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 حبث الفريق مع ممثلي الشركة اجملاالت االستثمارية املستقبلية

تدريب « هواوي»فريق عمل التجارة واالستثمار يناقش مع 
 الطلبة السعوديني

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء جريدة الرياض : المصدر
http://www.alriyadh.com/1529843 

 

 واس -بكين 

 .زار وفد من منظومة وزارة التجارة واإلستثمار اليوم مقر مركز االبتكار بشركة هواوي الصينيه في العاصمة بكين

الدكتور سعد القصبي، بجولة تعريفية في  وقام الوفد برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

 .مختلف أرجاء وأقسام المركز، شملت أنشطته وبرامجه االبتكارية المتنوعة

وبحث الفريق مع ممثلي شركة هواوي المجاالت االستثمارية المستقبلية للشركة مؤكدين أهمية أخذها بعين االعتبار كون 

اًما في المحتوى العربي، وانطالقًا من أهمية االبداع واالبتكار كأحد الركائز المملكة العربية السعودية الدولة األكثر إسه

 .8010المحفزة لالقتصاد السعودي ضمن رؤية المملكة 

كما جرى مناقشة موضوع تدريب الطلبة السعوديين على التقنيات الحديثة التي تنتجها الشركة بهدف االرتقاء بمهاراتهم 

 .لسوق العمل من خالل إنشاء معامل تدريبية خاصة تقيمها الشركة في الجامعات السعوديةالفنية وتعزيز فرص تأهيلهم 

وتناول الوفد مع ممثلي الشركة أهمية أن تراعي التوجهات المستقبلية الستثمارات الشركة في المملكة الميزة التنافسية التي 

واق اإلقليمية والعالمية، آملين أن يسهم ذلك في توطين يشكلها الموقع االستراتيجي للمملكة كونها محطة مهمة للنفاذ لألس

  .الصناعات التي تنتجها الشركة

 

 
مدرسة تعليم كبار ومتوسطة وثانوية ليلية  19فتح : السلطان

 للبنني بالرياض
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الرياض األربعاء : المصدر

http://www.alriyadh.com/1530021 

 

 منصور الحسين -الرياض 

مدرسة تعليم كبار ومتوسطة وثانوية حكومية  13اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض دمحم بن عبدهللا المرشد فتح 

 .وأهلية للعمل خالل العام الدراسي الجديد

قائدا، حيث يتولى  22طان أنه تم تكليف قادة لهذه المدارس والبالغ عددهم وأوضح مدير اإلدارة المدرسية ناصر السل

قائدا لمراكز تعليم الكبار موزعة على أحياء مدينة الرياض  82بعض القادة إدارة مدرستين متوسطة وثانوية معا، منهم 

س المتوسطة الليلية الحكومية قائدا للمدار 32ومحافظات ضرما ورماح والمزاحمية وإصالحية الحائر وإصالحية الملز، و

http://www.alriyadh.com/1529843
http://www.alriyadh.com/1530021
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قائدا لمدارس ثانوية ليلية  88موزعة على أحياء الرياض وإصالحية الملز وثالثة قادة لمدرستين متوسطة وثانوية، و

حكومية موزعة على أحياء مدينة الرياض والمحافظات المجاورة لها، وثمانية قادة للمدارس المتوسطة الليلية األهلية، 

 .رس الثانوية الليلية األهليةلمداقائدا ل 38و

 
 ميدالية يف األوملبياد الدويل 04كرم الفائزين بـ

منح تعليمية للطالب والطالبات املوهوبني يف : وزير التعليم
 أفضل جامعات العامل

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الرياض األربعاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1529889 

 

 راشد السكران -الرياض 

ستقدم عددا من المنح " موهبة"أحمد العيسى أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز . كشف وزير التعليم د

 .ألولمبياد الدوليالدراسية للطالب والطالبات الموهوبين الحاصلين على عدد من الجوائز العالمية في مسابقات ا

جاء ذلك خالل تكريم الوزير لعدد من الطالب والطالبات الحائزين على عدد من الميداليات وشهادات التقدير في 

 .المسابقات الدولية اليوم في مقر وزارة التعليم

حفظهم -دعم من القيادة العيسى إلى أن ما تحقق من إنجازات عالمية يعود بفضل هللا ثم بفضل ما يقدم للتعليم من . وأشار د

 .ألبنائهم الموهوبين والموهوبات -هللا

ودعا المبدعين والمبدعات للتركيز على أهدافهم بطريقتهم، والتسلح بالعزيمة الصادقة لتحقيق الهدف، وقدّم التهنئة 

. وزارة التعليم دمن جانبه أكد وكيل . للفائزين والفائزات ولمدارسهم ومعلميهم، كما حيّا أسرهم الداعمة والمحفزة

عبدالرحمن البراك على أن هوالء األبطال الزالوا يتحفزون للمنافسة ليتبوأ وطنهم مراكز متقدمة في مجاالت علمية وفي 

 .مدة زمنية وجيزة

 وقال ما كان ذلك ليتم لوال جهود حثيثة بذلتها قيادتنا الرشيدة ومسؤولي التعليم، والمدارس، والمعلمين، مما يؤكد على أن

 .تعليمنا بخير وأنه متى ما هيئ ألبنائنا وبناتنا الفرص فإنهم يحققون لوطنهم مراكز متقدمة وإنجازات غير مسبوقة

البراك أبنائه وبناته الموهوبين إلى التطلع إلحراز الميداليات الذهبية بعدما حازوا على الفضية والبرونزية، مشيداً . ودعا د

 .ه إدارات التعليم وأقسام النشاط والمدارس للوصول إلى ما وصلوا إليهبدور اإلعداد والتهيئة الذي بذلت

عادل القعيد إن هذا التكريم وتخصيص وقت الوزير لاللتقاء بأبنائه وبناته . د" موهبة"وقال نائب األمين العام لمؤسسة 

يم لكل مواطن في كل بيت الذين شاركوا في معارض دولية وحازوا على جوائز وميداليات وشهادات هو في الحقيقة تكر

سعودي حيث بذل موهوبو وموهبات الوطن جهداً واضحاً للوصول لهذا اإلنجاز، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيكون له أكبر 

 .األثر في تحفيزهم لقادم أفضل

ميدالية  40لعام عبدالرحمن القويزاني أن المملكة حققت هذا ا. د" موهبة"فيما أشار مدير عام األولمبياد الدولي بمؤسسة 

 .شهادات تقدير 30و
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رجال األعمال السعوديون يبحثون فرص نقل جتارب اإلسكان امليسر 

 وصناعة مواد البناء

ألف وحدة  944اتفاقية تعاون بني اململكة والصني تتوج بـ 
 سكنية يف ضاحية األصفر السكنية باألحساء

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الرياض األربعاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1529848 

 

 سلمان بن سعيدان

اعتبر عدد من رجال األعمال والمستثمرين في قطاعي التطوير العقاري ومواد البناء أن الشراكة الجديدة بين المملكة 

اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين خالل االجتماع األول للجنة  32يع والصين التي توجت صباح أمس بتوق

السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى الذي ترأسه صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 

خطوة .. صيني تشانغ قاو في بكينولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء ال

 .مهمة لنقل التجرية الصينية في قطاع االنشاءات والبناء

ووزارة اإلسكان في المملكة إلنشاء مدينة جديدة في ضاحية " حكومة اإلنشاء"وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين 

 .اقية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اإلسكانألف وحدة سكنية في األحساء، والتوقيع على اتف 300األصفر التي تضم 

وقال سلمان عبدهللا بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات المشارك ضمن وفد رجال األعمال في 

في الحقيقة لم أجد اقباالً واهتماماً من رجال األعمال الصينين والشركات الكبرى كما في هذه الزيارة، الجميع : الصين

الفتاً .. خاصة مواد البناء الحديثة، والمقاوالت.. ن فرص لالستثمار في المملكة من جميع القطاعات بدون استثناءيبحث ع

عززت من اهتمام القطاع الخاص الصيني بالسوق السعودي خاصة مواد البناء والتطوير  8010إلى أن رؤية المملكة 

 .ي السوق السعوديواإلسكان الميسر، حتى أن التقيت بشركات تمويل ترغب ف

وأبدت شركات صينية عدة تستهدف سوق البناء في المملكة اهتمامها، بهدف تسويق منتجاتها في السعودية، عبر وكالء أو 

ً وتوجهات برنامج التحول الوطني ، نظراً إلى أن 8080وسطاء لالستفادة من خطط التنمية الكبيرة والمطروحة حاليا

السوق السعودية ومنخفض األسعار، وهو ما يجعلها تقلل من شروط إعطاء وكالة منتجات تلك الشركات جديدة على 

 ".لشريك سعودي لتسويق منتجاتها محليا

الالفت للنظر أن هناك شركات صينية، ابتكرت مواد بناء جديدة من خامات للمرة األولى يتم استخدامها، وذات "وأضاف 

، مشيراً إلى أن "و األميركية، التي ترفض التنازل عن أسعارها المرتفعةتكلفة أقل، بالمقارنة مع المنتجات األوروبية أ

العديد شركات التطوير العقاري في الدول األوروبية نفسها، تركت منتجات بلدانها، وتوجهت إلى استخدام المنتجات "

 ".الصينية، لتقليل الكلفة العامة في المنتجات العقارية التي تعرضها للبيع

أن  -المتخصصة في تطوير األحياء السكنية المغلقة  -مسفر القحطاني رئيس شركة تطوير اإلسكان .د من جهته اعتبر

الصناعات الصينية شريك رئيس في التنمية العمرانية في المملكة، خاصة في مواد البناء، ونقل بعض التجارب الهامة في 

عديد من المجاالت، قدرتها على المنافسة في جميع أثبتت الصناعات الصينية في ال: تطوير االحياء السكنية، وأضاف

 .أسواق العالم، من خالل الجودة المطلوبة، والسعر المعقول

إن الصين نجحت : عبدهللا بن حمد المشعل المستثمر في قطاع التطوير وااليواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة.ويقول د

يا بشكل جيد، وتوصلت إلى ابتكارات من شأنها أسهمت في تصنيع سلع في استثمار تقدمها في قطاع التقنية والتكنولوج

http://www.alriyadh.com/1529848
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تطور المنتجات الصينية في تواصل مستمر، "كثيرة ومتعددة، وتستقطب زبائن لها من دول العالم، مشيراً إلى أن 

سعيرية، تميل باالعتماد على تطور األبحاث التي تجريها بصفة مستمرة، لترتقي بمنتجاتها من جانب، ولكن وفق سياسة ت

 ".إلى االنخفاض الذي يبحث عنه أصحاب الدخل المحدود على مستوى العالم

من بين المجاالت الصناعية التي نجحت فيها الصين، قطاع مواد البناء، الذي تخصصت فيه شركات صينية "وأضاف 

