد حن الدوراع والم اضراع الجئعئية، كما تر تن يت حجمئعة حن 

األعماش الجطئعية، باهضافة  لت تقدير االعج اراع والدعر الن سي واالججماعي لجميع المسج يداع، بم اركة اخبة حن 

 .ع واهججماعياع وحدرباع تطئير التاعاألاصااياع الن سيا

يُتكر ا  حقعسة رعاية ال جياع تسعت حن االش هتا الجعاو  والجخطيل المسجمر حع كافة الجعاع  لت تئعية فجياتعا قاائايال 

 .واالرتقاء بجئ ة حياتعن حسجقبالل وح ظ حقئقعن، ل مايجعن 

 

 
 حادثا  باملدينة املنورة 82إصابة يف  82حالة وفاة و
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 االد الزايدن -المدينة المنئرة 

ل حروريال شعدتعا المدينة المنئرة اال 92آارو  في  22ق ت شخص حج ه وأ يب   .عاعة الماضية 24ش الـحا ثا

وأفا  المج دث الرعمي للعالش األحمر بالمدينة المنئرة االد السعلي أ  طريي المدينة القصير السريع عجل العد  األكبر 

  ابة، يليه في الجرتيب طريي العجرة، وحن ثر طريي ينبع، وكاال  22في ال ئا ث حن حيث اه اباع؛ حيث بلال 

 .لمدينة وبع  الم افظاعفي  اال ا باقي ال ئا ث
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 دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا 06ينتمون إىل 

 مسلم ألداء فريضة احلج 8066خادم احلرمني يأمر باستضافة 
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 60حسلر وحسلمة حن  9400باعج افة  -ح ظه هللا  -أحر اا م ال رحين ال ري ين الملس علما  بن عبدالعزيز آش ععئ  

هـ، وذلس ضمن برااحج ضيئف اا م ال رحين 9417 ولة حن قاراع آعيا وأفريقيا وأوروبا، أل اء فري ة ال ج هتا العام 

 .لتن تُ رف عليه وتن ته وزارة ال قو  اهعالحية والدعئة واهرشا ال ري ين لل ج ا

وقاش وزير ال قو  اهعالحية والدعئة واهرشا  الم رف العام علت برااحج االعج افة ال يخ  ال  آش ال يخ أ  هته 

الجئ  الجي يجعاهد بعا حن حكرحاع الخير وحآثر  -أيده هللا  -المكرحة الملكية الكريمة حن لد  اا م ال رحين ال ري ين

 . ائااه المسلمين في ح ار  األرض وحااربعا، رعاية حنه وعناية ب قواعر

   هته الل جة الكريمة حن اا م ال رحين ال ري ين هي احجدا  للمئاقف الم رفة والجليلة الجي يق عا لجئحيد األحة "وقاش 

حع المسلمين في جميع أا اء العالر، ح يرا  لت أ  اا م قد  اهعالحية، والئقئف أحام الج دياع الجي تئاجععا، والجئا ل

ه   ".بجسخير اهحكاااع كافة لخدحة ال يئف ليق وا حناعس حجعر بيسر وععئلة -وفقه هللا  -وجَّ

ل أ   وأوض  أ  االعج افة ترعخ رعالة وحكااة المملكة العربية السعئ ية لدث المسلمين في كل بقاع األرض، حبينا

المسج افين ضمن برااحج ضيئف اا م ال رحين ال ري ين أل اء حناعس ال ج حنت ااطال  برااحج   جمالي عد 

 .ألف حال وحاجة حن جميع قاراع العالر 24االعج افة بلغ أكثر حن 

 ادوايسيا، حاليزيا، ال لبين، العند، باكسجا ، تركيا، بناال يش، : وأضاف أ  المسج افين هتا العام ينجمئ   لت  وش

رالاكا، تايلند، أفاااسجا ، ات ا  حاينمار، المالديف، ايباش، ايجيريا، السنااش، أثيئبيا، الكاحيرو ، الصئحاش، غااا، عي

ت ا ، حالي، عاحل العال، النيجر، جنئب أفريقيا، كينيا، أفريقيا الئعطت، بئركينا فاعئ، أريجريا، الكئاائ برازفيل، 

، بئتسئااا، جنئب السئ ا ، حقدوايا، البئعنة والعرعس، أوكراايا، قرقيزعجا ، عيراليئ ، زيمبابئن، جزر القمر، تئجئ

أوزباكسجا ، طاجيكسجا ، كازااسجا ، تركمنسجا ، أذربيجا ، فيجي، ألباايا، كئعئفئ، حقدوايا، عي ل، بيساو، حدغ قر، 

 .أوغندا، بنين، غينيا كئااكرن، حئزحبيي، بئروادن، رينيئ ، حالون، زاحبيا

آش ال يخ بما يبتله والة األحر في المملكة حن جعئ  جليلة في ادحة اهعالم والمسلمين، و حياء الج احن اهعالحي، وائه 

وتئحيد األحة اهعالحية، حقكدا حكااة المملكة المرحئقة في العالر اهعالحي بص جعا حعبل الرعالة السماوية السم ة، 

كاااتعا عباقة  لت كل عمل  عالحي اافع لألحة اهعالحية، حسخرة كل  حوراعية لل رحين ال ري ين، وكاال وحا زالل 

 .لخدحة اهعالم والمسلمين
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 أعلن فوز تسعة أحياء مثالية جبائزة األمري عبداجمليد

خادم احلرمني حريص دوما  على كل ما من : خالد الفيصل
 شأنه رفع مستوى اإلنسان
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  ال  الرويس –جدة 

أعلن حسج ار اا م ال رحين ال ري ين أحير حنطقة حكة المكرحة، رايس حجلس   ارة جمعية حراكز األحياء بالمنطقة، 

كي األحير االد ال يصل، عن فئز تسعة أحياء بم افظاع العا مة المقدعة، جدة، والطااف بجاازة  احب السمئ المل

لألحياء المثالية، في ال  ل التن أقير بمقر  حارة حنطقة حكة المكرحة بجدة،  –يرحمه هللا–األحير عبدالمجيد بن عبدالعزيز 

 .وأع اء الجمعية العمئحية لمراكز األحياء بالمنطقة ب  ئر  احب السمئ الملكي األحير ح عل بن حاجد ح افظ جدة،

، علت -ي  ظه هللا–أرفع باعمكر جميعا أعمت آياع ال كر والعرفا  لخا م ال رحين ال ري ين : "وقاش األحير االد ال يصل

لمملكة، رعايجه الكريمة لكل حا حن شأاه رفع حسجئث اهاسا ، ليس في حنطقة حكة المكرحة ف سب، بل في كل حناطي ا

ل "علت حئاق ه العظيمة الجي ترفع رأس كل ععئ ن -أيده هللا–كما ا كره  يك ينا الجقدير واالحجرام العالمي التن : "، ح ي ا

ا ظت به، وهتا ب د ذاته  اللة كبيرة علت حكااة قيا تنا وبال اا في العالر، ف كرا لقيا تنا الجي أو لجنا لعتا المسجئث، 

التن يبرهن في جميع المناعباع وفي كل األزحاع، بأاه المئاطن الصال  في البلد الصال   وشكرا لإلاسا  السعئ ن

 ".والقيا ة الصال ة، فعنيقا لنا جميعا هتا اهاسا  والئطن والقيا ة

وعأش أحير حنطقة حكة المكرحة هللا عب ااه، أ  يجامد األحير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بئاعع رحمجه، كئاه المجسبب في 

 لت حكة المكرحة،  -يرحمه هللا-وجئ  حراكز األحياء الجي بدأها حن المدينة المنئرة حين كا  أحيرال لعا، وااجقلل حعه 

حن واجبنا أ  اكرم هتا الرجل الجليل التن فكر وأاجز هتا الم روع العظير في حعناه وفاادته، لتا وضعنا جاازة : "ح ي ا

 ".ظاع المنطقةت مل اعمه لألحياء المثالية في ح اف

ل الجي لر ي ال عا ال ظ  لت بتش المزيد حن الجعئ  لنيل الجاازة، حقدحا عمئه  وهنأ األحير االد ال يصل األحياء ال اازة،  اعيا

ال كر لكل حن كا  له  ور في جمعياع األحياء اظير حا قدحئه حن جعد وحاش يطلبئ  فيه المثئبة حن هللا، كما قدم عمئه 

عمل وال قو  االججماعية علت عناية وزارته بمراكز األحياء وحجابعة العمل فيعا، اا ا بال كر فرع ال كر لئزير ال

 .الئزارة بمنطقة حكة المكرحة وحنسئبيه

العمرة، والعجيبية، والمس لة بالعا مة : عقب ذلس أعلن أحير حنطقة حكة المكرحة أعماء األحياء ال اازة، وهي علت الجئالي

 .والساحر، واألحير فئاز بم افظة جدة، وال يصيلة، والسر، وشعار بم افظة الطااف المقدعة، الص ا،

المجاش األحني والئطني ويرتكز علت تعاو  أهل ال ي في الم افظة علت أحن : وأاتع في الجرشي اع عدة عئاحل هي

القي، والتن حن االله تجر المساهمة ال ي، وال عالياع الجي تعزز االاجماء الئطني لدث السكا ، كتلس المجاش القيمي واالا

 .في ا ر القير األاالقية ال اضلة بين أهل ال ي واألا طة الجي تسعر في الم افظة علت قير االحجرام والنظام

وت منل العئاحل المجاش االججماعي والثقافي والتن يركز علت ت اعل أهل ال ي في ت قيي الجئا ل وتنمية العالقاع 

م في رفع الجااب المعرفي والجعليمي، كتلس المجاش البيقي والص ي و ععام عكا  ال ي في ال  اظ علت االيجابية واهععا

البيقة وبراحج الئقاية الص ية، كما اشجملل العئاحل علت المجاش الخدحاع العاحة ويركز علت ح اركة أهل ال ي في 

 .تطئير الخدحاع العاحة وال  اظ علت المرافي والمكجسباع

http://www.alriyadh.com/1529403
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لألحياء المثالية  –يرحمه هللا-ير حنطقة حكة المكرحة أعلن عن  طال  جاازة األحير عبدالمجيد بن عبدالعزيز وكا  أح

ب كل عنئن، وتجئلت   ارة حراكز األحياء عملية الجقيير وال رز، وعج مل حسجقبالل كافة ح افظاع حنطقة حكة المكرحة الـ 

 .الم افظاع ، بعد  ا اء فروع للمراكز في تلس97

 

 
ه بعدم إيقاف أي مأذون إال بعد الرجوع للوزارة

ِّ
 وزير العدل يوج

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنينالجزيرة جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20160829/ln39.htm-http://www.al 
 

 :دمحم العثما  -« رةالجزي»

ه وزير العدش الدكجئر وليد بن دمحم الصمعااي بعدم  يقاف أن حأذو  في حاش وقئع بع  المخال اع حنه  ال بعد الرفع  وجَّ

ا فيه ائععا حرفقلا بعا  ئر ال بئط  . لت الئزارة، ويكئ  حئض ل

م الم اكر الجابعين لعا بإيقافعر عن العمل بناء يأتي ذلس علت ال ية ورو  تظلماع  لت الئزارة حن بع  المأذواين حن قيا

حن . علت حا تتكره الم اكر لعر حن وقئع حخال اع حنعر، واعجمرار ذلس حدة طئيلة بدو  البل فيعا، أو رفععا للئزارة

ه الم اكر وحأذواي عقئ  األاك ة كافة بأ  يقئم المأذو  بأات حئافقة  المرأة جااب آار، كا  حعالي وزير العدش قد وجَّ

ا علت عدم اعجنابة غيرها في النطي بالمئافقة، والفجلا . وفي الئجه ال رعي، وعماع ذلس بن سه قبل ضبطه عقد النكاح حنبعل

فيما اعجند  لت الما ة الرابعة ع رة حن الا ة حأذواي .  لت أ  هتا اهجراء يُعَدّ  براء للتحة، وأ اء للئاجب، وح ظلا لل قئ 

علت المأذو  قبل  جراء عقد النكاح الج قُّي حن تئافر األركا  وال روط في »س؛  ذ تق ي بأ  عقئ  األاك ة في ذل

أ  يدّوِّ  المأذو  البياااع كافة في  فجر ال بل، حع أات تئقيع طرفَْي »، وكتلس  لت الما ة الثالثة والع رين حنعا «العقد

و ح ار ، فر األركا  وال روط، وااج اء المئااع في الزوجين؛  ذ يجطلب األحر حن حأذو  األاك ة الج قُّي حن تئا«العقد

، و ذا كا  الئلي غير األب فإ  (حدة  الحية ال عا ة عجة أشعر فقل)شعا ة ال  ص الطبي للزوجين عارية الم عئش 

وي ير  لت  المأذو  يج قي حن أاه أقرب ولي باالطالع علت  س حصر الئرثة، أو حا يدش علت ااجقاش والية الجزويج  ليه،

و ذا كا  عقد النكاح يجرن بمئجب وكالة حن الطرفين أو أحدهما فيجأكد المأذو  حن أ  الئكيل حخئش . ذلس في ال بل

بالجزويج حن الئلي ال رعي أو حن الراغب في النكاح، وفي حاش عدم وجئ  ولي شرعي للمرأة فإ   جراء عقد النكاح 

في  جراء عقد النكاح للمطلقة علت أ ل  س الطال ، ويرعل للم كمة الجابع ويعجمد . يكئ  حن قِّبل الم كمة المخجصة

وفي حاش عدم وجئ   س الطال  ل قده فيعجمد علت  س بدش . لعا؛ لجقئم ببعثه لجعة   داره للجعميش علت عجله بتلس

الجأكد حن وفاة زوجعا  وعلت المأذو  قبل  جراء العقد علت المجئفت عنعا زوجعا. ح قئ  حئثي حن الم كمة حصدرة الصس

باالطالع علت  س حصر ورثجه، واهشارة  ليه في ال بل، وي رر عقد النكاح علت الئثااي المخصصة لتلس حن وزارة 

ويسجلزم . العدش بخل واض ، حع الجنبيه علت حا قد يقع حن شطب أو تعديل أو  ضافة أو غير ذلس، حع الجئقيع عليه واجمه

 ة البياااع كافة في  فجر ال بل، حع أات تئقيع طرفَْي العقد والئلي وال اهدَْين، و ارال الئثيقة األحر تدوين حأذو  األاك

عد ذلس تصا   الم كمة علت   ة اجر وتئقيع المأذو  بعد الج قي .حن واقعه بعد عماع حئافقة الزوجة علت هتا الزوال

 .االش حا  ُّو  في وثيقة عقد النكاح حن عالحة  جراء المأذو ، وحدث تقيده بما ور  في الالا ة، حن

 لت ذلس، ت جرط وزارة العدش علت المجقدحين لل صئش علت راص المأذواية ال صئش علت ال عا ة الجاحعية في 

الجخصص ال رعي، وأ  يكئ  المجقدم حسن السيرة والسلئا، حع  ح ار تزكيجين حن ذون العيقاع والمنا ب 

ا؛  ذ تقئم الئزارة بسرعة   دار وتجديد راص المجقدحين  22يقل عمره عن  وال عا اع العليا ال رعية، وأال عاحل

 .للمأذواية، بعدحا تجر  حالة جميع الطلباع للجنة المخجصة، وبعد  راعة الطلباع ترفع الجئ ياع العجما ها

؛ (www.moj.gov.sa)فيما أتاحل وزارة العدش ادحة الب ث عن حأذواي عقئ  األاك ة عبر بئابجعا اهلكجرواية 

كما تمّكن الخدحة حن . لمعرفة أعماء حأذواي األاك ة، واعجعراض أرقام االتصاش بعر للئ ئش  ليعر بيُسر وععئلة

الدائش لالعج سار عن حأذواي األاك ة بج ديد المدينة الجي يريد حأذو  األاك ة بعا، ثر يخجار ال ي بداال هته المدينة؛ 

 ضافة  لت ، جميع حأذواي األاك ة المئجئ ين في المنطقة الجي حد ها وأرقام االتصاش بعرليظعر للمجص   قاامة بأعماء 

 .(102)ة حن االش االتصاش علت رقر اا ية االتصاش علت ادحة االعجعالم عن حأذواي األاك 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160829/ln39.htm
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 تعليم الرياض يعلن حركة النقل الداخلي.. آالف 2مشلت 

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417قعدة ذو ال 26  الجزيرة االثنينجريدة : المصدر

jazirahonline.com/news/2016/20160828/89144-http://www.al 
 

 الجزيرة أواالين -العا مة 

 .الي للمعلمين والمعلماع واه اريين واه ارياعاعجمد المدير العام للجعلير بمنطقة الرياض دمحم المرشد حركة النقل الدا

ل حع طالبي النقل الداالي  وأوض  حساعد المدير العام لل قو  المدرعية حمد ال نيبر أ   جمالي عد  المنقئلين اارجيا

مال حعل( 2449)حن ( 2127)حن حعلمين وحعلماع و  اريين و  ارياع وقد بلغ عد  المعلمين المنقئلين  االيا ( 26222)

 .  ٪66حعلمة وبنسبة ( 2272)حن ( 2622)فيما بلغ عد  المعلماع المنقئالع   ٪42بنسبة 

حن جعجه بين حدير شقو  المعلمين الدكجئر حمدا  بن حااع العمرن أ  حن  درع أعماؤهر في حركة النقل عجصلعر 

رعالة عبر جئاالتعر  ضافة  لت  حكااية الدائش علت بئابة الرياض الجعليمية 

http://edu.moe.gov.sa/riyadh/pages/default.aspx  واالعجعالم باعر المسجخدم والرقر السرن واالطالع علت

حئقف كل حعلر وحعلمة عئاء اقل أم لر ينقل ح يرا  لت أحقية االعجراض علت اجيجة ال ركة وذلس عبر تسجيل االعجراض 

 .أيام حن  عال  ال ركة 90 ليكجروايا االش 

ن أاه تر هتا العام اعج داث اعجعالم جديد يقار  بين حئقف المعلمين والمعلماع المنقئلين هحدث الرغباع وأشار العمر

 .حسب الجخصص

وابّه العمرن  لت أ   االءاع الطرف والمباشرة للمنقئلين والمنقئالع عجكئ  عن طريي بئابة الرياض الجعليمية وكتلس 

 .برااحج فارس

 

 
آالف ريال عن نفقات  560ن بدفع قضاء التنفيذ يلزم أبوي

 متأخرة لطليقتيهما وأبنائهما
    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  الجزيرة االثنينجريدة : المصدر

http://www.al-jazirah.com/2016/20160829/ln45.htm 
 

 :لم لياعا -« الجزيرة»

آالف لاير تمثل  جمالي ا قة  206في حكمين حخجل ين ألزحل ح كمجا  في كل حن ح افظجي الطااف وجدة، حئاطنَين بدفع 

 .تخص زوججيعما المطلقجين وأبناء كل حنعما

عا عنئاع لر يدر في الد أحد المئاطنين أاه عي طر  لت عدا  قيمة الن قة علت زوججه المطلّقة وأبنااه بعد أ  تخلّف عن

 .ألف لاير  160 ذ ألزحجه ح كمة الجن يت بسدا   جمالي حبالغ الن قة الجي بلال، عدة

، وجاء ال كر بعدحا رفعل األم المطلقة  عئث حطالبة بالن قة وبما أا قجه علت أبنااعا لدث الم كمة العاحة في الطااف

يسد  قيمة الن قاع الجي أا قجعا األم المطلقة علت أبنااعا  وأ ، ليصدر لعا  س شرعي يلزم األب بالن قة عليعا وعلت أبنااعا

 .االش ال جرة الماضية، والجي تمجدّ لسنئاع عدة

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160828/89144
http://www.al-jazirah.com/2016/20160829/ln45.htm
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ل حسجندال علت الما ة ، وبعد و ئش المعاحلة لقاضي الداارة الثااية في ح كمة الجن يت في الطااف حن ( 14)أ در قرار تن يتيا

أاّه لر يججاوب  ال بعد  يقاف الخدحاع اهلكجرواية ال كئحية عنه حدة أربعة أشعر  اظام الجن يت يلزم األب بمبلغ الن قة  ال

 .ألف لاير  160ليقئم بجسلير شيس حصدّ  بكاحل المبلغ وهئ

ل بإلزام أحد اآلباء بدفع  ألف لاير  946وفي السيا  ذاته، أ در قاضي الجن يت في ح كمة الجن يت في جدة قرارال تن يتيا

 ضافة  لت اعجقطاع حبلغ أل ي لاير شعريا حن راتبه وتجر ،  جمالي الن قة السابقة الجي تخلّف عن  فععا ألبنااهلطليقجه يمثل 

 .ح اع جه في العيدين، وأ  يكئ  عالل األبناء عبر بطاقة تأحين طبي

( 2164)هـ، ا ئ 9417وكاال ح اكر الجن يت في المملكة قد ألزحل حنت حطلع العام الجارن وحجت شعر ذو القعدة الجارن 

عا بالن قة زوجا بالن قة، وعالجل االش العام الجارن ق ايا الزوجاع الالتي رفعنعا ضد أزواجعن أو طلقااعن، يطالبن في

 . عليعن أو علت أبنااعن

 
 وتبني قاعدة بيانات للطلبة املميزين  8606تواكب رؤية 

ا يعقدان مركز امللك سلمان للشباب وامللحقية الثقافية يف أمريك
 شراكة لدعم املبتعثني

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  الجزيرة االثنينجريدة : المصدر
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 :دمحم الثاقب -« الجزيرة»

، وبناء جيل حبدع حن «2010رؤية المملكة العربية السعئ ية »راع والبراحج الجي تسعر في ت قيي ضمن علسلة المبا 

ال باب، ات ي حركز الملس علما  لل باب، والمل قية الثقافية السعئ ية في الئالياع المج دة األحريكية، علت ال راكة لجن يت 

 عر وتطئير وتئجيه وتمكين المبجعثين والمبجعثاع السعئ يين حناعباع شبابية حجنئعة في المجاالع كافة، بما يسعر في 

 .في الئالياع المج دة، حع  عدا  قاعدة بياااع للطلبة المميزين

وتعدف حتكرة الج اهر الجي وقّععا االش األيام الماضية كل حن األعجاذ هااي المقبل المدير الجن يتن لمركز الملس علما  

ئ ن في الئالياع المج دة األحريكية الدكجئر دمحم بن عبد هللا العيست،  لت  ا اء حظلة لل باب، والمل ي الثقافي السع

ل  لت  جراء  راعاع ح جركة، واعجطالعاع رأن وب ئث عن  تنظيمية بين الطرفين لخدحة الطالب السعئ يين، وأي ا

 .ال باب

رؤية السعئ ية »ب و عجراتيجيجه لمئاكبة وأوض  المقبل أ  حتكرة الج اهر تأتي ضمن جعئ  حركز الملس علما  لل با

، الجي أطلقجعا المملكة حقارال، وتعجمد في جزء كبير حنعا علت جيل ال باب، بما يسعر في بناء حججمع حيئن، «2010

 .واقجصا  حز هر، ووطن طمئح

لكل ال باب السعئ ن  المتكرة تخدم أهداف المركز في  عر ال باب، وهته االت اقية حقدحة حعمة للئ ئش»: وقاش المقبل

في كل حكا ، فال راكة حع المل قية في الئالياع المج دة تكجسب أهميجعا حن حيث أاعا أكبر حاضنة لل باب المبجعث 

 .«اارل المملكة، وعيجبع ذلس اطئاع أارث للئ ئش لكل المبجعثين في كل حكا 

ل بين المركز  والمل قية للجعاو  واالعج ا ة حن ابراع الطرفين في ول ل  لت أ  حتكرة الج اهر ت كل  طارال  عجراتيجيا

حجاالع العمل والمعلئحاع والمطبئعاع العلمية والبراحج والخطل الجعليمية والمراجع والمصا ر المجنئعة الجي تسعر في 

 .ت قيي رؤاهر الم جركة

ل قية الثقافية السعئ ية في الئالياع  لت ذلس، أشار الدكجئر دمحم العيست  لت أ  حتكرة الج اهر تأتي في  طار جعئ  الم

ععينا ال ثيث « المج دة األحريكية لج قيي أهداف المملكة العربية السعئ ية في حجاش الجقدم والجنمية، حركزال علت أ 

، الجقت حع حبا رة حركز الملس علما  الجي ت مل في طياتعا الخير الكثير «2010رؤية »لمئاكبة حا ي جاجه الئطن لج قيي 

 .«لمبجعثينل

http://www.al-jazirah.com/2016/20160829/ln40.htm
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المل قية تعجمد اطة   ارية  عجراتيجية حججد ة كل عام، ت ع االبجكار والمبا رة علت رأس أولئياتعا »وبين العيست أ  

لجطئير وت سين الخدحة المقدحة للمبجعثين، وأتل هته المتكرة في وقل حعر،  ذ أ ب  الطالب ال يكج ئ  بالدراعة 

 .«لندواع والمناعباع ت ل حظلة األاديةاألكا يمية بل حدث تئعع واهجمام با

أ  أا طجه حجابعة ب كل : المميز في العمل حع حركز الملس علما  لل باب يجركز في ثالثة جئااب»: وقاش المل ي الثقافي