عالية الجودة إلى حد كبير،  عمالقة، وبدأت توجه جزءاً من استثماراتها في إجراء أبحاث علمية، لتصنيع مواد بناء

ومنخفضة األسعار، وهو األمر الذي شجع شركات التطوير العقاري على مستوى العالم، ومن بينها الشركات السعودية 

على التعامل معاً، واستيراد منتجاتها بكميات كبيرة، واالستفادة منها في مشاريع السكن، األمر الذي قلل األسعار بعض 

 ".الشيء

دعا عبدالرحمن المهيدب المتخصص في قطاع التطوير واالستثمار العقاري الشركات السعودية إلى محاكاة من جهته 

سر تفوق شركات مواد البناء الصينية، أنها خصصت ميزانيات إلجراء البحوث العلمية، : "وقال. الشركات الصينية

الصين أدركت من خالل الدراسات : "وتابع". اتوالتوصل إلى حلول علمية للكثير من اإلشكاليات التي تواجه المجتمع

الميدانية أن هناك من يبحث عن األوفر واألقل سعراً، ومن هنا قررت توفير العديد من السلع التي ترضي غرور 

المستهلك حول العالم، ولذلك نجد أن الصين بها أكبر عدد من براءات االختراع، التي أسفرت عن تصنيع منتجات كثيرة 

الشركات السعودية إلى تخصيص جزء من ميزانياتها للبحث العلمي، والتوصل إلى "، داعياً "ومنخفضة القيمة ومتعددة،

 ".حلول وابتكارات تمهد لصناعة منخفضة التكلفة، وعالية الجودة

وتشير مصادر إلى أن الصين درست أسواق العالم بشكل علمي مدروس، ووجهت دفة الصناعات لديها، صوب احتياجات 

ً كبيرة في األسواق العالمية، األمر الذي جعلها تنجح في ه ذه األسواق، األمر الذي جعلها تحتل مكانة مرموقة وحصصا

 .ضخ سيل منتجاتها، المتفاوتة في الجودة والسعر معا، تاركة للعميل حرية اخيتار ما يناسبه من السلع المختلفة

( 8030)تصاد الواليات المتحدة، وقد سبق اقتصاد اليابان في عام ويعد اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اق

تريليون دوالر، حسب مقياس سعر الصرف، وثاني أكبر اقتصاد بعد اقتصاد الواليات  4.13بناتج محلي بسيط، يقدر بـ 

 .حسب مقياس تعادل القدرة الشرائية( 8001)تريليونان دوالر  2.2المتحدة بناتج إجمالي يقدر بـ 

. في المائة 30تبر الصين أسرع اقتصاد كبير نامي واألسرع في الثالثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى الـ وتع

في المئة سنويا في العقود الثالثة األخيرة، لكن نموه السريع صاحبه تفاوت  2قلص نمو الناتج القومي للفرد، الفقر بمعدل 

متوسطة الدنيا في العالم حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي البسيط، وتندرج الصين ضمن الفئة ال. في نصيب الفرد

دولة حسب نصيب الفرد من  372من أصل  17دولة والمرتبة  372من أصل  304دوالراً وتحتل المرتبة  1320وقدره 

ً لتصنيف صندوق النقد الدولي 8002في  2141الناتج المحلي اإلجمالي وقدره  دولة تجارية  لذلك الصين هي أكبر. تبعا

 .صدر وثاني أكبر مستورد في العالموأكبر م
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 خططوا لعمليات تفجري واغتياالت

 «خلية القاعدة»تواصل حماكمة إرهابيي « اجلزائية»
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الرياض األربعاء : المصدر

http://www.alriyadh.com/1529877 

 

 مفضي الخمساني -الرياض 

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الرابعة االستماع إلى ردود المتهمين الستة الذين ينتمون إلى خلية 

ية أربعة متهمين إرهابية سرية تنتمي لتنظيم القاعدة، خططت ألعمال تفجير واغتياالت، بعد أن حضر أمام ناظر القض

 .هما المتهم الثالث، والرابع والخامس والسادس

وشهدت الجلسة، صباح أمس، تراجع المتهم الرابع الذي يواجه عقوبة القتل تعزيراً عن أقواله في جلسة سابقة والتي 

وقت سابق تضمنت رفضه االعتراف بالمحكمة الجزائية المتخصصة، وأنه يعتز بجنسيته السعودية، بعد أن طالب في 

بعدما سمع الئحة " غير سعودي"التنازل عنها أمام ناظر القضية، وبرر هذا أنه كان في حالة نفسية سيئة عندما قال إنه 

 .االتهام الموجه ضده والتي تشير إلى أن عقوبته قد تصل إلى القتل تعزيراً نظراً للجرائم التي ارتكبها

دت مع أحد الموقوفين موجهة ضد مطلقي السراح لتعمم فكرة التكفير وواجه قاضي الجلسة المتهم الرابع بمذكرة وج

إن كل "، وجاء جواب المتهم الرابع على ما نسب إليه "الرابع"لحكومة هذه البالد، بعد أن أقر الموقوف بأنه استلمها من 

 ".هذه األقوال الموجهة ضدي غير صحيحة وهي أقوال تخص من قالها ضدي

فر الدولة والتي وجدت معه في السجن أفاد المتهم بأنها ليست له ولقد حصل عليها عن طريق وحول المذكرات التي تك

شخص أثناء أدائه االختبارات الدراسية في السجن، وأقر أمام القاضي بأن المذكرات ضبطت معه وأنكر أنها كتبت بخط 

 .يده

سجن بعدما أثبتت محاضر السجن أنه تلفظ على ووجه ناظر القضية للمدعى عليه الرابع تهمة إهانة رجال األمن في ال

، وأفاد المتهم بأن المحاضر غير "وأنتم مرتزقة بأربعة آالف لاير" "أنتم خدم عندي"رجال األمن بألفاظ بذيئة بقوله 

صحيحة حيث أنه ال يوجد طرف ثالث في السجن يكون محايداً في كتابتها، وأنه يعاني من حالة نفسية، وأن السجن يعد 

 .اطق إكراه، وأفهم ناظر القضية المتهم بأنه سيتوجه إلى طلب التوثيق والبينة على ما تلفظ به بعد إنكاره لذلكمن

فيما، أقر المتهم الخامس بصحة ما نسبه إليه االدعاء العام، وبسؤال المدعى عليه السادس عن اعترافه المصدق شرعاً، 

 .جاء في إجاباتهأفاد بأن ليس كل ما فيها صحيح، وأن الصحيح ما 

إنه لم : وبمواجهة المتهم الثالث بما نسبه إليه المدعي العام وعن اعترافاته المصدقة شرعاً وتحمل بصمته الشخصية، قال

يوقع على أي إقرار، وال يقر بصحة بعض االعترافات المنسوبة إليه، وبسؤاله عن المضبوطات في منزله من حاسب 

 .ه بل تعود لشقيقهونقود أفاد بأنها ليست عائدة ل

وكانت األجهزة األمنية الخاصة بمكافحة اإلرهاب نجحت في الوصول إلى الخلية والقبض على عناصرها، واتضح أنها 

خططت لتنفيذ أعمال إرهابية إجرامية بتفجير مجمعات سكنية بالعاصمة، واستهداف أحد أمراء المناطق، وتصنيع كمية 

 .ضابط مباحث تحت تهديد السالحمن المتفجرات، والشروع في اختطاف 

يذكر أن المدعي العام طالب بإيقاع عقوبة القتل تعزيراً على المتهمين األول والثاني والرابع، وإصدار أحكام تعزيرية 

 .ديدة ورادعة على الثالثة اآلخرينش

 

 

http://www.alriyadh.com/1529877
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 العمل على استكمال بقية احتياج الوزارة من املعلمات

ظيفة للخرجيني واكتمال و 0444إنهاء إجراءات : التعليم
 إجراءات ترشيحهم

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الرياض األربعاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1530045 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

وظيفة للخريجين،  2000التعليم اليوم، أن الوزارة أنهت إجراءات كشف مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة 

ً أنها تعمل اآلن على إنهاء إجراءات ترشيحهم، مؤكداً أن الوزارة تعمل اآلن على استكمال بقية احتياجها من  مبينا

 .المعلمات

آالف  30استكمال إجراءات مبكراً أعلنت الوزارة أنها تعمل على : "وذكر العصيمي في تغريدات عبر حسابه في تويتر

وظيفة للخريجين وأعلنتها للمفاضلة وتعمل اآلن  2000وظيفة جديدة لهذا العام مع الجهات ذات العالقة، أنهت إجراءات 

   ."ماتعلى إنهاء إجراءات ترشيحهم، وتعمل الوزارة اآلن على استكمال بقية احتياجها من المعل

 

 
 سبع مدن خالل شهريناملتنقل يف « هدف»برامج قدمها فرع 
ألف مواطن ومواطنة للعمل يف قطاع  04تأهيل وتدريب 

 االتصاالت
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الرياض األربعاء : المصدر

http://www.alriyadh.com/1530040 

 

 "الرياض"-الرياض

برامج تدريب وتوظيف في قطاع االتصاالت في سبع مدن "هدف"ل لصندوق تنمية الموارد البشرية قدم الفرع المتنق

 .خالل الشهرين الماضيين من جولته ومشاركته في الفعاليات والمناسبات التي احتضنتها هذه المدن

تفاقيات لدعم مالك المنشآت وشهدت مدن جيزان، الخرج، شقراء، الباحة، أبها، مكة المكرمة، والطائف، توقيع عدد من اال

الصغيرة والمتوسطة في القطاع، باإلضافة إلى الحاق عدد من الباحثين والباحثات عن عمل في هذه المدن بدورات 

 .تدريبية متخصصة في النشاط، تمهيداً لدخول السوق واالستثمار فيه

نسين في قطاع االتصاالت، وذلك في مهن في توظيف عدد من الباحثين عن عمل من الج" هدف"وأسهم الفرع المتنقل لـ 

متعددة يأتي من بينها خدمة العمالء وكذلك البيع والصيانة، بعد أن تخرجوا من البرامج التدريبية التي نفذها الصندوق 

 .بالتعاون والشراكة مع الجهات التدريبية المعتمدة

http://www.alriyadh.com/1530045
http://www.alriyadh.com/1530040
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 46من تأهيل وتدريب نحو " هدف"تلفة، فقد تمكن وعلى صعيد البرامج التدريبية التي نفذها الصندوق عبر قنواته المخ

ألف مواطن ومواطنة للعمل في القطاع تنفيذا للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع االتصاالت وملحقاته على 

 .السعوديين والسعوديات

المنشآت، ومساعدتها في وتنفذ الدورات التدريبية المرتبطة بالتوظيف، وفقاً لالحتياجات الوظيفية ألصحاب األعمال و