ل يقدم ح جئث يسد احجيال الطالب حثل الجخطيل، وأايرال أاه حظلة وطنية ر ينة واض ة  .«واعع بين المبجعثين، ثاايا

ل في أقئث المقعساع الجعليمية »: عوتاب تبتش المل قية جعئ ها في حجابعة و عر الطالب والطالباع المبجعثين اصئ ا

ل، حما يجعلعر قا رين علت ت قيي األهداف األكا يمية  بأحريكا، آاتة في االعجبار ال رط علت  عر الطالب أكا يميال وحاليا

 .«المرجئة حنعر

ية السعئ ية في الئالياع المج دة تق ن أ وارال حعمة ال تقجصر علت تنظير برااحج االبجعاث ول ل  لت أ  المل قية الثقاف

وحجابعة ال قو  الدراعية والمالية للطالب، بل تمجد  لت حجابعة األا طة الطالبية ت ل حظلة األادية الطالبية الجي تجبع 

خدم حتكرة الج اهر الجي عيكئ  لعا أثر  يجابي كبير علت للمل قية، واألا طة الثقافية واالججماعية المجعد ة، وهئ حا ي

 .الطلبة المبجعثين

وبمئجب حتكرة الج اهر يلجزم حركز الملس علما  لل باب والمل قية الثقافية السعئ ية في الئالياع المج دة األحريكية، 

ظير الملجقياع الجي تقدحعا المل قية، بئضع اطة عنئية ألبرز المناعباع واألحداث الجي عجدار بال راكة، وي جركا  في تن

 .والجي يقدحعا المركز في الئالياع المج دة األحريكية، وتن يت البراحج الجي تعر الطلبة المبجعثين

، وفي تقدير الم جئث المعرفي عبر اقل Youth Exchangeوي جرا الجاابا  في براحج الجبا ش الثقافي والجعلير ال بابي 

 .الدعر اللئجسجي الجنسيقي بين المل قية واألادية والجعاع الرعمية في المملكةالمعارف والججارب، و

وتعمل المل قية علت حخاطبة الجعاع العاحة والخا ة، وربل حركز الملس علما  لل باب باألادية والطالب، وال راكة في 

بجعثئ  لالعج ا ة حن فرط اجاحعا، فر  العمل، وتقدير الدعر اللئجسجي، وتأطير  جراءاع المبا راع الجي يقدحعا الم

 .واهععام في ترجمة   داراع المركز حن اللاة العربية  لت اهاجليزية

ل  عدا  قاعدة بياااع للطلبة المميزين بمخجلف الجخصصاع وتبا لعا بين الطرفين، كما تزو   وتج من حتكرة الج اهر أي ا

الطلبة ذون الججارب للم اركة في المناعباع، حع االعج ا ة حن  المل قية حركز الملس علما  لل باب بأعماء حقجرحة حن

لنقل الخبرة وتن يت براحج ابراع المل قية ل صر حراكز ال باب في أحريكا الم ابعة للمركز وفج  قنئاع للجئا ل حععا 

 .ح جركة

 
 مرشحا للوظائف التعليمية بالشرقية 076استقبال 

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417القعدة  ذو 26  االثنينالئطن جريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275608&CategoryID=5 

 

      PM 90:42 22-02-2096دمحم ال عرااي : الدحام

اعجقبلل   ارة تعلير المنطقة ال رقية عصر أحس، المرش ين ل ال الئظااف الجعليمية للعام الدراعي المقبل، والبالغ 

 . حدرعة األحير ععئ  بن جلئن بالدحام حعلما، وذلس بمقر  671عد هر 

ع المرش ين للئظااف أ  حقابال" الئطن"وذكر المج دث الرعمي لجعلير المنطقة ال رقية ععيد الباحص في تصري   لت 

وأضاف الباحص أاه يجطلب حن . حن الساعة الرابعة عصرا حجت الجاععة حساء الجعليمية بدأع أحس وتسجمر اليئم، وذلس 

العئية الئطنية األ ل حع  ئرتين حنعا، وثيقة الجخرل األعاس حع : المرش  عند ال  ئر  ح ار المسئغاع الجالية

 . األعاس كاحال حع  ئرتين حنه ئرتين حنعا، السجل األكا يمي 

وأوض  أ  الك ف الطبي للمرش ين تجر طباعجه حن النظام، بعدها يجئجه المرش  هجراء ال  ص بأن حسج  ت حكئحي  

 .وفي المطلئب حع ضرورة اجر المسج  ت علت الصئرة ال خصية

 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275608&CategoryID=5
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 تنظيمات جديدة لعالج مصابي احلوادث

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417القعدة  ذو 26  االثنينالئطن جريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275602&CategoryID=5 

 

      PM 90:11 22-02-2096أحمد الجعني : حكة المكرحة

، وجئ  تنظيماع جديدة عيجر العمل بعا االش األيام القا حة، بخصئط "الئطن"ك ف حصدر حطلع بئزارة الص ة لـ

عالل حصابي ال ئا ث، وهي النظر في الجأحين الطبي، فإ  كا  لدث المصاب تأحين فسيج مل الجأحين كافة الن قاع حجت 

لت أ  المئاطن أو المقير التن يجسبب في ال ا ث    كا  غير حقحن و   تمل حعالججه في المسج  ياع ال كئحية، ح يرال  

 .فإ  وزارة الص ة لن تطالبه بأن حبالغ حا ية حياش ذلس

وأوض  المصدر أ  اطاب اقجصا ياع الص ة حئش قرار ح اعبة الجأحين بجكاليف عالل المرضت في المسج  ياع 

 مل كافة الجكاليف، اطاب حسرب وليس حعمما علت كافة الجعاع ال كئحية، وفي حاش عدم وجئ  تأحين فإ  المجسبب عيج

ال كئحية للعمل به االش األيام المقبلة، حقكدال أ  األهر عند الئزارة عالل المصابين، وحن ثر النظر  لت أحقيجعا في هتا 

ي عد ها السبل ا رع ف" الئطن"وكاال . الجااب حئش وجئ  الجأحين التن يجر حن االله ت مل كافة ا قاع العالل

، ت من عالل حصابي ال ئا ث علت ا قة "عالل حصابي ال ئا ث المرورية علت ا قة المجسببين"الماضي، ابرال بعنئا  

تراجع الئزارة المجسببين، وهئ األحر التن  عا وزير الص ة الدكجئر تئفيي الربيعة  لت  عا ة تاريدة الئزارة المج منة 

 .عن الجعمير المسرب

 

 
 خمالفة لقرار تأنيث احملال النسائية 76: «قيةالشر»

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  األقجصا ية االثنينجريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/08/29/article_1081603.html 

 

 ن الدحامح« االقجصا ية»

حخال ة  71أع رع ال مالع الج جي ية الجي ا تها فرع وزارة العمل والجنمية االججماعية في المنطقة ال رقية، عن ضبل 

وشملل ال مالع . زيارة لم اش اسااية،  ضافة  لت ت رير حجمئعة حن اهاتاراع المخجل ة 272لقرار الجأايث، حن االش 

الدحام، وح افظاع : بالجعاو  حع شرطة المنطقة ال رقية واألحن الئقااي، كالل حن الج جي ية الجي ا تها فرع الئزارة

ويج من القرار الئزارن اقجصار العمل في ح اش بيع المسجلزحاع النسااية، علت . األحساء، والخبر، والجبيل، والقطيف

ل لل ئابل الم د ة لتلسالمرأة السع  .ئ ية وفقا
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 ومكة املكرمة األعلى.. ا خالل العام املاضيحالة يومي 706مبعدل   

حوادث %  58..ألف حالة إسعافية نقلها اهلالل األمحر 277
 مرورية

   م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنيناألقجصا ية جريدة : المصدر

leqt.com/2016/08/29/article_1081598.htmlhttps://www.a 

 

 عبد السالم الثميرن حن الرياض

حالة يئحيال، 760حالة  ععافية بمعدش ا ئ  277272بلغ عد  ال االع اهععافية المنقئلة بئاعطة العالش األحمر السعئ ن 

 .وذلس االش العام الماضي

في  29الع الجي باشرها العالش األحمر، حيث تقدر اسبجعا بن ئ وشكلل ال ئا ث المرورية جزءال كبيرال حن  جمالي ال ا

 .المااة في بع  المناطي

عليعا، فإ  حنطقة حكة المكرحة تصدرع عد  ال االع اهععافية المنقئلة بنسبة " االقجصا ية"وحسب  حصااية اطلعل 

في المااة االش 91.4حالة، بنسبة  21229حالة  ععافية، تليعا حنطقة الرياض بـ 72121في المااة، حيث بلغ عد ها  12

 .ال جرة ا سعا

حالة،  10621حالة  ععافية اقلعا العالش األحمر، تليعا حنطقة المدينة المنئرة بـ 11721وعجلل المنطقة ال رقية 

 . ععافية في حنطقة القصير 92664حالة اقلعا العالش األحمر في حنطقة عسير، و 91910و

لية كأقل المناطي اقالل لل االع اهععافية حن قبل العالش األحمر، حيث يقدر عد  ال االع وجاءع حنطقة ال دو  ال ما

 .حالة 1221بن ئ 

وتئزعل بقية ال االع اهععافية المنقئلة عبر العالش األحمر علت بقية المناطي، حيث اقل العالش األحمر في حنطقة 

 .افية اقلعا العالش األحمر في حاالحالة  عع 6446حالة، و 90099حالة، وتبئا  99129جازا  

 لت ذلس شرعل هيقة العالش األحمر السعئ ن، في  طال  حملجعا الجئعئية، حن االش  طال  قافلجعا الجئعئية حن 

الرياض حرورال بالقصير ثر المدينة المنئرة، و ئالل  لت الم اعر المقدعة في حكة المكرحة، والجي تجكئ  حن حافلة كبيرة 

حجنقالل، ي جئن علت شاشاع عرض  االية واارجية، وحجسماع لارف العملياع، ولسياراع اهععاف،  ت ر حعرضا

وحجسماع لمصاب وحسعف،  ضافة  لت األجعزة الطبية المسجخدحة في عملياع اهععاف واهاقاذ الجي تقئم بعا فر  

 .العيقة اهععافية

همية و ور رجاش هيقة العالش األحمر، وضرورة الجعاو  حععر وتعدف القافلة الجئعئية  لت تعزيز الئعي المججمعي بأ

لجأ ية حعاحعر اهاسااية، عئاء حن االش عرعة الجبليغ، أو  فساح المجاش لسياراع العالش األحمر االش تنقالتعا في 

 .الطر ، أو االبجعا  عن حئاقع ال ئا ث، وعدم الججمعر حئلعا، االش الل ظاع ال رجة

 بن عبد هللا القاعر رايس هيقة العالش األحمر السعئ ن المكلف االش تدشين القافلة،    هتا الم روع وقاش الدكجئر دمحم

ل  لت الدور الكبير التن ت طلع  يسجعدف الجئعئية بدور العالش األحمر، كما أاه يجزاحن حع حئعر حج بيل هللا ال رام، الفجا

 .به العيقة االش المئعر في كل عام

لقافلة عججئقف االش رحلجعا حن الرياض  لت حكة المكرحة في عدة حد  وح افظاع، حيث عجقدم فعالياع وأشار  لت أ  ا

 .وأا طة تئعئية في هته األحاكن

ول ل الرايس المكلف لعيقة العالش األحمر السعئ ن  لت أ  القافلة عجقير حعارض حجنقلة االش تئق عا التن يراوح بين 

ل لكثافة اهقباش عليعا في كل حنطقة، كما عجج من ال عالياع  قاحة  وراع عاعة و أربع عاعاع في كل حئق ع، وذلس وفقا

https://www.aleqt.com/2016/08/29/article_1081598.html
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عريعة في اهععافاع األولية، وتعريف المججمع علت كي ية الجعاحل حع المصابين في ال االع ال ااعة وال رجة الجي يمكن 

 .أ  يجعرض لعا أن شخص في المنزش أو العمل

جطئعين وذلس ت عيالل ألحد أهداف العالش األحمر المجمثل في ت جيع أفرا  المججمع علت وي ارا في القافلة بع  الم

 .الجطئع في ا اطاع العيقة

و عا الدكجئر القاعر الجمعئر  لت زيارة القافلة واالعج ا ة حنعا، حقكدا أ   ور العالش األحمر يجكاحل حع  ور بقية 

 .لص ية والخدحية ال كئحية والخا ةالقطاعاع ا

 

 
 يف جدة« املكرونة»مع « التحلية»مالحظة تهدد نفق  13

أبرزها أن املضخات ليس هلا قطع غيار وشبكة التصريف 
 مسدودة

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنين المدينةجريدة : المصدر

/node/695037madina.com-http://www.al 

 

 حنصئر البلئن -جدة تصئير  -المدينة 

حالحظة في ا ي الج لية حع  91أع اء حن المعندعين والمقاولين والمجخصصين عن  7ك  ل لجنة فنية حكئاة حن 

المكرواة في جدة والتن تر االاجعاء حنه قبل عاحين، أبرزها أ  الم خاع المئجئ ة في غرفة الم خاع ليس لعا وكيل 

وت منل المالحظاع أ  شبكة تصريف األحطار . مملكة ل راء قطع الايار الالزحة لعمل الصيااة الئقااية والدوريةبال

 اال الن ي حسدو ة باألتربة واألوعاخ ولر يجر اظافجعا وهي اآل  اارل الخدحة،  لت جااب عدم وجئ  علر طئارئ 

 .فة الم خاع حا جعلعا أي ا اارل الخدحةللئ ئش  لت غرفة الم خاع، وعدم وجئ  حصدر للكعرباء بار

أ  أحين جدة وجه وكيل األحااة للم روعاع بسرعة اعجدعاء المقاوش المن ت والج ديد عليه هاعاء حا « المدينة»وعلمل 

 .ور  حن حالحظاع قبل  ائش حئعر األحطار، فيما عيجر   رال ائعية الم خاع ضمن كراعة  يااة شبكة األحطار

عد االش أحطار العام الماضي ح كلة كبيرة في ع ب المياه بسبب تعالس الم خاع وعدم قدرتعا علت وكا  الن ي ش

الس ب حا أ ث  لت تجمع حياه األحطار فجرة طئيلة وبمنسئب عاش أغر  العديد حن السياراع وتمل االعجعااة بعرباع 

 .األحااة ل  ل المياه حن الخارل

 حالحظة وار ة حن اللجنة الم كلة 

 دم وجئ  حصدر للكعرباء في غرفة الم خاع وحل قاع غرفة الم خاع وقل الزيارةع

 المئقع غير جاهز للمعاينة لعدم تئفير فريي األحن والسالحة في المئقع

 الم خاع المئجئ ة ليس لعا وكيل في المملكة ل راء قطع الايار لعمل الصيااة الدورية

 عدم وجئ  لئحاع تن يتية حعجمدة للم روع

 م اظافة غرفة الم خاععد

 الم خاع حجمعا كبير والئاش المئجئ  بالارفة اتجاه واحد فقل ويصعب  ارال الم خة للصيااة

 ال يئجد علر طئارئ للئ ئش  لت غرفة الم خاع

 المساحير الخا ة بالم ابس وال الشاع ليسل عجاالس عجيل

 ال تئجد عدا اع قياس ال ال علت اطئط الس ب والطر 

 يس بدو  يدبع  الم ا

 حراوح الجعئية بارفة الم خاع ال تعمل وغير حناعبة ل جر الارفة

http://www.al-madina.com/node/695037
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 ك افاع اهاارة تئزيععا وعد ها غير حجناعب حع حجر الارفة

 شبكة الجصريف  اال الن ي حسدو ة باألتربة واألوعاخ واارل الخدحة

 أع اء اللجنة

 المعندس حارس لنقا حعندس أحااة جدة

 (حئشيل)ندس االا ا  المعندس شراب الدين حع

 (حئشيل -هيدروليس )المعندس حصط ت عز الدين 

 (حئشيل)المعندس الميكاايكي دمحم عيست 

 حقاوش شركة  يئايس -المعندس حدثر 

 شركة األعماش المداية -المعندس دمحم عبدال ميد 

 .شركة األعماش المداية -المعندس ياعر الخئلي 

 
 يتني للصحة والتعليمتنشئ مؤسستني غري رحب« االجتماعية»

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنينالمدينة جريدة : المصدر
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 ععيد الزهرااي ـ الطااف

لمقبلة، أوش حقعسجين ال تعدفا   لت الرب  في حجالي الص ة، تن ئ وزارة العمل والجنمية االججماعية االش ال جرة ا

 .والجعلير

أ  الئزارة تلقل تئجيعاع عليا؛ بإا اء المقعسجين غير الرب يجين، لجقدير ادحاتعما في المجالين « المدينة»وعلمل 

مل في حجاالع الص ة، الم ار  ليعما،  و  ااجظار أرباح، علت أ  يئضع ت ل حظلجيعما بع  الجعاع الخيرية الجي تع

 .والجعلير

وحن المنجظر أ  تسعر المقعسجا ، في حصئش الجمعياع الخيرية علت تصاري  للعمل بمجاالع ح د ة؛ باعجبار أ  

 . المقعسجين اظاحيجين، وي ي لعما حا ي ي للمقعساع، وال ركاع، وفقلا لألاظمة والجعليماع في هتا ال أ 

عسجين؛ يأتي في  طار الجئعع في المجاالع الخيرية المخجل ة، عن طريي  قاحة تجدر اهشارة  لت أ   ا اء المق

 .المقعساع والجمعياع الخيرية
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 بهدف توفري بيانات ومعلومات تفصيلية

مراكز إحصائية حلصر أعداد احلجاج يف مكة واملدينة وجدة  86
 والطائف

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنيناليئم جريدة : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4153984 
 

قاحل العيقة العاحة لإلحصاء بجطئير وت سين آلية جمع البياااع حن االش اعجخدام أحدث الجقنياع والبرحجياع المجعلقة 

ل عبر األجعز ة اللئحية، والجي تجي  عرعة ال صئش علت النجااج اهجمالية لعد  ال جال ُحصنَّ ين حسب بجمع البياااع آليا

 .جنسياتعر وحراكز وتئقيل قدوحعر

وأاعْل العيقة اعجعدا اتعا لجن يت برااحج  حصاءاع ال ج هتا العام؛ بعدف تئفير  حصاءاع وبياااع وحعلئحاع ت صيلية 

لخارل عبر عبعة حراكز رايسية في حكة، وثالثة حراكز حساادة في كل حن المدينة و قيقة عن أعدا  ال جال حن الداال وا

فعد الجخي ي أ َّ تئجيعاع اا م ال رحين ال ري ين وولي . وأوض  رايس العيقة العاحة لإلحصاء  . المنئرة وجدة والطااف

لتن ااطلقل حنه العيقة العاحة بجئفير كافة عبل الراحة ل يئف الرحمن كاال هي األعاس ا -ح ظعما هللا  -ععده 

لإلحصاء لجن يت برااحج  حصاءاع ال ج هتا العام، حيث ي جمل البرااحج علت ثالثة حساراع رايسية؛ حسار ل جال 

الداال وهر كل ال جال القا حين حن حخجلف حناطي المملكة  لت حدينة حكة، وحسار ل جال الخارل وهر ال جال القا حئ  

كافة المنافت الجئية والبرية والب رية، وتعجمد العيقة العاحة لإلحصاء في عدهر وحصرهر علت حا  حن اارل المملكة عبر

ير ها حن الجعاع المعنية حن بياااع لل جال حئزعين حسب الجنس والجنسية وتاريخ وطريقة القدوم، في الئقل التن 

حين  لت حدينة حكة المكرحة بقصد ال ج عن طريي تعجمد فيه العيقة علت أعلئب العد ال احل ل جال الداال لجميع القا 

حراكز  حصاءاع ال ج الرايسية الُمقاحة علت جميع حداال حدينة حكة المكرحة، وأوض  رايس العيقة أاّه باعجثناء المركز 

حة وت يل الرايسي التن يقع في وعل حدينة حكة المكرحة، فإ َّ جميع المراكز الرايسية حقاحة علت حداال حدينة حكة المكر

والتن يعجبـر أهر وأكبر المراكز، ( جدة السريع -حكة )بعا حن جميع الجعاع، حيث يجئاجد حئظ ئ العيقة في حركز طريي 

وحركز الجنعير ( جدة القدير -حكة )حيث يمثل المعبر الرايسي لل جال القا حين عن طريي حدينة جدة، وفي حركز طريي 

الجنئب، كما يجئاجد حئظ ئ العيقة في حراكز  حصاءاع ال ج الُمساادة وهي وحركز ال رااع، وحركز الكر، وحركز 

حراكز حصر حساادة في كل حن المدينة المنئرة وجدة والطااف اا ة في حئاقف اقل حجال الداال والمطاراع 

حجال الداال وح طاع النقل الجماعي وحئاقيل اهحرام، أحا  حصاء حجال حداية حكة والتن يعجبر المسار الثالث بعد 

ّر العيقة العاحة لإلحصاء أعدا هر حن االش واقع المسئحاع الميدااية الدورية الجي تجريعا ب كل  ورن علت  والخارل فجُقدِّ

 .عينة حن األعـر في حدينـة حكة المكرحة تعـدف للجعـرف علت اسبة ال جـال فيعا

لعيقة العاحة لإلحصاء عيجئاجدو  في حراكز  حصاءاع فعد الجخي ي أّ  حئظ ي ا. وعن آلية حصر أعدا  ال جال أبا   

ا حن تاريخ  ال ج المقاحة علت حداال حدينة حكة المكرحة بالعد ال احل للداالين  لت حدينة حكة المكرحة بقصد ال ج اعجبارل

ع كل عيارة ت مل حجاجا حن الداال تج من ائععا وجملة ال جال األوش حن شعر ذن ال جة، حيث يقئحئ  بإ ااش بيااا

حئزعين حسب الجنس والجنسية في االعجمارة اهلكجرواية المبرحجة علت األجعزة اللئحية، ويجر  عنا  البياااع المدالة 

لمعلئحاع  لت قئاعد لبعد زحااي وهئ وقل وتاريخ اه ااش، وبعد حكااي وهئ  حداثياع حئقع جمع البياااع، ثر يجر اقل ا

بياااع حركز اه ااش حن االش أاظمة اقل وتزاحن البياااع بين األجعزة الك ية وقئاعد بياااع المراكز بعدها يجر اقل 

ل  لت قاعدة البياااع الرايسة في حدينة حكة المكرحة حيث تجر حعالجة البياااع واعجخرال الجقارير اليئحية  البياااع آليا

 .بإحصاءاع ال جوالن رة الخا ة 

هـ  بَّا  كا  9110الجدير بالتكر أ َّ العيقة العاحة لإلحصاء قد بدأع حعمة عد وحصر حجال بيل هللا ال رام حنت عام 

، بعدف تئفير حعلئحاع  قيقة تساعد كافة أجعزة الدولة علت الجخطيل والجطئير لكل (حصل ة اهحصاءاع العاحة)حسماها 

ن، واعجمرْع تلس المعمة طئاش هته السنئاع، لج عد في كل عام تطئرا وت سينا في حا يجعلي بخدحة ضيئف الرحم

http://www.alyaum.com/article/4153984
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ل للدقة وال مئلية،  ال أ َّ حئعر حج  هـ شعد اقلة ائعية، حيث بدأ حصر حجال الداال 9492أعاليب العد وال صر ععيا

ية ال ديثة في عملية  حصاءاع ال ج؛ حصن ين حسب جنسياتعر وأحاكن قدوحعر، كما أ َّ العيقة تقئم باعجخدام وعاال الجقن

لجساهر تلس الجقنياع وب كل حباشر في عرعة اعجخرال النجااج وتخ يف العبء المالزم هعدا  الجقارير اليئحية الجي ترعل 

 . حصاءاع ال ج  لت المركز الرايسيحن حراكز 

 
 سلة غذائية بتعز 8066مركز امللك سلمان لإلغاثة يوزع 

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  يئم االثنينالجريدة : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4153931 
 

 تعز -واس 

ليمنية علة غتااية علت اازحي الئازعية بم افظة تعز ا 2400وزع حركز الملس علما  لإلغاثة واألعماش اهاسااية أحس، 

علة غتااية للنازحين القاطنين في  9400حن االش ااجالف اهغاثة اهاسااية اعجعدفل اازحي الئازعية، حيث وزعل 

علة غتااية وزعل للنازحين في  220علة غتااية في قرث العارة، السبيل، األحيئ ، وحست عيف، و 420قرية العلقمة، و

وقدم المدير الجن يتن . مساعداع الاتااية المقدحة ب سب الكثافة السكاايةقرث األلبية، الرويس واألغبرة، وقد قسمل ال

الاجالف اهغاثة اهاسااية أحين ال يدرن، شكره لمركز الملس علما  لإلغاثة واألعماش اهاسااية علت  عمه لم روعاع 

قليمية والدولية العاحلة في المجاش اهغاثة للنازحين والمج ررين في ح افظة تعز،  اعيا في الئقل ذاته بقية المنظماع اه