االستفادة من سواعد وطنية مدربة ومدعومة التدريب والتوظيف، واختيار ما يناسب احتياجها الوظيفي من الباحثين عن 

 .عمل، وكذلك متابعة التزام المتدربين خالل فترة التدريب بما يحافظ على مصالحها

ريب، باإلضافة إلى دعم مكافآت المتدربين خالل فترتي تكاليف التد" هدف"ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية 

 .التدريب النظري والعملي، ودعم الفترة الالحقة للتوظيف

في حين تنوعت مسارات الدعم التي قدمها الصندوق للشباب والشابات الراغبين في العمل واالستثمار في قطاع 

، حيث "هدف"الذي يعتبر أحد مبادرات " دروب"مج االتصاالت، باإلضافة إلى التدريب االلكتروني من خالل برنا

 ً ويقدم . من رواتبهم عند التحاقهم بالعمل بما ال يزيد عن ألفي لاير شهريا لمدة سنتين% 20يتحمل تكاليف تدريبهم وأيضا

اغبين في الصندوق دعما ماليا لرواد األعمال من خالل دعم تأهيل الرياديين بالتعاون مع معهد ريادة الوطني، وكذلك الر

آالف لاير  1االستثمار بقطاع االتصاالت من الجنسين من خالل دعم مالك المنشآت الصغيرة، والذي يصل الدعم إلى 

شهريا لمدة سنتين، لتمكينهم من تشغيل منشآتهم الصغيرة ودعم خططهم في إدارة تلك المنشآت، وذلك عبر برنامج دعم 

مات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خالل حزمة من قنوات خد" هدف"كما يقدم . مالك المنشآت الصغيرة

التي ترتكز خدماتها على المواءمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموِظفة في القطاع الخاص بحيث ( طاقات)التوظيف 

وظيف يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، مثل موقع الت

فرصا تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من " طاقات"االلكتروني ومراكز التأهيل والتوظيف، كما تقدم 

 .وظيف ومواقع التدريب االلكترونيةخالل مراكز التأهيل والت

 
 الوزارة هي األوىل التي عملت بالنظام منذ إطالقه: العمرية

هيئ كوادرها لتطبيق ب« العدل»
ُ
رنامج امللك سلمان للموارد ت

 البشرية
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الرياض األربعاء : المصدر

http://www.alriyadh.com/1530042 

 

 مبارك العكاش -الرياض 

ً كبيراً في تأهيل أقسامها تمهيداً أحمد بن عبدالعزيز العميرة، أ. أّكد وكيل وزارة العدل د ن وزارة العدل قطعت شوطا

لتطبيق برنامج الملك سلمان للموارد البشرية وكانت من أولى الوزارات التي سارعت إلى تطبيق هذا النظام الذي يُستثمر 

 .من خالله العنصر البشري كقيمة اقتصادية

الخدمات الذاتية لبرنامج »ارة بحضور وكالئها وقيادييها حول وأوضح العميرة خالل اللقاء التعريفي الذي نظمته الوز

ل عامالً مهماً في إنجاح الكثير من مشروعات «موارد وتقييم األداء الوظيفي ، أن الوزارة ترى بأن هذا المشروع يشّكِ

اصر نجاح الوزارة ويسهم بشكٍل أساسي في إدارة حراك مشروعات ومبادرات الوزارة بتركيزه على أهم عنصر من عن

العمل وهو العنصر البشري باستغالل كافة إمكانياته وتعزيز مختلف مهاراته الوظيفية باعتباره اللبنة األساسية لنجاح 

 .مشروعات الوزارة كافة التي تصبو إليها بالوصول إلى عدالٍة ناجزة وأمان عقاريٍ وتوثيقّيِ 

للموظف كونه « تقييم األداء»الموارد البشرية المهمة المتمثلة في ولفت إلى أن هذا اللقاء يعطي جّل اهتمامه ألحد أركان 

أداةً يمكن من خاللها تقييم أداء المنشأة ككل بأسلوٍب حديث وفق النموذج الذي سيعرض في ثنايا اللقاء، مشيراً إلى أن هذه 

http://www.alriyadh.com/1530042
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على مجموعة من القياسات والمعايير األداة بعيدة كل البعد عن التقييم التقليدي للموظف، بل يتم وفق أسلوب متطور يعتمد 

التي تسهم في تنمية الموارد البشرية، مع مراعاة الجوانب السلوكية والمهارية للموظف بما يبرز الجوانب اإليجابية 

لتعزيزها ويتعرف من خالله على أوجه القصور لدى الموظف لتالفيها من خالل توفير برامج تدريبية لتطوير مهارات 

 .ركز بحسب الحاجة الفعليّة للعنصر البشريبشكل مكثّف وم

من جهته، أبرز المشرف العام على برنامج التحول الحكومي لنظام الموارد البشرية حمد بن عبدالعزيز الصبيح، أهمية 

ً في دفع  العنصر البشري كمورد من الموارد المهمة ألي قطاع، ولكونه يحمل قيمة اقتصادية كبيرة ويشكل محوراً مهما

ً إلى أّن بعض الدول رغم افتقارها للموارد الطبيعية إال أن تركيزها على العنصر البشري كمورد  عجلة التنمية، الفتا

مة  .أساسي مّكنها من الوصول إلى مصاف الدول المتقدِّ

ً أن هذا اللقاء هو الثامن من  اللقاءات ووصف الصبيح الكوادر الوظيفية بالقيمة البشرية واالقتصادية والتنموية، مبينا

التعريفية بالبرنامج الطموح برنامج الملك سلمان للموارد البشرية، ويهدف إلى التعريف بالبرنامج بمفهومه األوسع 

 ".شؤون الموظفين"واألشمل من المفهوم السابق 

اءات على مدى وأبان مدير عام الموارد البشرية بالوزارة المهندس أحمد بن عقال الزهراني، أن اللقاء الذي تتبعه عدة لق

ثالثة أيام يستهدف رفع مستوى االهتمام لدى طبقة القياديين بالموارد البشرية ودورها في تفعيل دائرة العمل الحكومي بعد 

تطبيقه على عدة مراحل، مؤكداً أن هذه اللقاء يأتي ضمن سلسلٍة من عدة لقاءات مع منسوبي الوزارة لدعم مختلف 

لي لمراحل التحول للموارد البشرية، مع مراجعة ما تم اتخاذه من خالل العديد من ورش الخطوات القادمة للتنفيذ الفع

 .ل الممارسة والتطبيق لنظام مواردالعمل المكثفة حو

 

إعادة تشكيل جملس .. اجلدعان والرباك مستمران بأمر ملكي
 هيئة سوق املال

 م8036سطس أغ 13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
jazirah.com/2016/20160831/ec15.htm-http://www.al 

 

 :االقتصاد -« الجزيرة»

 دمحم: أعلنت هيئة السوق المالية في بيان أمس، عن صدور األمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة، ليضم كالً من

ً للرئيس، الدكتور عبدالرحمن دمحم البراك عضواً، الدكتور طارق عبدهللا  عبدهللا الجدعان رئيساً، دمحم عبدهللا القويز نائبا

 .النعيم عضواً، ووائل دمحم القحطاني عضواً 

يم، ووائل وقد تضمن التشكيل الجديد للمجلس انضمام ثالثة أعضاء جدد للمجلس، وهم دمحم القويز، والدكتور طارق النع

نائب رئيس المجلس عبدالرحمن دمحم الراشد، وعضو المجلس الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي، : القحطاني، وذلك بدالً من

 .وعضو المجلس الدكتور نجم عبدهللا الزيد

وبحسب بيان الهيئة، ستكون مدة عضوية األعضاء في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية، 

-37ستثناء الدكتور عبدالرحمن البراك الذي سيكمل الحد األقصى للمدة النظامية للعضوية، وهي عشر سنوات بتاريخ با

 .8031-3-81هـ الموافق 2-3440

ويتوافق إعادة تشكيل المجلس مع أفضل الممارسات العالمية التي تقضي بأن يتم تغيير مجلس إدارة الهيئات المنظمة 

 .مرحلتين حرصاً على نقل الخبرات المتراكمة من األعضاء المستمرين إلى األعضاء الجددلألسواق المالية على 

وقدمت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي عهده على الدعم الكبير واالهتمام المستمر 

 .الذي تلقاه هيئة السوق المالية

لسابقين على ما قدموه من جهود كبيرة خالل عضويتهم السابقة في المجلس، كما قدمت الهيئة شكرها ألعضاء المجلس ا

وثمنت مساهماتهم اإليجابية في دعم مهام الهيئة الرامية لتنظيم السوق المالية في المملكة وتطويرها على النحو المأمول، 

 .ل الفترة الماضيةإذ كان لهم دور مهم في تعزيز عدد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خال

http://www.al-jazirah.com/2016/20160831/ec15.htm
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ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها إثراء أعمال المجلس وإكمال مسيرة الهيئة 

التطويرية والتنظيمية الطموحة، إذ تشمل متخصصين في السوق المالية وخبرات في عدد من المؤسسات والبنوك 

الخبرة القانونية المتخصصة في مجال األسواق المالية والشركات والتخصيص، إضافة االستثمارية والتأهيل القانوني و

إلى التأهيل والخبرة في المالية والمحاسبة واألبحاث ونظم المعلومات والعمل في القطاع الحكومي، إلى جانب عضوية 

وقدمت الهيئة في بيانها أخلص .سابقة في مجالس إدارة عدد من الهيئات والشركات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص

 . أعماله وجهوده بالنجاح والتوفيق الدعاء للمجلس الجديد أن تكلل

 
 مكتبًا لتأجري السيارات ورصد  04إغالق : وزارة النقل

 خمالفة 0444
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر

jazirahonline.com/news/2016/20160830/89357-http://www.al 

 

 واس -العاصمة

نفذت وزارة النقل بالتنسيق مع هيئة النقل العام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة جوالت تفتيشية استمراراً للحمالت 

ق أنظمة النقل في المملكة والتأكد من التزام المؤسسات والشركات العاملة في أنشطة التي تقوم بها دورياً للتحقق من تطبي

 .النقل المختلفة من تطبيق االشتراطات واللوائح التي وضعتها الوزارة للممارسة النقل بمختلف تصنيفاته

ي الطعيمي في بيان وأوضح مستشار الوزير والمشرف العام على التسويق واالتصال والمتحدث الرسمي للوزارة ترك

صحفي عن تلك الجوالت التفتيشية، أنها تمت وفق خطة مدروسة وباستخدام التقنيات في تحرير وضبط المخالفات عن 

طريق استخدام التطبيق الكتروني لرصد المخالفات في سجل الشركات والذي يتم تطبيقه ألول مرة من قبل فرق الرقابة 