 .اهاسااية للمناطي المج ررة بجعزاهاسااي  لت عرعة  رعاش المساعداع 

 
 مسجدا  يف خميم الزعرتي 88احلملة السعودية تنشئ 

      م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنينعكاظ جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160829/Con20160829855068.htm 

 

 (  عما )، هات يا «تبئا)اا ر العنزن 

حسجدال لألشقاء السئريين في حخير الزعجرن ضمن  92بدأع ال ملة الئطنية السعئ ية لنصرة األشقاء في عئرية بإا اء 

، حسجعدفة تئفير حساجد حجعزة في أحاكن حج رقة حن المخير « اما يعمر حساجد هللا حن آحن باهلل واليئم اآلار»احج برا

وأوض  المدير اهقليمي لل ملة الدكجئر بدر بن عبدالرحمن السم ا  أ  هتا . العجيعاب أكبر عد  حمكن حن المصلين

ل في ظل وجئ  العديد حن المساجد المجعالكة حن الم اريع الجي تئليعا ال ( البرااحج)الم روع  ل كبيرال اصئ ا ملة اهجماحا

والمبنية حن الخيام وألئاح الصال، وتسعت ال ملة العجبداش حساجد حديثة بعا حن البيئع الجاهزة ح روشة وحجعزة 

 ملة ترعت  وراع وأفا  بأ  ال. وحقثثة وتجئافر فيعا الخدحاع كافة حن  وراع حياه وأحاكن وضئء و ئتياع وغيرها

لج  يظ القرآ  الكرير لكال الجنسين، ولمخجلف ال قاع العمرية حن االش المساجد الجي عبي وأ  جعزتعا في المخير ااطالقال 

 .لم اور اهغاثية واهاسااية كافةحن أهدافعا في  عر األشقاء السئريين في ا

 

 

http://www.alyaum.com/article/4153931
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 اهيةقدموا سالمة احلجاج على الرف: الدفاع املدني للمطوفني

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنينعكاظ جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160829/Con20160829855071.htm 

 

 (  حكة المكرحة)دمحم عمي  

الدفاع المداي رؤعاء حكاتب الخدحاع الميدااية في حقعساع الطئافة بج قيي ضئابل األحن والسالحة أو ل   ارة 

وتقديمعا علت رفاهية ال جال في حخيماع عرفاع، الفجة  لت أاعا عجعمل علت  شعار المخال ين بثالثة  اتاراع وتأات 

 .عليعر تععداع قبل  ازاش العقئباع بعر

رن االش ادوة اظمجعا المقعسة األهلية لمطئفي حجال الدوش العربية علت أهمية الجزام حكاتب وشد  المقدم عاحي الجئيج

الخدحة بالجعليماع الصا رة حن الدفاع المداي والجأكيد عليعر بعدم وجئ  أن حالحظاع في حخيماع المكاتب بالم اعر 

قة لجالفي جميع السلبياع الجي ر دع عليعر ل ما  المقدعة، الفجا  لت أهمية االعج ا ة حن تجاربعر في حئاعر ال ج الساب

عالحة ال ال وأ ااه شعيرته بيسر وأحا ، وبين أ    ارة الدفاع المداي وضعل حعايير لج قيي أعلت  رجاع السالحة في 

وأكد المقدم الجئيجرن علت رؤعاء حكاتب الخدحة ضرورة الئضع في ال سبا  حين ت ييد الخيام، األجئاء . المخيماع

المنااية المجايرة في الم اعر حن رياح وأحطار، وت قيي ضئابل وحعايير األحن والسالحة وتقديمعا علت رفاهية ال جال 

وأوض  أهمية الرقابة التاتية حن قبل . في المخيماع، وتئفير كل وعاال األحن والسالحة فيعا حن ط اياع حريي واالفه

لجعاع ذاع العالقة بال ج، وأ  المطئف بالجزاحه وتعاواه هئ السند األكبر المطئفين أا سعر قبل رجاش الدفاع المداي وا

لرجاش الدفاع المداي في ت قيي األحن والسالحة ل جال بيل هللا ال رام، ح د ا علت  عطاء عقئ  المقاولة للمجخصصين 

يي ضئابل األحن والسالحة حن وعدم االعجعااة بجئ ة الج ييد، وااجيار ذون الك اءة والخبرة حن المقاولين ل ما  ت ق

 .تمديداع كعرباء واالفه

وأبا  الجئيجرن أ  هناا حراحل قبل  ازاش العقئباع بالمخال ين تبدأ بإزالة المخال ة وأات تععد ثالث حراع حع  بالغ 

 .ازاش العقئبة المالامة لمخال جعرحقعسة الطئافة بمخال جه ثر بعدها يجر  

 
 املدارس األهلية: « عكاظ»لـ« الرتبية اخلاصة»خرجيو 

 !ليست حال   
    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنينعكاظ جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160829/Con20160829855081.htm 

 

 (  الرياض) الااحدن عبدهللا

الئزارة « عكاظ»اعجبر عد  حن اريجي الجربية الخا ة تئظيف بع عر في المدارس األهلية حال وقجيا، وطالبئا عبر 

 .بجقدير حلئش جترية بجعيينعر علت وظااف تعليمية في المدارس ال كئحية

أحا راشد ال ربي فيرث أ  . ايرا بقرب حلعا وقالل الخريجة الجئهرة عالر    و ئش ق يجعر  لت الجعاع العليا تب ر

فيما يطالب حمثل اريجي . الئزارة حقصرة تجاه ذون االحجياجاع الخا ة، وأغلقل الباب أحام تئظيف الخريجين

الجعمير »واريجاع الجربية الخا ة عبدهللا القراي وزارة الجعلير باالعجراف بئجئ  ح كلة والعمل علت حلعا جتريا، 

لئزارة يب ث عن حخرل حن تصري  بنس الجسليف، وال يب ث عن حل لم كلة تعلير ذون االحجياجاع الصا ر حن ا

 .، وي يف القراي بأ  المدرعة األهلية عج  ل الخريج المجخصص ولن تعبأ بخريج واريجة الجربية الخا ة«الخا ة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160829/Con20160829855071.htm
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ويرون . أ  المدارس األهلية ليسل حالويج ي هااي هزازن وعبدالرحمن الق عمي حع ذاع اآلراء عن حعاااة الخريجين، 

بعد تعب السنين وت دن الصعاب تخرجنا حن الجاحعة لخدحة ال قة الاالية و دحنا بعدم »أحمد آش جميل حعاااتعر بالقئش، 

أحا بدر العئي ي فقاش، . «وجئ  وظااف وال براحج تربية اا ة تسجئعب ذون االحجياجاع الخا ة وتجي  لنا ادحجعر

ويج دث زحياله دمحم آش فرحا  وأاس عبدالرحمن والخريجاع العنئف . «و  للج رف بخدحة هته ال قةا ن حسجعد»

ال ارثي وأريج المالكي واعت الجعني وحناش العبيد وحرير ال مرن عن أهمية الجربية الخا ة وال اجة المل ة لعا في 

 ثئ  عن الجدريب والجأهيل بالخارل وفي حد  بعيدة، بل وأشاروا  لت أ  كثيرا حن األهالي تعبئا وهر يب. الميدا  الجعليمي

   بع عر لر يعلمئا أبناءهر، وحا  الئقل هاعاء هته المعاااة الجماعية وتعيين الخريجين والخريجاع وقبئش أكبر عد  

 .حن ذون االحجياجاع الخا ة في الجعلير وتئفير بيقة حناعبة لعر حساواة بايرهر

بية الخا ة أحمد اايف،    حيدا  الجربية الخا ة ب اجة للكئا ر المجخصصة بمخجلف حن جاابه قاش حعلر الجر

 .لبية طمئحاع حاجاع ال قة الااليةالجخصصاع لج قيي فعاليجه ولج
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 (  الرياض)دمحم ععئ  

وتعليي الدراعة حن ل وزارة الجعلير حديرن الجعلير في حناطي وح افظاع ال د الجنئبي  الحياع اقل المعلمين، 

وو  ل الئزارة اطجعا في أ اء العمل الجعليمي في ال د الجنئبي في . واعجمرارها، تئظيف البداال اهلكجرواية وتقئيمعا

 ذ قدحل حلئال أععمل في عير العملية الجعليمية والم افظة علت عالحة الطالب والطالباع « الناج ة»العام الماضي بـ 

قكدة أاعا عخرع  حكاااتعا العجمرار الدراعة في تلس المناطي للعام القا م بما ي من تئفير بيقة والعاحلين في المدارس، ح

 .تعليمية آحنة

 تنسيي حع األحن

وكاال وزارة الجعلير شكلل لجنة عليا لل د الجنئبي برااعة الئزير وع ئية القطاعاع المعنية و  اراع الجعلير بال د 

ل للمخاطر الجنئبي تعمل بالجنسيي حع اللج ا  األحنية علت ت خيص واقع المدارس وتقسيمعا  لت ثالث حناطي وفقا

 .وأحصت تقرير العام الماضي اسبة االاجظام في المدارس وال كاوث اليئحية ألولياء األحئر. الم جملة

الجقارير األحنية، وحن  وأضافل اللجنة أ  لديعا تئجعاع حسجقبلية حنعا تنظير عمل المدارس والعاحلين فيعا بما يجئافي حع 

حديرن الجعلير  الحياع أوعع في النقل والجعليي، ت كيل فريي عمل يجئلت حسقولية تئظيف البداال اهلكجرواية، تطئير 

اطة الطئارئ بناء علت اجااج الجقئير، ووضع براحج تدريب وتأهيل حسجمرة ل ر  الطئارئ، تجعيز اطة لجأهيل المبااي 

 يجا  بداال تنظيمية للمدارس المالقة واعجقجار أارث في حناطي آحنة،  يجا  قاعدة بياااع للعاحلين المدرعية المج ررة، 

في اطة الطئارئ، زيا ة الكئا ر القا رة علت تن يت الطئارئ،   دار أ لة تئ يف لمعماع العاحلين علت اطل 

 .الطئارئ، ووضع آلية ل ماية المدارس وحكاتب الجعلير

 ت سين البداال

ملل الجئجعاع المسجقبلية في حدارس ال د الجنئبي ت سين ت عيل البداال الجعليمية، واطة شاحلة لجعئي  ال اقد الجعليمي ش

علت حدار العام الدراعي، والعمل علت حد جسئر الجئا ل وتعزيز العالقة عن طريي تأعيس قنئاع اتصاش  اامة، 

ط وتن يت براحج لرعاية أعر وأبناء ال عداء، والم اركة في تنظير وتنئيع المبا راع وتعزيز ال راكة حع القطاع الخا

براحج للجنئ  البئاعل وأبنااعر وأعرهر، ووضع براحج لمساعدة المججمع علت الجأقلر والعئ ة للئضع الطبيعي قبل 

ارس بالقرث وعملل وزارة الجعلير علت  عا ة تئزيع الطالب في عد  حن المدارس بال د الجنئبي، واقل المد.األزحة

المخالة  لت أحاكن آحنة وبعا كثافة عكااية، و عر بند الصيااة والج ايل للجعاقد حع حراس حدارس حن المناطي ذاتعا حع 

أهمية تئفير كاحيراع حراقبة لجميع المدارس ال دو ية، وحن    اراع الجعلير  الحياع اعجقجار حبا  جديدة في حناطي 
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عا ب راء المبااي الجاهزة، وتئجيه اطاباع والجئا ل حع شركاع العاتف والكعرباء النطا  اآلحن أو االعجعاضة عن

لجعزيز ادحاتعا في المناطي ال دو ية، ور د المناطي الجي بعا حاجة لخدحاع  اجرال وكعرباء وتئفيرها في حاش عدم 

 .تئافرها

 حبا راع ائعية

ل د الجنئبي، وحنعا تدريب طالب حدارس ال د الجنئبي علت كما قدحل وزارة الجعلير عد ا حن المبا راع النئعية في ا

اعجخدام ال اعب اآللي، وفصل المعدش الجراكمي واالكج اء بمعدش الصف الثالث الثاائن ب سب رغبة الطالب، وآلية 

 ، التن يجمثل في ااجخاب عد  حن«ع راء ال زم»لمعالجة وضع الطالب المرابطين في حا يخص االاجباراع، وح روع 

أبناء ال عداء والمرابطين ليقئحئا بزيارة عد  حن المناطي الجعليمية في حخجلف أا اء المملكة والجدريب حن بعد للمعلمين 

 و  الجقيد بالمكا  والزحا ، والجسجيل المجنقل للطالب والطالباع المسججدين في قرث ال د الجنئبي وأبناء المرابطين في 

شعداء الئاجب، وتقدير الدروس االفجراضية في كافة المناهج وفي اطة المئا  الدراعية  الئحداع العسكرية، وتكرير أبناء