 .الميدانية

مخالفة في أنشطة النقل كتأجير السيارات واألجرة العامة ونشاط نقل المعلمات والنقل  8000ي وأضاف أنه تم رصد حوال

المدرسي وكذلك مجال نقل وترحيل البضائع والمهمات ، تنوعت المخالفات في ممارسة النشاط بترخيص منتهي 

لعمل من المستأجر، وتصوير الوثائق، الصالحية، وعدم االلتزام بالسعودة، باإلضافة إلى تجاوز النظام باشتراط بطاقة ا

 .وممارسة النشاط من خالل مكتب غير مسموح به في المدينة، وتأجير مركبة غير مثبت بها ملصق التعريف

وأشار الطعيمي إلى أنه تم رصد مخالفات لتشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقات تشغيل منتهية الصالحية، 

 .ل مركبات غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي ودون موافقة الوزارةإضافة إلى وجود مخالفات تسجي

ً في نشاط تأجير السيارات بمدينة جدة حيث تم رصد أكثر من  10وأعلنت الوزارة من جهة أخرى أنه تم إغالق  مكتبا

 .مخالفة استوجب عليه النظام إيقاع عقوبة اإلغالق للنشاط

مخالفة في منطقة  668مخالفة في منطقة عسير، و  41فة في منطقة حائل ، ومخال 132وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 

مخالفة في محافظة جدة،  400مخالفة في منطقة القصيم، و 872مخالفات في منطقة الحدود الشمالية، و 301نجران، و 

 .مخالفة بمدينة الرياض 361و

ل في أنشطة النقل المختلفة عبر أكثر من آلية وأكد الطعيمي أن الجوالت مستمرة وستكثّف جهودها لضبط سوق العم

 .تهدف في محصلتها إلى رفع مستوى االلتزام باألنظمة واللوائح التي أقرتها الوزارة

يذكر إن هذا االنجاز يأتي بتظافر جميع الجهات والقطاعات األخرى التي ساهمت بالتعاون والعمل المشترك مع فريق 

 .فة وزارة النقل في أنحاء المملكة كا
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 يوماً  90إجازة عيد األضحى 

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
jazirah.com/2016/20160831/lp1.htm-http://www.al 

 

 :سلطان المواش -« الجزيرة»

من المادة ( ج)مة المدنية أن المادة من الئحة اإلجازات حددت إجازة عيد األضحى المبارك بالفقرة أوضحت وزارة الخد

هـ، حيث تبدأ العطلة ببداية اليوم 3416-3-37وتاريخ ( 3137-3)الرابعة، والمعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 

 .نفسهالخامس من ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر 

هـ، 3417-38-4هـ تبدأ بنهاية دوام يوم االثنين الموافق 3417وعليه فإن إجازة عيد األضحى المبارك لهذا العام 

 .تقويم أم القرى هـ بحسب3417-38 -37يوم األحد الموافق  -إن شاء هللا-وسيستأنف العمل عقب اإلجازة 

 

 

 

 

 وظائف إدارية رجالية جبامعة شقراء
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82لجزيرة األربعاء جريدة ا: المصدر

jazirah.com/2016/20160831/ln50.htm-http://www.al 

 

 :دمحم الحميضي -شقراء 

وترغب في شغلها عن طريق المسابقة ( الرج)للسعوديين ( إدارية وهندسية وفنية)كشفت جامعة شقراء عن توفر وظائف 

ً اعتباراً من يوم االحد الموافق  هـ حتى تاريخ 3417/ 33/ 82الوظيفية العامة، حيث يبدأ تقديم الطلبات الكتروينا

 .هـ 81/33/3417

طريق  دمحم الطريس بأن العمادة تستقبل طلبات المتقدمين عن. وقد ذكر عميد شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين د

 .تسهيالً على الراغبين بالتقديم( /  http://emp.su.edu.sa: )موقع الجامعة اإللكتروني فقط على الرابط التالي
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 سيارة إسعاف خلدمة ضيوف بيت اهلل 911الصحة جتهز 
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20160831/ln6.htm-http://www.al 

 

 :أحمد القرني -« الجزيرة»

هـ، وتمثل اللجنة 3417أكملت لجنة التموين الطبي في الصحة جاهزيتها لموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن لهذا العام 

لمقدسة، عطفا على المهام التي تضطلع فيها، ومن أبرزها، تحديد كميات األدوية الذراع القوية للصحة في المشاعر ا

 .واللوازم الطبية والمخبرية المطلوبة للحج والعمل على تأمينها

وعملت اللجنة على متابعة توزيع وإمداد المواقع الصحية المختلفة باحتياجاتها من المواد التموينية للمراكز الصحية 

وفر البنود في المستودعات المركزية أو الفرعية، باإلضافة إلى اإلشراف العام على جاهزية المواقع في والمستشفيات، وت

 .المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة

وانطلق عمل اللجنة في اإلعداد والتحضير للمشاركة في موسم الحج عبر اتجاهين، األول يتعلق في اإلدارة العامة للتموين 

بي في الوزارة، والثاني يتعلق في لجنة التجهيز والتحضير في إدارة اإلمداد الطبي بمنطقة مكة المكرمة، إذ يتم المسار الط

األول على عدة مراحل، أوالها الدراسة واإلعداد، وبدأت هذه المرحلة فور انتهاء أعمال موسم الحج للعام الماضي، 

لماضي لمعرفة نقاط القوة والضعف، ووفرت األصناف الخاصة باألوبئة وشملت دراسة التقارير الخاصة بموسم الحج ا

المتوقع انتشارها في موسم الحج الحالي، وحسب ما يصدر من توجيهات المنظمات المختصة واألرصاد الجوية، كما 

أمين األصناف أدرجت البنود التموينية التي تم طلبها في موسم الحج ولم تدرج ضمن منافسات الوزارة، باإلضافة إلى ت

غير المتوفرة في مناقصات الوزارة، وتعميد المناطق لدعم إدارة اإلمداد الطبي بمنطقة مكة المكرمة باألصناف وعن 

 .طريق المناقلة

وفيما يتعلق في لجنة التجهيز والتحضير في إدارة اإلمداد الطبي بمنطقة مكة المكرمة، فقد تم تجهيز المستلزمات الطبية 

التموين الطبي في مكة المكرمة، واألدوية في المستودع الموسمي في عرفات داخل عبوات كبيرة وكتب  والمخبرية في

على كل عبوة أسم الموقع ومحتويات العبوة والكمية وتاريخ الصالحية، وتم تغليف العبوات بملصق بصورة محكمة وعلى 

 .عبوة( 3200)طبليات خشبية، إذ بلغ عددها 

للطب الميداني مجهزة، ( سند)سيارة ( 27)سيارة إسعاف صغيرة، ( 380)طوارئ بالمعيصم بنحو كما تم تجهيز مجمع ال

فيما تم تأمين مستودع المركز التمويني في مستشفى عرفات العام باألدوية والمحاليل واللوازم الطبية، وذلك لمواجهة 

عر عرفات وكذلك لدعم مستشفيات مشعر حاالت الدعم والطوارئ، ويتم الصرف منه لدعم جميع المراكز الصحية بمش

عرفات، باإلضافة إلى تجهيز سيارة نقل كبيرة مبردة بالمحاليل الطبية واألدوية اإلسعافية واللوازم الطبية لمواجهة 

 .وكذلك الحال بالنسبة لمستودع المركز التمويني في مستشفى منى الوادي -ال سمح هللا-الطوارئ 

سيارات مبردة باألدوية والمحاليل الطبية واللوازم الطبية، وتم توزيعها في  1جهزت وفيما يخص سيارات الطوارئ، 

منطقة اإليواء، وهي مجهزة باألدوية المبردة والمحاليل الطبية واألدوية اإلسعافية واللوازم الطبية، باإلضافة إلى سيارة 

 .نقل مبردة كبيرة في مشعر عرفاتمبردة في منطقة جسر الجمرات، وسيارة مبردة في منطقة الحرم، وسيارة 

كما نفذت الصحة هذا العام العديد من المشروعات الصحية الجديدة والتطويرية بالمشاعر المقدسة لتقديم الخدمات 

لتمكين حجاج بيت هللا الحرام من أداء مناسك  -حفظهم هللا-العالجية لضيوف بيت هللا الحرام وتحقيق تطلعات والة األمر 

 .ر وسهولةالحج بكل يس

وشملت المشروعات التطويرية فتح بوابة وممر لعربات اإلسعاف بمجمع الطوارئ بالمعيصم، وتجهيز موقع لتصعيد 

 .الحجاج، وتطوير الموقع العام لعدد من المراكز الصحية
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الحراري كما تم تجهيز قاعات ضربات الشمس بالمشاعر المقدسة هذا العام والمزودة بأجهزة ضربات الشمس واإلجهاد 

بالمرافق الصحية حيث تم تأمين المراوح التي تعمل بالرذاذ مع تجهيز أماكن لعالج اإلجهاد الحراري في مستشفيات 

 .المشاعر المقدسة

باإلضافة إلى أن لجنة المشروعات والشئون الهندسية في الحج تتابع أعمال الصيانة طبية وغير الطبية لمستشفيات 

ن مدى جاهزيتها الستقبال حجاج بيت هللا الحرام، ما يؤكد حرص الصحة على أن تكون جميع المشاعر المقدسة للتأكد م

مهيأة لحجاج بيت هللا الحرام، من خالل متابعة سير العمل وإحداث ( الوقائية والعالجية والتوعوية)الخدمات الصحية 

 .لعامز الصحية خالل موسم حج هذا اخطوات ومشروعات تطويرية للمستشفيات والمراك

 

 

 جتارب ناجحة الستثمار املواهب.. األسر املنتجة 
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20160831/rb2.htm-http://www.al 

 

 :يعبدهللا الهاجر -أبها 

األسر المنتجة فكرة رائدة خرجت بكثير من المحتاجين من ضيق العوز والمعاناة إلى فسيح حياة اليسر، وبرزت في هذا 

وقد أصبحت المعارض والملتقيات . كثير من النساء الالئي أصبحن نماذج مشرقة، وتجارب يتوقف عندها ويحتذى بها

على تسويق منتجها بكل يسر وسهولة، وكثير من األسر المنتجة تحولن الخاصة منافذ تسويقية هامة تساعد األسر المنتجة 

 .من مرحلة الكفاف إلى التجارة واالستثمار وتحقيق أرباح مجزية

وينادي الكثير من أبناء المجتمع بأهمية نشر ثقافة األسر المنتجة، وثقافة اإلنتاج بين المواطنين خاصة في المناطق التي 

من اإلنتاج وهو أمر مهم جداً، كما أن لمثل هذه المعارض جوانب اقتصادية هامة، حيث توفر  تنتشر فيها ثقافة العيب