 .المخ  ة في حراحل الجعلير العام للطالباع عبر اظام الجعلير حن بعد

وت منل البداال اهلكجرواية الجي قدحجعا وزارة الجعلير في حدارس ال د الجنئبي ح روع الدروس اهلكجرواية والم جئث 

رقمي والمقرراع الج اعلية والقنئاع ال  ااية الجعليمية وعين بئابة الجعلير الئطنية وقنئاع اليئتيئب وتطبيي عين ال

 روس،  ضافة  لت ادحاع الدعر ال ني للبداال الجعليمية اهلكجرواية، كما شملل البداال الجعليمية الجربئية ح روع الجئأحة 

لجعلير والمعلر الزاار والطالب الزاار والطالب المنجسب والطالب المنجقل حن بين حدارس كل قطاع تعليمي، وحلقاع ا

 .ة الجعليميةاه ار
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 (  رف اء)فلي  حالا  

أع لجا  المقابالع ال خصية للمجقدحين للئظااف الجعليمية بال مالية  اعاء حسئغاع تعيين المعلمين الجد ، وحث حدير بد

جميع المعلمين ال  ئر في المئعد الم د  التن تر حجزه حسبقا و ح ار كافة « عكاظ»شقو  المعلمين دمحم السلير عبر 

ح يرا  لت أ  اطئاع  اعاء  جراءاع الجعيين واض ة وتر . مجعلقة بالجعييناألورا  وال عا اع لسرعة  اعاء اهجراءاع ال

 بالغ المعلمين بعا، وحنعا  جراء المقابلة وحطابقة المقهالع واعجالم امئذل ال  ص الطبي حئقعا وحخجئحا واججياز 

 .ال  ص الطبي بما فيعا ف ص السمئم والمخدراع والجأكد حن تئثيقه رعميا

 .ز المقابلة ال خصية والك ف الطبيأاه ال يمكن ألن حعلر المباشرة حا لر يكن قد اججا وشد  السلير علت
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والوضع .. «األجهزة احملمولة»أهمها صور .. قد تلغي الفيزا سببا   12

 الدراسي
 خماوف إلغاء تأشريات املبتعثني تعود عرب حمتوى اجلواالت
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 (  جدة)عبدالرحمن باوزير 

في ضئء اهجراءاع األحنية الم د ة الجي ت رضعا علطاع المطاراع األحريكية، حترع المل قية الثقافية السعئ ية في 

عثين حن ت من هئات عر التكية وحئاعيبعر حل اع ح بئهة كمئا  ألحاكن الصراع وحقاطع لجنظيماع واشنطن الطالب المبج

 . رهابية، حجت ال يكئائا عرضة ل كئا علطاع المطاراع، حا يجرتب عليه تبعاع اطرة قد تصل  لت  لااء الجأشيرة

ل الماضية  94 ألف تأشيرة االش 922عبجمبر ا ئ  99وألال السلطاع األحريكية بعد أحداث  ، ت ل (2092-2009)عاحا

 (.White & Associates)، ب سب حا أعلنجه شركة األبي  وشركاؤه للم احاة «اهلااء االحجرازن»بند 

ت تيراع المل قية جاءع بعد عدة حئا ث اعججئاب حبجعثين قدحئا لمطاراع الئالياع المج دة األحريكية العجقناف 

« عكاظ»، بيد أ  المل ي الثقافي في واشنطن الدكجئر دمحم العيست أكد في تصري ه  لت 2096 راعجعر بعد  جازة الصيف 

حن حاالع  لااء الجأشيرة % 10ادرة حاالع  لااء الجأشيرة اجيجة ح جئث األجعزة الم مئلة للمبجعثين، ح يرال  لت أ  ا ئ 

 .قة بالدراعةحالة أايرال تكئ  ألعباب حخال ة اظام الجأشيرة والمجعل 60الجي بلال 

وجاءع الج تيراع ل ماية الطلبة حن الجعرض لالعججئاب حن قبل السلطاع األحريكية في المطاراع، و لااء الجأشيرة، 

وعدم السماح لعر بدائش الئالياع المج دة األحريكية، حجت أ  رايس اا ن الطلبة السعئ يين في جاحعة حيزورن 

 .دأع في ت جيش أجعزة الطالب الم مئلة لمن ت جبه بهعبدالعزيز المقر  أكد أ  علطاع المطار ب

أ  بع  الطالب تج من أجعزته حقاطع لجنظيماع حجطرفة وحن حناطي « عكاظ»وأوض  المقر  في حديثه  لت 

ل هلااء تأشيرته  حجت و   كاال الصئر أو المقاطع و لجه عبر »، «ال يزا»الصراع، حا يجعله عرضة للج قيي وأحيااا

 .«الئاتس أب

ل ح جمال قد يلاي تأشيرة الطلبة المبجعثين، وقالل  92وتئر  الكاتبة بق ايا المبجعثين األحنية واالججماعية كئثر الف  عببا

   األحر غير ح صئر في حقاطع الجئاش وحئاقع الجئا ل االججماعي، بيد أ  الئضع الدراعي للطالب وفجرة « عكاظ»لـ

في الئقل ذاته ب رورة تئعية المبجعثين في الجئااب األحنية واالججماعية قبل  ااقطاعه عن الدراعة له تأثير، حطالبة

 .ابجعاثعر

وترث كئثر الف حقل ة  ليل األحعاع السعئ ياع بأحريكا أ  السبب األوش يكمن في القيام بأا طة حخال ة لنئع الجأشيرة، 

كما أ  .  ال ضمن حدو  ح روطة، وبإذ  رعمي حثال الجأشيرة المخصصة للدراعة غير حسمئح ل احلعا بالعمل  طالقال،

ل هلااء الجأشيرة،  ضافة  لت  حكااية  لااء  ل حعما تجاوز الزحن المخصص في المكئث بالبلد الم يف للدراعة يعد عببا

الجأشيرة كإجراء   ارن كجص ي  اطأ حثل ترتيب األرقام في تاريخ الميال ، وااك اف ائايا حن حاحل الجأشيرة ضد 

ا؛ حثال تخطيل شخص لإلقاحة الطئيلة في البلد الم يف في حين أ  تأشيرته ل جرة ح د ة، ولعدف حعين ينباي له أ  هدفع

 .ياا ر بعده لبلده األم

يجر  لااء الجأشيرة  و  أعباب عندحا تكج ف السلطاع أاس أعأع اعجخدام تأشيرة قديمة »: وت يف طالبة الدكجئراه كئثر

ل تلات الجأشيرة، أو في حاش حن ل لس، كما أاه في ح ل أو اقجصا يا ل، عياعيال،   يا اش االشجباه بخطر القا م علت البال  أحنيا

 .«أزيلل حن الجئاز أو حزقل

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160829/Con20160829855087.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

24 

ل لمجطلباع ال صئش عليعا، والبقاء في البلد  كما أ  الجأشيرة تلات في ال االع الجي لر يعد ال خص ال احل لعا حسجئفيا

حعة أو المععد، أو الجقطع بالدراعة وكثرة الاياب وق اء شعئر طئيلة اارل بلد الدراعة، الم يف  و   راعة في الجا

ل ح جمال، وذلس حن االش حيئله الجي   ضافة  لت شس السلطاع بأ  وجئ  حاحلعا في األراضي األحريكية ي كل تعديدال أحنيا

 .ا أو الجئيجر، ب سب حا تقكده الفبدع لعر حن االش ربما  ئر حل اته في الجئا ل االججماعي حثل ال يسبئ

وتنعي كئثر الف األعباب الجي قد تلاي تأشيرة الطلب بئجئ  عد  حبالغ فيه وكبير حن  ئر األط اش أو القصر في 

خزاة ب كل غير قاائاي، حساباتس أو جئالس آو حاعئبس الخاط، ووجئ  براحج غير أ لية في أجعزتس، وأفالم وأغا  ح

 .أو حنسئاة

 
بعد قرار إيقاف تراخيص املدارس األهلية واألجنبية املستأجرة ومهلة 

 السنتني
طلق مشروع " التعليم"

ُ
للمستثمرين يف " تأجري األراضي"ت

 القطاع األهلي
    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنين عبي    ي ة: المصدر

 رابط الخبر

 

 تبئا  -بدر الجبل 

تأجير "أّكد المج دث اهعالحي لئزارة الجعلير حبارا العصيمي، اليئم اهثنين، أ  وزارته تسجعد هطال  ح روع 

 .للمسجثمرين في القطاع األهلي الجي تملكعا وزاادة علت حاججعا في حناطي لديعا اكج اء حن المدارس ال كئحية" األراضي

عا، عقب قرار أ دره وزير الجعلير الدكجئر أحمد بن دمحم العيست، أايرال، يأتي تئّجه وزارة الجعلير في تأجير أراضي

بإيقاف الجرايص للمدارس األهلية واألجنبية ذاع المبااي المسجأجرة غير المصّممة ألغراض تعليمية، وأ  تعطت 

اجقاش  لت حباٍ  حصّممة المدارس القاامة في حباٍ  حسجأجرة وال ينطبي عليعا هتا ال رط حعلة عنجين لجص ي  وضععا باال

 .ألغراض تعليمية

ل لئكالة الئزارة للجعلير األهلي بالعمل علت تسعيل حصئش المسجثمرين علت األراضي  وت من قرار وزير الجعلير تئجيعا

 .المناعبة والقروض ال كئحية، وكتلس ت سين اشجراطاع البناء والجنسيي في ذلس حع الجعاع المخجّصة

ل علت تجعيز حراكز حجخّصصة لخدحة  يُتكر أ  وزارة الجعلير بدأع في  عا ة هيكلة قطاع الجعلير األهلي، وتعمل حاليا

المسجثمرين لجقدير عديد حن الخدحاع المجنئعة، حن بينعا تسعيل حصئش المسجثمرين علت الجراايص الالزحة حن األجعزة 

 .ال كئحية كافة ت ل حظلة واحدة

ئزارة، أايرال، علت ب ث اشجراطاع المبااي واالعج ا ة حن األراضي الجعليمية حع وزارة ال قو  البلدية وحر ل ال

 .والقروية، وكتلس تسعيل حصئش المسجثمرين علت الجأشيراع المناعبة حع وزارة العمل والجنمية االججماعية
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ة الستقبال املراجعات وتوظيف الكادر  العمل على تهيئة أماكن
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" النقل"توجيهات وزارية باستحداث أقسام نسائية يف كل فروع 
 باملناطق

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنين عبي    ي ة: المصدر

 رابط الخبر

 

 تبئا  -بدر الجبل 

ه وزير النقل عليما  ال مدا ، باعج داث أقسام اسااية في فروع الئزارة بالمناطي كافة، والعمل علت تعيقة أحاكن وجّ 

ااّ ة العجقباش المراجعاع لجسعيل تقدير ادحاع الئزارة لعن بكل اصئ ية، والعمل علت تسعيل كل اهجراءاع 

 .الخاّ ة بتلس

ب وتئظي ه للعمل في األقسام النسااية في فروع الئزارة بالمناطي، حن أجل تقدير كما وّجه بسرعة  عدا  كا ر اسااي حدرّ 

 .الخدحاع الالزحة للمراجعاع بالسرعة والدقة المطلئبجين

يأتي ذلس في  طار تئعع وزارة النقل في  عجراتيجية تقدير الخدحاع حن االش اعج داث أقسام اسئية حساادة في حرافي 

المناطي حع ت عيل تئظيف الجقنية لالرتقاء بمسجئث الخدحاع المقدحة، وبما ي من الخصئ ية الجاحة الئزارة وفروععا ب

للمرأة عند اعجكماش اهجراءاع الخاّ ة بمعاحالتعا؛ حيث تسعت الئزارة عبر هته المكاتب النسئية المسج دثة في فروععا 

 .كالجأكد حن اعجكماش  جراءاع المعاحالع وحجطلباتعابالمناطي،  لت تقدير الخدحاع المساادة لجطئير هته ال روع، 

وكاال الئزارة قد اعجكملل افججاح بع  األقسام النسااية في أكثر حن فرع لعا بالمناطي وفي اطة زحنية وضعجعا علت 

 ا اء هته األقسام النسئية في فروع الئزارة بالمناطي؛ علت حراحل عدة علت أ  يجر افججاح باقي األقسام في حناطي 

ل لعته الخطة بعد اعجكماش  راعجعا  .حن الئزارة المملكة وفقا

وقالل حديرة اه ارة النسئية بئزارة النقل غا ة ال ئشا ،    العمل يجرث وفي الخطة الزحنية علت أ  يجر اعجكماش افججاح 