أرباحاً لهذه األسر بما يعزز استمراريتها في العمل وإيجاد الدخل المناسب الذي يساعدها على تحمل أعباء العيش لسنوات 

خالل الشراء من المعارض التي يشاركن فيها، وهذا  وهناك إقباٌل ودعم كبيرين من السعوديين لألسر المنتجة من. قادمة

يرجع إلى ما تقدمه تلك المعارض من منتجات مطلوبة من ناحية، والرغبة االجتماعية في دعم هذه األسر على المستوى 

ية التقت عدداً من السيدات الالتي حققن نجاحات في مجال بيع المنتجات النسائ« الجزيرة». االقتصادي من ناحية أخرى

واالستثمار في هذا المجال ومن بينهن عدد من ذوات االحتياجات الخاصة، فتحدثن عن تجاربهن وضرورة االستفادة من 

 .الظروف سواء أكانت منتجات تشتهر بها المنطقة أو كونها منطقة جذب سياحي وغيرها

ونها العائل ألطفالها بعد وفاة والدهم، كانت السيدة أم صالح تنتظر راتبها من الضمان االجتماعي لتصرفه على أسرتها، ك

وظلت على هذا الحال طويالً، تحاول قدر إمكانها شراء الضروريات فقط، لم يكن أطفالها األربعة يعرفون من اللعبة 

إال اسمها، حالتهم معدومة، ومالبسهم في األعياد فقط وفي األوقات الضرورية، وفجأة تغيرت « البالستيشن»اإللكترونية 

أم صالح وأبنائها، وبدأت الكماليات متوفرة لديهم، حتى األلعاب اإللكترونية صارت متوفرة على مختلف أشكالها حال 

وأحدث موديالتها، وذلك حين استثمرت هذه األسرة طاقاتها اإلبداعية لتقدم نموذجا متطورا لألسرة المنتجة التي خرجت 

 .لمشاركة في العديد من البازارات والمهرجانات السياحيةمن رحم الضمان االجتماعي إلى رحابة االستثمار وا

 األكالت الشعبية

تقول أم صالح وهي في عقدها الخامس إنها امتهنت وأسرتها العمل في صنع المنتجات المنزلية وبالذات األكالت الشعبية 

أقاربها وجيرانها ليتسع بعد  منذ خمس سنوات من خالل برامج األسر المنتجة والضمان االجتماعي، وبدأت في بيعها على

مؤكدة بأنها تحقق دخالً . ذلك نشاطها وسمعتها وباتت منتجاتهن مطلب العديد من الزبائن، حتى وصلت حالياً ألوج نشاطها

 .آالف لاير 2000والـ  6000شهرياً يراوح بين الـ 

 استثمار الموهبة

قررت زيادة دخلنا المادي وكون تعليمي متدنيا، استثمرت »وتسترجع أم صالح بدايتها في الدخول في هذا النشاط قائلة 

موهبتي في الطبخ من خالل برامج األسر المنتجة، وكانت الظروف االقتصادية التي مررت بها بعد وفاة زوجي وحاجتي 
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التي الماسة للعمل لمساعدة أبنائي دافعي لذلك، فقد وجدت نفسي وأطفالي بال معيل، ففكرت بالعمل في بيع األكالت 

 .«أصنعها في منزلي

، مؤكدة بأن الجلوس وانتظار »بدأت االعتماد على ما أحقْقه من دخل مادي وأصبح وضعنا أكثر من جيد »: وتضيف قائلة

 .مساعدات الضمان االجتماعي ال يمكن أن يحقق أهداف األسر التي تحتاج إلى تحسين وضعها االقتصادي

 استغالل الموارد

وهي من األسر المنتجة ـ باالبتكار واستغالل الموارد المتاحة فهي ترى أن منطقة عسير تعتبر  وتطالب منى العسيري ـ

من أهم المناطق التي تنتج الفواكه والتي يمكن استثمارها في مثل هذه الصناعات والمرأة السعودية قادرة على تنفيذ هذه 

ستفادة من خيرات الطبيعة ولكنها تحتاج إلى فتح المجال الصناعات، كذلك يمكنها العمل على تصنيع األلبان واألجبان واال

 .أمامها لتتمكن من شق طريقها

 دخل متواصل

ا أم ناصر وهي من منطقة عسير فإنها تؤكد أنها استثمرت في بيع المنتجات المنزلية مستفيدة من كون منطقة عسير  أمَّ

قات الصيف أو المهرجانات والمعارض وشهر لقد أصبح لدي دخل متواصل، سواء في أو»: منطقة سياحية، وتقول

وتقوم أم . «رمضان المبارك، حيث نقوم ببيع ما نبرع فيه من منتجات منزلية كأنواع المأكوالت والمشغوالت اليدوية

ناصر في منزلها بعمل تركيب العطور وصناعة البخور والعود والمعمول بعد أن حصلت على دورات تدريبية في هذا 

 .ويت لتتمكن من تقديم أفضل وأجود أنواع العطور والبخورالمجال من الك

 الفل والكادي

« البعيثران«و« الشذاب«وقدمت السيدة خديجة أبو غرامة في ركنها مختلف أنواع الخمريات والعطور والبخور و

لصناعات لما معظم المشاركات من جازان قدمن هذه ا»: وتابعت. والطيب، وقالت إنها ورثت هذه الصناعات عن والدتها

 .«تشتهر به جازان من النباتات العطرية مثل الورد والفل والكادي

 نماذج مبتكرة

وفي ذات السياق أشارت عائشة عسيري ـ من األسر المنتجة ـ بأنها تبدع في تقديم نماذج مبتكرة لصناعات الصوف 

الشاالت ونماذج لقطع الكوروشية، مشيرة والكورشية بأشكال متنوعة ومنها تغليف أدوات الضيافة والمالبس والمفارش و

إلى أن هذه الصناعة البسيطة تستدعي وجود خطوط إنتاج أو مصانع نسيج يمكن للمشاركات العمل من خاللها، مؤكدة أن 

 .شغل الكوروشية وتصنيعه لم يعد حكرا على المرأة الوافدة 

 التعلم واإلبداع

سر المنتجة ـ أن المرأة السعودية لديها القدرة على التعلم واإلبداع من ناحية أخرى تقول نورة موسى ـ من فتيات األ

لقد تعلمت أنا وأخواتي طريقة عمل اآليس كريم وأوجدنا ألنفسنا اسماً في تصنيع »: والدخول في مختلف المجاالت، وقالت

 .«اآليس كريم وتقديم نكهات متعددة من مختلف المذاقات

 خفض البطالة

ابات من ذوات االحتياجات الخاصة باستغالل إبداعاتهن ولم تمنعهن أعاقتهنَّ عن تقديم الجديد، حيث كما تقوم عدد من الش

لم تمنع اإلعاقة سحر القرني وسهام القحطاني ـ وهما من ذوي االحتياجات الخاصة ـ من اإلبداع وعمل بعض الصناعات 

 .نسيق باقات الزهور وعمل مخداتالخفيفة مثل التغليف وعمل الصور على الشموع وديكورات يدوية وت

وقد قمن بالتدريب في مركز قسمتي لذوات االحتياجات الخاصة مؤكدات أن فتح خطوط إنتاج في الصناعات المختلفة 

 .«عمل والدخول إلى القطاع الصناعيللشابات من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في خفض نسبة البطالة وتمكين المرأة من ال
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 رافعات حول احلرمقليص الت
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء جريدة الوطن : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275846&CategoryID=5 

 

      AM 38:87 13-02-8036فهد اإلحيوي، أحمد الجهني، مصلح الفرحان : مكة المكرمة

أكد الدفاع المدني وقوفه مع جهات فنية مختصة على مواقع الرافعات الموجودة حول المسجد الحرام، ومعرفة التي يتطلب 

بمقر المديرية العامة، على أن الرافعات " لوطنا"بقاؤها أو إزالتها، وشددت قيادات الدفاع المدني في الندوة التي نظمتها 

 .رافعة، وسيتم تقليصها في مقبل األيام 10الموجودة ال تتجاوز الـ

أكد الدفاع المدني أنه يقف مع جهات فنية مختصة على مواقع الرافعات الموجودة حول المسجد الحرام المكي، ومعرفة ما 

رافعة،  10لمشروع وأهميته، وأن الرافعات الموجودة ال تتجاوز الـيتطلب بقاءه وما يجب إزالته، وذلك على حسب ا

 .وسيتم تقليصها في قادم األيام

وبيّن الدفاع المدني أنه كثف المسح للتأكد من جميع متطلبات السالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبين أنه تم 

وفق دراسات أكاديمية وعلمية، وذلك من أجل الحفاظ على خطرا، تم تحليلها ومعرفة كيفية التعامل معها،  83رصد نحو 

أول من أمس، " الوطن"سالمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، وأوضح قيادات الدفاع المدني في الندوة التي نظمتها 

كل  ألف ضابط وفرد في كل أرجاء المشاعر المقدسة قُدمت لهم 37في مقر المديرية العامة للدفاع المدني بوقوف نحو 

الدورات التدريبية والمهنية التي تمكنهم من خلق أجواء روحانية وإيمانية، ينعم بها حجاج بيت هللا الحرام في هذه البقاع 

 .الطاهرة

 جاهزية

قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء حمد المبدل، بيّن أنه تم إجراء مسح ميداني مكثف للتأكد من جميع متطلبات 

طالع على فعالية األجهزة الثابتة داخل المواقع، وأنها جاهزة للعمل في موسم هذا الحج، مع رفع مستوى السالمة، مع اال

 .التنسيق بين الجهات األمنية لمواجهة كل الحاالت التي تحتاج التدخل من تلك القطاعات المشاركة معنا

حية في مواجهة حاالت ضربات الشمس التي هناك ارتفاع في درجات الحرارة، لذا تم التنسيق مع الشؤون الص"وأضاف 

عضوا من  82في سرعة تحديد الموقع، مع وجود " كاد"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام نظام "ربما يتعرض لها الحجاج

 .كل الجهات الحكومية واألكاديمية واألهلية، يشاركون في أعمال مواجهة الطوارئ

 رصد المخاطر

ية المدنية العقيد دمحم الغامدي، أنه تم تشكيل فريق علمي شارك خالله الدفاع المدني مع أوضح مدير اإلدارة العامة للحما

جهات أكاديمية وبحثية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية، وذلك من أجل عملية رصد 

دسة والمدينة المنورة، وعلى ذلك تم تحديد كل المخاطر الصناعية والطبيعية في المشاعر والمقدسة والعاصمة المق

أخطار، تم تفصيل وتحديد درجة خطورتها ومعالجتها واإلجراء الواجب اتباعه، وتم تحديدها  4المخاطر الرئيسية إلى 