 .هـ؛ ذلس حن االش ااجيار كئا ر اسااية حدربة وحقهلة ٨٣٤١األقسام النسااية في جميع فروععا ب لئش حنجصف عام 

ل حنه بدور المرأة ؛  "ال ئشا "وأشارع  لت أ  وزير النقل يدفع بالك اءاع النسااية للعمل في جميع فروع الئزارة  يمااا

الراحية لج عيل  ور المرأة في العمل  2010السعئ ية للم اركة في الجنمية وبما يجئافي حع اطة المملكة العربية السعئ ية 

 .ال كئحي، واصئ ا الخدحي

حئقععا الرعمي، عن الئظااف ال اغرة في فروععا بالمناطي وعبر المرحلة الثااية حن  وأعلنل وزارة النقل، عبر

ل حنعا العجقطاب الك اءاع المجميزة ل ال تلس الئظااف في المكاتب النسئية عبر لجا  حقابالع ت رف عليعن  اطجعا، ععيا

 .ن الئزارة في حناطي المملكة كافةحئظ اع حخجّصاع ح
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 « ال ياة» -الرياض 

حا ثة عرقة عياراع،  22ألقل شرطة حنطقة الرياض القب  علت عصابة تجألف حن امسة أشخاط ارتكبل أكثر حن 

 .ت ل تعديد السالح األبي 

حن حئاطنين عن عرقة عياراع حن أ  ابعا  وب سب شرطة حنطقة الرياض، فإاه بناء علت ورو  بالغاع عدة

واعجخداحعا في اعجيقاف المارة واالعجداء عليعر وتعديدهر بالسالح وعلب حا ب ئزتعر حن حبالغ حالية وحقجنياع شخصية، 

قاحل   ارة الج رياع والب ث الجنااي ب رطة المنطقة باتخاذ اهجراءاع كافة والج رياع الالزحة لك ف هئية الجناة 

وأشارع ال رطة  لت أ  الجعئ  أع رع عن تركز ال بعاع امسة أشخاط تراوح . ب ث عنعر في جميع االتجاهاعوال

أعمارهر حا بين العقدين الثااي والثالث، بينعر أربعة ععئ يين والخاحس حن  و  هئية، حبينة أ  الج قيي المبداي حععر 

 .ت ل تعديد السالح األبي  حا ثة عرقة وعلب 22أظعر  قرارهر بارتكاب حا يزيد علت 

اعجطاع الجناة اهرشا   لت حئاقع ارتكاب جراامعر الجي جاءع حطابقة لما هئ حقيد في عجالع »: وأضاف البيا 

ال رطة، كما تمكن عد  حن المبلاين حن الجعرف علت الجناة، وجرث تئقي عر، و شعار هيقة الج قيي واال عاء العام 

 .«ب سب االاجصاطالعجكماش  جراءاع الج قيي، 

 

 
 يف احلج قبل العقوبات« املخالفني»إنذارات لـ 0: «الدفاع املدني»

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنينال ياة جريدة : المصدر
http://www.alhayat.com/Articles/17098281 

 

 « ال ياة» -حكة المكرحة  

أو ل حديرية الدفاع المداي رؤعاء حكاتب الخدحة الميدااية في حقعساع الطئافة بج قيي ضئابل وحعايير األحن 

والسالحة، وتقديمعا علت رفاهية ال جال في المخيماع، وأكدع أهمية االلجزام بالجعليماع الصا رة، وعدم وجئ  أية 

حخيماع المكاتب بالم اعر المقدعة، حبينة وجئ  حراحل قبل  ازاش العقئباع بالمخال ين، تبدأ بإزالة حالحظاع في 

المخال ة وأات تععد في المرة األولت والثااية والثالثة، حع  بالغ حقعسة الطئافة بمخال جه ثر بعدها يجر  ازاش العقئبة 

 .المالامة لمخال جعر

ألهلية لمطئفي حجال الدوش العربية أحس، أاظمة وتعليماع األحن والسالحة المطبقة وقدحل في ورشة اظمجعا المقعسة ا

في حئعر حج هتا العام،  ذ  عل  لت االعج ا ة حن تجاربعر في حئاعر ال ج السابقة، لجالفي جميع السلبياع الجي ر دع، 

ي وضعل حعايير لج قيي أعلت  رجاع وبيّن أ  حديرية الدفاع المدا. ل ما  عالحة ال ال وأ اء شعيرته بيسر وأحا 

السالحة في المخيماع، وشد ع علت رؤعاء حكاتب الخدحة علت ضرورة الئضع في ال سبا  حين ت ييد الخيام األجئاء 

 .المنااية المجايرة في الم اعر حن رياح وأحطار، وتئفير كافة وعاال األحن والسالحة فيعا حن ط اياع حريي وغيرها

عقئ  المقاولة للمجخصصين، وعدم االعجعااة بجئ ة الج ييد، وااجيار ذون الك اءة والخبرة حن وشد ع علت  عطاء 

حن جاابه، أكد ع ئ حجلس اه ارة والم رف . المقاولين، ل ما  ت قيي ضئابل األحن والسالحة حن تمديداع كعرباء

ا  المعندس المطئف دمحم بن  براهير أهمية علت   ارتي الم اعر المقدعة والعالقاع العاحة واهعالم والجئعية واهرش

http://www.alhayat.com/Articles/17098237
http://www.alhayat.com/Articles/17098281
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ورش العمل في تئعية و رشا  رؤعاء حكاتب الخدحة الميدااية والمطئفين بقئاعد األحن والسالحة والج ديد عليعر فيعا، 

 .ةال اسكعر بأحن وأحا  ويسر وعالحوتعري عر باألاظمة الجديدة لجالفيعا، وذلس بعدف أ  يق ن ال ج

 

 
 إخالء األحياء السكنية مما خيالف وظيفتها

    م2096 أغسطس 21 - هـ9417ذو القعدة  26  االثنين الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1529355 

 

 سليمان عبداهلل الرويشد
ألحياء السكنية، كما يعبر اعمعا، هي لارض السكن واالعجقرار لألعر علت حدث العمر الممجد ألرباب ذلس المكئ  ا

االججماعي األعاعي لعته األحياء، وبالجالي فإ  كل حا يخجر  عمقعا حما ي د أو يزحف  ليعا فيخل بئظي جعا والارض حنعا 

 لت ورش حعنية، هئ بالجأكيد حما يخالف حا حد  لجلس األحياء حن حن أا طة تجارية أو   ارية أو ربما تخطت ذلس 

اعجخدام، التن ال يخ ت أ  حعظمه يأتي حن ال راا االقجصا ن الم يل بعا، أو القريب حنعا، والتن عا ة حا يئقد ال رارة 

 .األولت الجي تربس وتقلي االعجقرار االججماعي في تلس االحياء السكنية

ال تخلئ حنعا حعظر حدانا، وبالتاع الجي ت عد حعدالع ا اط اقجصا ن حطر ة اعج عرع بعا العيقة العليا هتا الظاهرة الجي 

ل، وععل لمعالجة حا تر ر ده حن ق ايا حجعلقة بزحف أا طة ال ركاع  لجطئير حدينة الرياض حنت ا ئ امسة ع ر عاحا

سكنية بمدينة الرياض، وذلس عبر   دار قرار يق ي والمقعساع الججارية وتئاجدها ب كل غير اظاحي  اال األحياء ال

بإاالء تلس االحياء حن ال ركاع والمقعساع الججارية واالعجعماالع واألا طة المخال ة ألاظمة اعجعماالع األراضي 

ئظي ية المعجمدة، فقد كا  حن علبياع تلس الظاهرة ازوح السكا  السعئ يين  لت أحياء أارث، اجيجة الجاير في الجركيبة ال

والسكااية في تلس االحياء السكنية، وت ئش أجزاء حنعا  لت حجمعاع عكنية للعمالة الئافدة،  ضافة  لت فقدا  تلس االحياء 

لعئيجعا السكنية، وعكااعا للخصئ ية، جراء الجايير التن ال يجئقف ألا طجعا واعجعماالع حباايعا، بخالف تزعزع 

حية في تلس األحياء، بل والمساس بجمالية المظعر العام لل ي السكني اجيجة ااج ار األوضاع األحنية واالججماعية والخد

 .األا طة الجي ال تمس لئظي جعا بصلة

هتا القرار يبدو حن المس  التن اجرته العيقة حقارال في عد  حن أحياء حدينة الرياض، أ  هناا عدم الجزام للعديد حن 

ا  در في شأاه، األحر التن حدا بالعيقة للجأكيد حرة أارث علت ت عيل تطبيي حالا المبااي وال ركاع والمقعساع بم

القرار، وااللجزام باالعجعماش المعجمد في المناطي السكنية عند ا دار راصة البنــاء والراص المعنية لألا طة الججارية 

ل  ل، فالئاقع ي ير  لت أ  حا  المخجل ة، وت عيل الرقابة علت األا طة المخال ة، حما يخ ت حنه أال يكئ  أي ا  جراءل كافيا

يكجنف تن يت حثل هته القراراع، و عئبة تطبيقعا، هئ في  يجا  البديل الاجقاش بع  تلس األا طة غير النظاحية، الجي 

اعجئطنل بع  األحياء السكنية حـين الطلب أ  تخليعـــا والمقصئ  هنا ليس األا طة الججارية أو المكجبية الجي حن 

معروف أاه يجئفر لعا المكا  البديل، في حاش تر حجابعة الجأكيد علت  االاعا حن األحياء السكنية، و اما المعني هنا ال

األا طة األارث الداار االحجيال  ليعا والجي ال يئجد لعا حكا  بديل، حثل المسجئ عاع الجي ت طر بع  األا طة 

اعا اليئحي وربما األعبئعي حن الب ااع والسلع، وكتلس الئرش المعنية الججارية أل  تكئ  قريبة حنعا لج  ظ فيعا حخزو

الجي ي جال جميع السكا  أ  تكئ  قريبة المجناوش، وبالتاع في حدينة ضخمة حثل الرياض، عئاء كاال تلس الئرش 

ئزيع حثل هته لصيااة السياراع أو األجعزة والمعداع أو ألغراض السكا  األارث المخجل ة، فعل يجر وضع تنظير لج

األا طة  اال المدينة ب يث تكئ  قريبة المجناوش، وحجاحة لكافة الم جاجين لعا والمسج يدين حنعا، وفي ذاع الئقل تكئ  

ل عليعا حجكاحلة حع األحياء  .السكنية وغير حقثرة علبا
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 صيغة الشمري

ئاا ب كر الجقليد أو الجأثر غير المقصئ ، وحن أهمعا ب ث لدينا الكثير حن الظئاهر الثقافية المسجئر ة، يعجمرها حثق 

ل أو ي صل علت شعرة، بل  ل حنه أاه عيصب  بطالل قئحيا بع عر عن  دور قرار  يقاف عن الكجابة أو حنع ع ر ب قه، ظنا

ل وكمكافأة    كا  كا ل، حجت أ     بع عر يعجقد واهما بأ  ععره عيزيد وي صل علت حبالغ عالية كراتب    كا     يا تبا

بع عر يب ث عن االعج زاز حن أجل  ائش السجن عمدال، هتا الجعئر وااعدام ال عئر بالمسقولية از ا  بعد كثرة وعاال 

ل وعاال الجئا ل االججماعي الجي جعلل ال ر ة أكبر لج قيي حا يصبئ  ليه هقالء الجعلة، لئ قمل  الن ر اصئ ا

ل أولقس التين يكجبئ  بالمجا  أو بمراجعة كجاباع كل حن  در ب قه حثل هت ه األحئر لئجدع أاه يب ث عنعا اصئ ا

ليس لعر حئقع حن اهعراب حن أعاعه، فليس لديعر حا يخسرواه، جميعنا اعرف حا يجعل الكاتب الص  ي عرضة 

المقاطع الجي  لإليقاف، حجت أ  المئاطن العا ن أ ب  يملس الخبرة الكافية الجي حن االلعا يعرف حا هي الجاريداع أو

ل علت أن شخص  تجعله ت ل طاالة القاائ ، حع عرعة ااج ار المعلئحة وتئفرها السريع عبر ح ركاع الب ث لر يعد اافيا

ائع العقئباع الجي تنجظره عندحا يقئم بالقتف أو الجطاوش أو الج عير أو حجت الدائش في النئايا والتحر، والجي أ ب ل 

سلماع أ  يجر تأويل حا كجبل وأاته حبررال لقتفس أو الجطاوش عليس، كما أ  هناا كجّابال جعلة ظاهرة حنج رة وكأاعا حن الم

ل بع  الجعاع أو األشخاط لديعر حساعية شديدة ضد كل حا يكجب  وي جقدو  ألبسل حا يمليه عليعر ال مير هناا أي ا