 .على خرائط رقمية لنشر كل الخدمات لها

فادة من منشآتهم في أعمال اإليواء، كما وأضاف الغامدي بأن هنالك تنسيقا مع وزارة التعليم وهيئة الرياضة، وذلك باالست

 .يتم االستفادة من دور اإليواء السكنية والفندقية وقصور األفراح، وذلك في حال وجود أي طارئ

 رافعة 10

بيّن مدير السالمة باإلدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة العقيد عبدهللا القرشي، أن هنالك لجنة فنية مختصة 

فيها الدفاع المدني، تتولى عملية الوقوف على مواقع الرافعات الموجودة حول المسجد الحرام المكي، ومعرفة ما يشارك 

يتطلب بقاءه وما يجب إزالته، وذلك على حسب المشروع وأهميته، وأن الرافعات الموجودة حول الحرم المكي ال تتجاوز 

أنهم يحرصون على ثبات هذه الرافعات في كل األحوال الجوية، مع  رافعة، وسيتم تقليصها في قادم األيام، مؤكدا 10الـ

 .المطالبة بتقارير فنية حيال ذلك، مع تحديد أوقات الذروة، إذ يتم إيقاف بعض األعمال بشكل جزئي أو كلي

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275846&CategoryID=5
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م موقعا مخالفا ت 22تصريح سكني يستوعب نحو مليون ونصف المليون، مع وجود  1200وأبان القرشي أنه تم إصدار 

تغريمها، منوها بأنه في هذا العام تم استحداث مختصين للمصاعد في كل منطقة، بحيث يتم التدخل بشكل عاجل في حالة 

 .حدوث أي طارئ

 منع التدافع واالفتراش

يعدّ القطار من أحد األخطار المحتملة، وهو ما بيّنه ركن السالمة بمشعر مزدلفة العقيد سعد البشري، مؤكدا أن هنالك 

عدادا تاما لوضع كل الخطط المسبقة في منع أي حاالت تدافع داخل هذه الساحات، منوها بأن التنظيم المسبق مع است

مؤسسات الطوافة أسهم في منع االفتراش بشكل نهائي، مع وجود كل وسائل السالمة في جميع المواقع بمشعر مزدلفة، 

م تدريبهم على مراقبة كل الباصات الموجودة داخل مشعر منوها بأن هنالك محطات إطفاء ثابتة يوجد عليها أفراد ت

 .مزدلفة

 إشراف وقائي

المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني العقيد عبدهللا العرابي، بّين أن فرق اإلشراف الوقائي في مكة المكرمة والمشاعر 

ي مخالفات يمكن أن تمس أمن وسالمة المقدسة والمدينة المنورة تعمل على مدار الساعة، وذلك للتأكد من عدم وجود أ

ضيوف الرحمن، خاصة فيما يتعلق بانتشار التدخين والشيش والمعسالت داخل المخيمات، والتي قد تؤدي إلى الحرائق، 

 .ال قدر هللا، وتقوم بإزالتها فورا مع إيقاع العقوبة والمخالفة المستحقة بموجب النظام للحد من انتشار هذه المخالفات

 ميةشبكة رق

أكد مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج للشؤون الفنية اللواء عائض الغامدي، أنه تم توفير أنظمة اتصاالت سلكية 

الستقبال بالغات الطوارئ والتعامل معها بشكل آلي، وذلك لسهولة وسرعة االنتقال إلى الموقع ذاته، واستخدام شبكة 

 .التقنيات المستخدمة عالميااتصال رقمية مشفرة وحديثة، تعد من أحدث 

 كفاءات

مدير اإلدارة العامة لشؤون العسكريين اللواء حسين الصاعدي، بيّن أنه يتم اختيار المشاركين في مهمة الحج على الخبرة 

الميدانية واإلدارية واالنضباط والتخصص، وعلى ذلك يتم توزيعهم في كل المواقع مع ضرورة التوازن في القوى 

 .ي يتم االستعانة بها من كل مناطق المملكةالبشرية الت

 فريق جبلي

استعداد ألي خطر قد يحدث، ووقوع : محاور وهي 1كشف قائد مشعر منى، العميد ناصر النهاري، وجود خطط تشمل 

ل الخطر، فيما يكمن المحور الثالث في إعادة األمور إلى وضعها الطبيعي، منوها بأن هنالك فريق إنقاذ جبلي يوجد في ك

 .المواقع، لدرء أي حالة عالقة تحتاج إلى التدخل بشكل عاجل

 احتياطات وقائية

أكد قائد مشعر عرفات العميد دمحم الزهراني، وجودَ قوة مساندة من الفرق الميدانية واإلسناد البشري التخاذ كل االحتياطات 

، مع وجود مسح ميداني للتأكد من سالمة الوقائية في الحد من أماكن الزحام التي يوجد بها حجاج بيت هللا الحرام

 .المخيمات ودوريات سالمة راجلة ومتحركة، وذلك من أجل اإلشراف الوقائي على كل المواقع

 مواقع إسناد

مواقع إسناد داخل مشعر منى، وتتمركز حسب موقع الحالة،  4بيّن ركن الحماية في ِمنى، العقيد دخيل السلمي، وجود 

آالف حاج، إضافة إلى وجود موقع على طريق  30واء هنالك مركز رئيسي في المعيصم، يسع وفيما يخص مواقع اإلي

سدود الحتواء تلك األمطار مع وجود قناة  1ألف حاج، مشيرا إلى أنه توجد  10مزدلفة من الجنوب إلى الشمال يسع 

 .يصمتصريف تقوم بسحب كمية المياه الزائدة إلى خارج مشعر منى في بحيرة تقع في المع

 تأهيل المشاركين

مدير إدارة التدريب بالحج العقيد تركي المطيري، أبان أن خطط التدريب تم بناؤها على أسس علمية تستقرئ كل المخاطر 

محاور رئيسية  1المحتملة والمتوقعة وفق الظروف الزمنية والمكانية، وأشار المطيري إلى أن الخطط ترتكز على 

ة للمشاركين في أعمال الحج قبل بداية المهمة، سواء في معاهد التدريب أو في مراكز تتمحور حول عقد دورات تخصصي

 .التدريب

والمحور الثاني، يتمثل في تأهيل المشاركين في مهمة الحج على أرض الواقع، خالل تشكيل فريقين تدريبين، يتعلق أحدها 

مواقع رئيسية  1إلى أنه تم استحداث هذا العام  بفريق خاص بالعاصمة المقدسة، وآخر مخصص للمشاعر المقدسة، الفتا

تم تحديدها ألعمال التدريب، وفرت فيها كثير من أعمال الحوادث المتوقعة، مع توفير الوسائل التعليمية فيها التي يتم 
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السالمة استخدامها في العملية التدريبية، ويقوم عليها ضباط متخصصون يقومون بتأهيل المشاركين على القيادة اآلمنة و

المرورية، وحثهم وتوعيتهم على المخاطر المتوقعة والمحتملة داخل المشاعر المقدسة، مبينا أنه تم تدريب المشاركين 

 .على أعمال جسر الجمرات، وتدريب القوة االحتياطية

األعوام القادمة، وذكر المطيري أن المحور الثالث هو استخالص الدروس المستفادة لحج هذا العام، لتالفيها خالل دورات 

تم عقد ورش عمل للمشاركين في أعمال الحج، للتواصل والتعامل مع الحجاج بمتخلف جنسياتهم ولغاتهم "وأضاف 

كثير من المشاركين في أعمال الحج من ضباط أو أفراد أتموا دورات تخصصية في الخارج، للوصول "، وتابع "وثقافتهم

 ".إلى أعلى مستوى الجاهزية

 .وتسلم التكريم مدير مكتبها بمكة المكرمة« الوطن»ندوة كرم الدفاع المدني صحيفة وفي ختام ال

 " الوطن"المشاركون من قيادات الدفاع المدني في الندوة التي نظمتها 

 قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء حمد المبدل  -

 ركن السالمة بمزدلفة العقيد سعد البشري -

 في الحج العقيد تركي المطيريمدير إدارة التدريب  -

 ركن الحماية بمنى العقيد دخيل السلمي -

 قائد مشعر منى العميد ناصر النهاري -

 مساعد قائد قوات الدفاع المدني في الحج للشؤون الفنية اللواء عائض الغامدي -

 قائد مشعر عرفات العميد دمحم الزهراني -

 المقدسة العقيد عبدهللا القرشيمدير السالمة بالدفاع المدني في العاصمة  -

 اإلدارة العامة للحماية المدنية العقيد دمحم الغامدي -

 المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد عبدهللا العرابي -

 

 
 التأهيل لقياس غائب يف صحة األحساء

 م6803أغسطس  13 -هـ 7341ذو القعدة  82األربعاء جريدة الوطن : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275920&CategoryID=5 

 

      AM 38:43 13-02-8036عدنان الغزال : األحساء

أسوة " قياس"األحساء بدورات تدريبية تأهيلية ألداء اختبار  لم يحظ مديرو مراكز الرعاية الصحية األولية في محافظة

بالمناطق والمحافظات األخرى، وأبدى مديرو المراكز تحفظهم الشديد إزاء االختبار الذي أجري قبل أسبوعين، وتحديدا 

 .من شهر ذي القعدة، إذ واجهوا صعوبة في بعض فقرات االختبار 33في الـ

إلى أن بقية زمالئهم في المناطق والمحافظات األخرى حضروا دورة تدريبية في آلية " لوطنا"وأشاروا خالل أحاديثهم لـ

االختبار، مطالبين الجهات المعنية في وزارة الصحة مراعاة ذلك في النتيجة النهائية، إذ لم تكن المعايير في التقييم موحدة 

من جانبه، . خرى لمن لم يحالفهم الحظ بنتيجة مشرفةبسبب عدم منحهم هذه الدورة التدريبية، أو إعطاء الفرصة مرة أ

أوضح مدير اإلعالم والعالقات العامة المتحدث الرسمي في صحة األحساء عبدالرحمن بن أحمد السدراني، أن الجهة ذات 

العامة  العالقة بالصحة العامة، أفادت أن اختبار مديري المراكز الصحية تم بناء على توجيهات الوكالة المساعدة للصحة

بالوزارة، وكان الهدف منه قياس مدى إلمام مديري المراكز الصحية بالمعايير والسياسات واإلجراءات المطبقة في 

لصحية بالمحافظة نسخة إلكترونية من دليل الجودة الشاملة المرسل المراكز الصحية، كما تم منح جميع مديري المراكز ا

أسابيع، وتم توزيع دليل السياسات  1من الوزارة، والمتعلق باختبار مديري المراكز الصحية وذلك قبل موعد االختبار بـ

حيين عن طريق قسم واإلجراءات لكل مديري المراكز الصحية ولجميع العاملين من األطباء والتمريض والممارسين الص

اإلشراف والجودة بالصحة العامة، وكذلك تم إخضاع جميع مديري المراكز الصحية بالمحافظة إلى دورات تدريبية 

حة العامة وذلك بهدف ، من قبل إدارة البرامج الصحية وقسم اإلشراف والجودة بالص3417تأهيلية خالل العام الحالي 

 .رفع كفاءتهم

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275920&CategoryID=5
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 جبامعة تبوك  وظائف إدارية وصحية

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء جريدة الوطن : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275826&CategoryID=5  

 

      PM 30:38 10-02-8036الوطن : وكتب

أعلنت جامعة تبوك عن توفر وظائف إدارية وصحية للجنسين عن طريق المسابقة لموظفي الجامعة وغير الموظفين 

الحكوميين من المواطنين، الذين تتوافر لديهم المؤهالت العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة، ممن تنطبق 

وأوضح عميد . المسابقة الوظيفة، وفقا لما ورد في الئحة الوظائف العامة والصحية ودليل تصنيف الوظائف عليهم شروط

شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور فهد العلي في تصريح صحفي أمس، أن على المتقدم االطالع 

، وتحديد الوظيفة www.ut.edu.saمعة اإللكتروني أوال على قائمة الوظائف المتوافرة، وذلك على رابط موقع الجا

والمرتبة التي تتوافق مع المؤهالت والخبرات التي يحملها المتقدم، وعلى من تتوافر لديه الشروط ويرغب في الدخول إلى 

نظام  المسابقة فعليه التقديم من خالل الموقع اإللكتروني للجامعة حتى األحد المقبل، ويمكن التقديم من خالل رابط

 :التوظيف اإللكتروني التالي

https://www.ut.edu.sa/ar/web/deanship-of-faculty-and-staff/home. 

 

 

 
 فيلم توعوي يستهدف محاية األطفال

 م6803أغسطس  13 -هـ 7341ذو القعدة  82األربعاء جريدة الوطن : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=275860&CategoryID=3 

 

      PM 30:41 10-02-8036دمحم الحسن : دومة الجندل

ر التي يمكن أن ، ويدور حول المخاط"عينك عليه"انتهى المخرج أحمد الحويان من تصوير فيلم توعوي قصير بعنوان 

 .تنتج نتيجة ابتالع األطفال لألجسام الخطيرة، إضافة إلى تعرضهم للمواد الحارقة

ونفذ العمل بطلب من الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر ابتالع األطفال لألجسام الخطرة، حيث أطلقت مدينة الملك فهد 

لتوعية بمخاطر ابتالع األطفال لألجسام الخطرة، تحت الطبية بالشراكة مع مدينة الملك سعود الطبية الحملة الوطنية ل

 .، للتوعية بهذه األضرار والمخاطر"عينك عليه"شعار 

من جانبه، ثمن رئيس الحملة استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى األطفال في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور 

لتوعوي الذي سيسهم في توعية اآلباء واألمهات بالطرق السليمة عبدالرحمن الحسيني، المخرج أحمد الحويان على الفيلم ا

 .لمراقبة أطفالهم وتوعيتهم بمخاطر هذه األجسام الخطيرة وكذلك المواد الحارقة

 : عبر الرابط التالي" عينك عليه"ويمكن مشاهدة الفيلم 

https://youtu.be/rmOtfmfXae8 

 

 
 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275826&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=275860&CategoryID=3
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 جلنة حتقيق يف وفاة الطفلة جوري

 م6803أغسطس  13 -هـ 7341ذو القعدة  82جريدة الوطن األربعاء  :المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=275852&CategoryID=3 

 

      PM 30:41 10-02-8036عيض مسعود آل م: خميس مشيط

أمرت الشؤون الصحية في منطقة عسير أمس، بتشكيل لجنة حول وفاة مولودة في مستشفى خميس مشيط للوالدة 

، وذلك بعد أن اتهم والدها المستشفى بالتسبب في وفاتها، األمر الذي أحدث ضجة كبيرة عبر "جوري"واألطفال تدعى 

 . هاشتاق تحدث عن معاناة المتوفاة واألبمواقع التواصل االجتماعي خالل 

من جانبه، أفاد المتحدث باسم صحة عسير، سعيد النقير في بيان أمس، أنه إشارة إلى ما تداولته وسائل اإلعالم والتواصل 

د االجتماعي حول شكوى أحد المواطنين بسبب وفاة طفلته المولودة حديثا في مستشفى الخميس للوالدة واألطفال، فإن وال

المتوفاة تقدم بشكوى رسمية إلى صحة عسير حول ذلك، ثم وّجه المدير العام لصحة المنطقة الدكتور دمحم علي الهبدان، 

بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكوى والتحفظ على الملف الطبي، ومراجعة جميع اإلجراءات التي تمت منذ استقبال الحالة 

 .وحتى وفاتها

 
 حلة األوىليوما منذ بدء املر 50خالل 

 ألف منشأة امتثلت لقرار توطني اتصاالت 00: «العمل»
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء جريدة األقتصادية : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/08/31/article_1082007.html 

 

 من الرياض« االقتصادية»

ألف منشأة اتصاالت لقرار توطين القطاع، القاضي بقصر العمل في مهنتي بيع وصيانة الجواالت، على  84امتثلت 

 .يوما منذ بدء المرحلة األولى للتوطين مطلع رمضان الماضي 22السعوديين والسعوديات، وذلك خالل 

الداخلية، العمل والتنمية االجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، والتجارة  :وأسفرت الحمالت التفتيشية التي نفذتها وزارات

حالة منها إلى لجنة العقوبات،  8213من المخالفات في مناطق المملكة، فيما أحيلت  1608واالستثمار، عن ضبط 

 .محال 3033منشأة وإنذار  8018وإغالق 

مية االجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن الفرق التفتيشية نفذت وقال الدكتور فهد العويدي، وكيل وزارة العمل والتن

زيارة في أنحاء المملكة، مبينا أن القرار  87282منذ غّرة رمضان وحتى الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة الحالي 

 .أو صغيرةيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عمالقة أو كبيرة أو متوسطة 

، برامج تدريب وتوظيف في قطاع "هدف"وفي السياق نفسه، قدم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية 

االتصاالت في سبع مدن خالل الشهرين الماضيين من جولته ومشاركته في الفعاليات والمناسبات التي احتضنتها هذه 

 .المدن

أبها، مكة المكرمة، والطائف، توقيع عدد من االتفاقيات لدعم مالك المنشآت  وشهدت مدن جيزان، الخرج، شقراء، الباحة،

الصغيرة والمتوسطة في القطاع، إضافة إلى إلحاق عدد من الباحثين والباحثات عن عمل بهذه المدن في دورات تدريبية 

 .متخصصة في النشاط، تمهيداً لدخول السوق واالستثمار فيها

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=275852&CategoryID=3
https://www.aleqt.com/2016/08/31/article_1082007.html
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ً لالحتياجات الوظيفية ألصحاب األعمال والمنشآت، ومساعدتهم على وتنفذ الدورات التدريبية  المرتبطة بالتوظيف، وفقا

االستفادة من سواعد وطنية مدربة ومدعومة التدريب والتوظيف، واختيار ما يناسب احتياجهم الوظيفي من الباحثين عن 

 .مصالحهم عمل، وكذلك متابعة التزام المتدربين خالل فترة التدريب بما يحافظ على

في حين تنوعت مسارات الدعم التي قدمها الصندوق للشباب والشابات الراغبين في العمل واالستثمار في قطاع 

، حيث يتحمل "هدف"الذي يعد إحدى مبادرات " دروب"االتصاالت، إضافة إلى التدريب اإللكتروني من خالل برنامج 

 .على ألفي لاير شهريا لمدة سنتين ند التحاقهم بالعمل بما ال يزيدفي المائة من رواتبهم ع 20تكاليف تدريبهم وأيضاً 

 

 
طرق استغلها املخرتقون تضمنت استغالل ثغرة خاصة خبادم  4

 الربيد اإللكرتوني
 من اهلجمات اإللكرتونية يف اململكة استهدفت % 39

 أجهزة حكومية 
 م6803أغسطس  13 -هـ 7341ذو القعدة  82األربعاء جريدة األقتصادية : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/08/31/article_1082063.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

في المائة  11ومي شكلت الهجمات اإللكترونية التي رصدها مركز األمن اإللكتروني في وزارة الداخلية ضد القطاع الحك

 .يوماً الماضية 162من إجمالي الهجمات اإللكترونية الخارجية، التي طالت خمسة قطاعات في السعودية، وذلك خالل 

 81عليها جاء القطاع اإلعالمي في المرتبة الثانية من الهجمات اإللكترونية بنسبة " االقتصادية"وحسب إحصائية اطلعت 

 2في المائة لكل منهما، وفي المرتبة األخيرة قطاع الكهرباء والماء بـ 32تصاالت والتقنية بـفي المائة، تالها قطاعي اال

 .في المائة

وأكدت وزارة الداخلية السعودية رصد مركز األمن اإللكتروني هجمات إلكترونية خارجية، استهدفت شبكات إلكترونية 

ت اإللكترونية الخارجية التي استهدفت شبكات إلكترونية في إن الهجما: "وقالت الداخلية. لجهات حكومية وقطاعات حيوية

 ".المملكة تمت من خالل استغالل ثغرة خاصة بخادم البريد اإللكتروني

وأوضح مسؤولو مركز األمن اإللكتروني في وزارة الداخلية خالل ورشة عمل في الرياض أمس، أن التحقيقات األمنية 

 .دت مؤشرات اإلصابة ونسبة الخطر، مؤكدين أهمية تأمين الشبكات اإللكترونيةفي الهجمات اإللكترونية الخارجية حد

وأشاروا إلى أن هناك ست طرق عمد المهاجمون التباعها، تمثلت في جمع المعلومات عن الجهات المستهدفة، ثم كسر 

علومات المستخدمين كلمات المرور الضعيفة للمستخدمين، ورفع ملفات التحكم بشبكة الضحية، والتنصت على جميع م

للشبكة ومراسالتهم، إضافة إلى العمل على استخدام شبكة الضحية للوصول إلى شبكات أخرى، واستخدموا التشفير في 

 ".إلخفاء هوية المستخدم VPNو TORخطواتهم إلخفائها، كما تم استخدام شبكة 

تعرضت له عدة جهات حكومية ومحلية عن وكان المركز الوطني لألمن اإللكتروني قد رصد محاوالت هجوم إلكتروني 

الهدف منه اختراق األجهزة اإللكترونية ( Phishing email)طريق رسائل بريد إلكترونية من نوع تقني يعرف باسم 

 .وسرقة المعلومات عن طريق فتح المرفقات بالبريد، ثم إرسالها إلى حسابات بريد إلكتروني آخر