حسج ار  عالحي حجخصص يعطت الثقة عنعر ويعجقدو  أاه ينطلي حن عداوة وبا  وحقد، وعبب كل هتا عدم وجئ  

الكاحلة في تقيير كل حا ين ر عن تلس الجعة الجابع لعا وعن األعماء المقثرة بعا، كما يجب تاليب ال كمة والجساح  وعدم 

ل هئ حقارعة ال جة بال جة والرأن بالرأن،  الجعاحل حع حا يكجبه بع  الجعلة باهجمام زااد عن ال د، وال ل األكثر ا عا

 .!حثل السكئع يميل الباطل في حعدهكنل تعجقد حا كجب ضدا باطالل فليس  و  
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 عبداهلل صاحل القرني
 يجعين المئظف بمرتبة ااحسة بعد عنين بطالة وهئ ي مل الدبلئم أو! كيف يج ئش المئظف الطمئح الت فاعد ؟

 .البكالئرويس 

 .يباشر عمله بالجعاز ال كئحي التن يرأعه حدير حكلف بتاع المرتبة الخاحسة

ل  ل تقليديا  .يعمل ولديه أفكار يجد كل شيء رثا

 .ي رط علت الدوراع وال يرش  لعا

ل   .يئضع بمعمة ال حعام فيعا، يقلِّّر كل شيء فيه المدير التن يخ ت ترقيجه كئاه جاحعيا

 .باع حجت يدحنعايعطت حن االاجدا

ل حن قرض يلجعر اصف راتبه  .تزول واشجرث عيارة واعجأجر بيجا

ل، ليبقت له ثلث راتبه ل تكميليا  .النصف الثااي ال ي ي بكل ضرورياته واكسسئاراته ،كلما جاءته عالوة أات قرضا

ل للمدينة ل ركابا ل لي ّمِّ  .ي طر الت التهاب للمطار بعد العصر يئحيا

 !ريف تطار  بع عا لسد الرحي بصب العر رز  بط لين والمصا

يجأار عن العمل ، فجأة يجرقت بقسر المالية ويجئلت  رف فئاتير الم روقاع واالاجداباع ، هنا الراحة ،يصرف 

 !ح روقاع لسيارته وااجداباع وااجعل ح اوير المطار

 !و ار فاعدال في الظل وب كل اظاحي وربنا عجار حلير
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 حقوق اإلنسان فى العامل
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 أكدت مساندتها ودعمها املتواصل لطموحاتها

ن » اإلمارات حلقوق اإلنسان«
ّ
تهنئ املرأة اإلماراتية وتثم

 إجنازاتها
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 البيا - بي

حن تقدم بمكااة المرأة  هنأع جمعية اهحاراع ل قئ  اهاسا  ال ركة النسئية اهحاراتية، وباركل  اجازاتعا وحا بلاجه

اهحاراتية بمخجلف الميا ين والمجاالع وتقكد حجد ال حساادتعا و عمعا المجئا ل لطمئح المرأة اهحاراتية الم روع في 

ت قيي المساواة الجاحة بين الرجاش والنساء والق اء علت جميع أشكاش الجمييز والعنف ضد المرأة، وضما  تمجع النساء 

 .والسياعية واالقجصا ية واالججماعية والثقافية،  و  تمييز ب قئقعن المداية

 تخطيل و اجاز

ل للجأكيد علت أ  يئم المرأة اهحاراتية، ليس حجر  حناعبة احج الية أو تخليد لتكرث أو وق ه  كما تنجعز هته المناعبة أي ا

ل وثقافيال لجمجيد  ور المرأة، و اما يجب علينا أ  اسجثمر هتا العام بالجخطيل واهاجا ل واقجصا يا ز واالبجكار الخال  قاائايا

ل   .وفكريا

عام اهبداع واالبجكار، له حعاٍ  و الالع  2096لعام ( أم اهحاراع)ال شس بأ   طال  عمئ ال يخة فاطمة بنل حبارا 

ة قد تخطل عميقة تعبر عن رؤية وفكر وتئجه اعجراتيجي ائعي، لكئ   طال  هتا ال عار يعني أ  المرأة اهحاراتي

ح عئم الم اركة والدور وال  ئر النمطي في الميا ين المخجل ة، لمرحلة االعجراف والقناعة بأ  لعا قدراع و حكااياع 

وابراع تمكنعا ليس فقل حن الم اركة وال  ئر، و اما أ ب ل ذاع حقدرة علت اهبداع والريا ة في بناء وتطئير 

 .وتمييز بلداا

ع وحن االش ر دها حجابعجعا لل كاوث والبالغاع المجعلقة ب قئ  المرأة، قد تبين لعا وجئ  حجابعة    جمعية اهحارا

 شكاليه فعلية ب قئ  المرأة وأط العا الناشقة عن الن قة، جراء تقصير أو احجناع أو تعمد الطرف اآلار الج ايل عليعا 

ععن لطلب الدعر والمساعدة حن الجمعياع حا اعجبرااه وتجنب تسديد الن قة في أوقاتعا، حا أثر علت الكثير حن النساء و ف

ل بكراحجعن وحقئقعن  .حسا

 حسئ ة

لعتا تأحل جمعية اهحاراع ل قئ  اهاسا ، حن المجلس الئطني االت ا ن عن حسئ ة قاائ  ااط بصندو  الن قة، أعئة 

ل بالن قة، يعمل علت تاطية  وتأحين عدا  المبالغ الم كئم بعا بالن قة بالعديد حن الدوش العربية الجي وضعل  ندوقال اا ا

لألبناء واألم ب كل  ورن وحنجظر، علت أ  يقئم الصندو  بمالحقة الم كئم عليه بالن قة لج صيل واعجر ا  هته المبالغ 

ا حنه، حا يع ي المرأة حن عبء المالحقة واالاجظار ويعزز حن كراحجعا وأي ا ي من حقعا المنجظر بالن قة وبالجالي حقع

 .وحي أط العا في العيش الكرير وال عئر باألحن واآلحا  واالعجقرار

كما تبدن جمعية اهحاراع ل قئ  اهاسا ، اعجعدا ها الجام لجزويد الجعاع المعنية بمسئ ة حقجرحة لعتا القاائ ، تر 

قئ  اهاسا ، ل ما  أ  وضععا و عدا ها حن قبل الجمعية بعد االطالع علت الججارب العربية، والمعايير الدولية ل 

 .امجلس في اهحاراع أف ل الج ريعاع وأكثرها تعبيرال عن الئاقع واالحجيال

 حاضنة
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 بداع المرأة اهحاراتية وتميزها ال يمكن لعما أ  يجما بمعزش عن ال اضنة الئطنية الجي يجب أ  تج مل حسقوليجعا في 

يي الجميز، وهئ حا يقج ي بال شس أ  يج مل وي ارا الجميع في تسخير وتعيقة الظرف واهحكااياع الجي تساعد علت ت ق

ل وعبقال ت مله الدولة بم ر ها، و اما علينا كمججمع حداي وقطاع ااط  ور أعاعي في ت قيي  ذلس، فليس هتا ال أ  شأاا

 .ت ئش  و  ذلس زالة العراقيل الجيهته الجئجه، عئاء حن االش عياعاع الج  يز والدعر أو حن االش فج  المجاالع و 

 

 

 

 
 أغلق مدينة اخلليل ومنع الطالب من الوصول إىل مدارسهم

 شابا  فلسطينيا   85الحتالل الصهيوني يعتقل ا 
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 :بالش أبئ  قة -القدس 

ل  ل علت حاجز عسكرن بتريعة حيازته عكينا ل فلسطينيا اعجقلل قئاع حن جيش االحجالش اهعراايلي  باح أحس األحد شابا

  قئاع االحجالش المجئاجدة وب سب المصا ر اهعراايلية فإ.. جنئب حدينة الخليل« حجان»بالقرب حن حدال حسجئطنة 

علت حدال المسجئطنة اشجبعل بال اب ال لسطيني، ولدث ت جي ه عثروا علت عكين بين أحجعجه ال خصية، وجرث اعجقاله 

 .وت ئيله للج قيي لدث المخابراع اهعراايلية

ل في أا اء 92 لت ذلس، اعجقلل قئاع حن جيش االحجالش اهعراايلي فجر أحس األحد  .. حج رقة حن ال  ة الاربية فلسطينيا

شبا   1اعجقلل قئاع االحجالش في حدينة جنين امسة شبا ؛ في حين اعجقلل قئاع االحجالش »وب سب حصا ر الجزيرة 

ل حن حدينة بيل جاال،  في بلدة الرام شماش حدينة القدس، كما اعجقلل قئاع االحجالش فجرال شابين حن حدينة بيل ل ر، وشابا

ل حن حدين وكاال قئاع االحجالش قد اعجقلل حساء السبل، عجة شبا  علت حاجزين عسكريين اصبجعما علت .. ة اابلسوشابا

 .ح ار  قرث حدينة جنين، واعجئلل علت عيارتين

   قئاع االحجالش اهعراايلي، اصبل  باح أحس األحد، حئاجز »: وفي حدينة الخليل، قالل حصا ر الجزيرة هناا

اع وبلداع في حدينة الخليل، حا تسبب بعرقلة و ئش طالب المدارس في اليئم األوش للعام عسكرية علت حداال حخيم

وأفا ع حصا ر الجزيرة أ  قئاع االحجالش اصبل عدة حئاجز عسكرية في حدينة الخليل، وأعاقل .. الدراعي الجديد

لخليل، وفج ل طالباع حدرعة حركة طالب المدارس والمعلمين، كما اصبل حاجزال علت حدال بلدة ارعا جنئب غرب ا

كما أعاقل حركة السكا  والطالب علت حاجز عدة ال  ص، واصبل حاجزال علت حدال ..ارعا القريبة حن ال اجز

 .في كافة حناطي الجماس« طيّارة»ز ، باهضافة  لت حئاج«حاجان»حقابل حسجئطنة »ال رايي 
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 سجينا   88املقاومة اإليرانية تناشد اجملتمع الدويل إنقاذ 

 من اإلعدام
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 جاعر الصقرن -عرعر 

طالبل المقاوحة اهيرااية برااعة السيدة حرير رجئن حجلس حقئ  اهاسا  والم ئض الساحي ل قئ  اهاسا  والجعاع 

ل وكتلس  اقاذ ثمااية عجناء الدولية المدافعة عن حقئ   اهاسا   لت اتخاذ عمل عاجل لمنع  عدام وشيس الثني ع ر عجينا

 .في أعينعر" ال اح "آارين حكر عليعر باهعماء بسكب األعيد 

ل حن الم كئحين  92بنسخة حنه بأاه تر اقل " الرياض"وقالل المقاوحة اهيرااية أحس في بيا    افي زو ع  عجينا

أغسطس  لت زازاااع اا را ية في عجن كرل لجن يت هتا ال كر اهجراحي، وبينل كتلس بأ  هناا ثمااية  24يئم باهعدام 

في عيئاعر، " ال اح "عجناء ينجظرو   ورهر لجن يت ال كر القاعي العااد للقرو  الئعطت في  عمااعر بسكب األعيد 

أغسطس عن قلقة حن عدم تعاو   21ن  ولل آبا ن أعرب في وأفا ع المقاوحة بأ  النااب العام في طعرا  المدعئ جع ر

تن يت أحكام حرتكبي رش األعيد : "األطباء ال رعيين في تن يت أحكام عكب األعيد، وأكد علت تن يت األحكام القطعية، وقاش

ة ب أ  تن يت األحكام التن يجطلب ح ئر وحراقبة الطبيب يئاجه تأايرال، ال تبرير وار  في عدم الجعاو  حع النيابة الجنااي

في ق اء النظام المدعئ جئا  الريجااي في قاش اليئم ا سه " حقئ  اهاسا "الصا رة، كما أ  عكرتير حقعسة تسمت بـ

ا ن اعارض  لااء اهعدام ب كل كاحل : "حن جديد علت ضرورة تن يت عقئبة اهعدام العمجية في  يرا ، وأكد قااالل 

 ".وا ن اعجز به كثيرال  ،القصاط هئ أحر اججماعي ب ل

وذكرع المقاوحة بأ  البربرية ال اكمة في  يرا  الجي و مة عار علت جبين الب رية المعا رة الرتكابعا جراار ضد 

اهاسااية علت ال عب اهيرااي، ويجب طر ها حن المججمع الدولي وتقدير قا تعا  لت العدالة، وشد ع علت أ  المقاوحة 

ت المئاطنين اهيراايين ال عيما ال باب  لت االحججال علت اهعداحاع المجزايدة والعقئباع العاادة  لاهيرااية تدعئ عمئم 

 .القرو  الئعطت حثل  عماء العين
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 كاريكاتري
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