التنفيذي لالستراتيجية والتواصل في المركز الوطني لألمن اإللكتروني التابع لوزارة وقال الدكتور عباد العباد المدير 

ً على تحليل محاوالت الهجمات اإللكترونية التي تعرضت له  الداخلية، إن فريق االستجابة للحوادث بالمركز يعمل حاليا

https://www.aleqt.com/2016/08/31/article_1082063.html
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وقعه ومدى انتشاره والجهات مؤسسات حكومية وخاصة أخيرا، لتقييم حجم ونوع محاولة الهجوم مثل مصدره وم

 .المتضررة

وأشار إلى أن أسباب تنفيذ أي هجوم إلكتروني متعددة ومتنوعة، منها ما يهدف إلى سرقة البيانات المالية من حسابات 

ة أو اقتصادية وغيرها من مصرفية على سبيل المثال، أو ابتزاز عصابات منظمة لجهات دولية أو خاصة لمصالح مالي

 .األسباب

 
 نافذة إلكرتونية وخمتربات متنقلة ملراقبة التلوث يف احلج

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء جريدة عكاظ : المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160831/Con20160831855402.htm 

 

 (  جدة)دمحم داوود 

في المشاعر، النافذة اإللكترونية ( األربعاء)رصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر، اليوم يطلق الرئيس العام لأل

الخاصة بتقارير األرصاد والبيئة في الحج، وهي مزودة بمختلف المعلومات الخاصة باإلرصاد، فضال عن اآلليات البيئية 

 .واألرصادية التي يجري تحديثها على مدار الساعة

لدكتور الجاسر أن النافذة تبث معلوماتها بشكل مباشر لمركز القيادة والسيطرة في منى، باإلضافة للجهات ذات وأوضح ا

االختصاص المعنية بمعلومات الطقس والبيئة، الفتا إلى أن الهيئة تمتلك مختبرات متنقلة لمراقبة جودة الهواء في الحج 

 .لالستفادة منها خصوصا عند استشعار زيادة تركيز أي من الملوثات وتحليل معلوماتها وإرسالها للجهات ذات العالقة،

وأضاف أن النافذة اإللكترونية تشمل توقعات الطقس في كل من منى ومزدلفة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، 

 .أيام قادمة 30فضال عن معلومات استباقية للطقس لـ 

ئي في مواقع سكن الحجاج والبعثات والمستشفيات والمستوصفات والمراكز وزاد أن هناك برنامجا متكامال للتفتيش البي

الصحية لتفادي أي تأثيرات بيئية، بجانب إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بالجانب البيئي، إضافة إلى توزيع مطبوعات 

ستقبال الحجاج للتعريف بالعوامل توعوية وتثقيفية أرصادية وبيئية ومناخية على جميع الجهات العاملة في الحج ومنافذ ا

الجوية والبيئية المتوقعة في موسم الحج، وتقديم اإلرشادات والتنبيهات الالزم اتباعها، موضحا أنه جرى إطالق مرصدي 

 .عرفة ومنى، وهما يعمالن على مدار الساعة

 .قس في المشاعر المقدسةيذكر أن الهيئة تبث رسائل عبر الهواتف المتحركة كخدمة مجانية للتعريف بحالة الط
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 أعلن عدم نيته املطالبة بفتح حتقيق يف احلادثة

« يفء»ما حدث لـ : « عكاظ»مكفكفًا دموعه لـ « لطفلة املو»والد 
 قضاء وقدر

 م6803أغسطس  13 -هـ 7341ذو القعدة  82األربعاء جريدة عكاظ  :المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160831/Con20160831855405.htm 

 

 (  جازان)دمحم المالكي 

اقتنع والد طفلة المول التجاري في جازان بعرضية الحادثة، مؤكدا عدم عزمه على فتح أي تحقيقات في مصرع ابنته إثر 

 .سقوطها من الطابق الرابع في المركز التجاري الشهير

وتم دفنها مساء أمس ( سنوات 2)إنه تسلم جثة الطفلة : أمس« عكاظ»لـ « فيء»وقال عماد حنشلي والد الطفلة الراحلة 

الحزن يعتصر قلبي على رحيل ابنتي، ذهبنا أنا ووالدتها وخالها »األول في مقبرة قائم الدش القريبة من محافظة صبيا، 

ه القضاء والقدر، إذ أفلتت من يد والدتها وخالها وهوت ولقيت حتفها بسبب للتسوق في المول لشراء مستلزمات العيد، لكن

 .«نزيف حاد، والحمد هلل على كل حال

إن ما حدث : وظلت صامتة منذ رحيل ابنتها، لكن علي بدوي جد الراحلة قال« عكاظ»األم المكلومة لم تستطع التحدث لـ 

السلم الكهربائي وسقطت في بركة من الدماء، ومن تولى نقلها إلى  كان مأساويا، والمشهد كان مرعبا، إذ هوت من حاجز

 .المستشفى هم حراس المول وأبلغوا العائلة بعد سقوطها أنها توفيت

وكانت الحادثة قد نالت مساحات واسعة في مواقع التواصل االجتماعي حول أهمية السالمة في المول، خصوصا بعدما 

مرة، وتساءل آخرون عن الحواجز العليا ومقدرتها على الصمود والمقاومة التي تمنع تكررت الحوادث المماثلة أكثر من 

طفلة الراحلة وهي تسبح سقوط األطفال، فيما استنكر آخرون بعض المقاطع التي تداولتها المواقع اإللكترونية وتصوير ال

 .في دمائها
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يف برنامج اكتشاف « العمل واالجتماعية»موظف بـ  044

 القيادات
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء جريدة المدينة : المصدر

madina.com/node/695410-http://www.al 

 

 الرياض -طيطي دمحم الش

، في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتطويرها 8080م ومستهدفات برنامج التحول الوطني 8010تماشيًا مع رؤية المملكة 

والذي « اكتشاف القيادات»وتمكينها من تولي مناصب قيادية، تواصل وزارة العمل والتنمية االجتماعية تنفيذ برنامج 

ورشة للعمل، يشارك فيها نحو  13ويتضمن البرنامج عقد . مؤخًرا برعاية الوزير الدكتور مفرج بن سعد الحقبانيأطلقته 

نشاطا لتقييم اكتشاف  80ُمَقيما متخصصا، حيث تحتوي الورش على أكثر من  14موظف وموظفة من الوزارة، و  800

دد أنشطة الورشة لدعم نتائج المقابالت السلوكية وإدارة التقييم ويهدف تع. إمكانياتهم القيادية العامة والكامنة منها خاصة

 .ألحكام دقيقة وذات مصداقية عاليةللوصول 

 
 94شركات التأمني ملزمة بعالج مصابي احلوادث حىت : « الصحة»

 ماليني
 أكدت أن القرار ليس مستحدثا بل أحد مواد وثيقة

 التأمني الطبي 
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء جريدة المدينة : المصدر

madina.com/node/695390-http://www.al 

 

 جدة -أحمد الجهني 

جددت وزارة الصحة تأكيدها على إلزام شركات التأمين الطبي بعالج مصابي الحوادث، مشيرة الى حد العالج يصل إلى 

 .ير حول عدم التزام شركات التأمين الطبي لقرار الوزارةماليين لاير، رغم ما أث 30

مشعل الربيعان توجه الوزارة بتحميل شركات التأمين تكاليف عالج مصابي « الصحة«وقال المتحدث الرسمي لـ

ج إنه لم يكن قراًرا مستحدثًا، بل أحد مواد وثيقة التأمين الطبي التى تنص على أن شركات التأمين تقوم بعال: الحوادث

ماليين لاير، مؤكدًا ان الوزارة فعلت نظاًما موجودًا ضمن برنامج التأمين في مؤسسة  30مصابي الحوادث حتى مبلغ 

 .النقد

إن عقود شركات التأمين من عقود اإلذعان مثلها مثل عقود اإلقراض بالبنوك : من جهته قال المحامي أحمد عيد الحوت

العقد ويذعن لها الطرف األضعف، وعلى طرفي العقد مسؤولية الوفاء بما  وهي التي يكتبها الطرف األقوى من طرفي

وأشار إلى أن عقود التأمين التعاوني منها ما هو شامل الحوادث وما يلحق بالمركبة ومن كان بها بما ال . تضمنته بنوده

http://www.al-madina.com/node/695410
http://www.al-madina.com/node/695390
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زمت به في الحدود الموضحة ماليين لاير كحد أقصى وهو ما يجعل شركات التأمين مجبرة على الوفاء بما الت30يتجاوز 

للطرفين، وفقًا للمادة الرابعة من الالئحة الجديدة الموحدة للتأمين على المركبات والتي أوضحت حدود التغطية حال وقوع 

 .حادث يترتب عليه دفع تعويض

تعويض وفق وثيقة وأوضح أن المادة الخامسة من ذات الالئحة بينت أنه ال يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليتها عن ال

وبين أن توجيه وزارة الصحة حول إلزام شركات التأمين بتكاليف « صاحب الغُنم أولى بالغُرم»التأمين قياًسا على قاعدة 

مطالبة نظامية »عالج إصابات الحوادث ما عدا اإلصابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالزالزل واألعاصير يعد 

غلب شركات التأمين في العالم، وشدد على أن العالج المجاني حق مشروع للمواطن ما ، وهو المعمول به في أ«وشرعية

 .مين التعاوني يشمل تكاليف العالجلم يكن مربوًطا بالتأمين كموظفي القطاع الخاص ومن كان التأ

 

 
ورقة عمل على طاولة مديري السجون يف اجتماعهم  91

 السنوي اليوم
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء جريدة اليوم : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4154279  

 

 جدة -واس 

الل يبحث مديرو السجون بالمملكة في اجتماعهم السنوي بجدة اليوم ما تحقق من إنجازات عملية إلدارات السجون كافة خ

ورقة عمل مختلفة التخصصات العلمية في مجال اإلصالح والتأهيل واإلدارة واالستثمار واإلعالم  31العامين الماضيين و

 .الجديد

استثمار الحاضر »كما يتخلل االجتماع الذي يعقد برئاسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن دمحم الحمزي تحت عنوان 

 .روض مرئية لكل إدارة لما قدمته خالل العام الماضي على أرض الواقع، تقديم ع«واستشراف المستقبل

وأوضح مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء مبارك العتيبي أنه وفقا لتوجيهات مدير عام السجون فقد تم 

المستقبلية على األصعدة  اإلعداد والتنظيم مبكرا لعقد هذا االجتماع السنوي الذي ينطلق من تطلعات السجون بالمملكة

 .اإلدارية واألمنية واإلصالحية والخدمية

وبين أن االجتماع الذي يستمر يومين في مركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة سيستهل أولى جلساته 

طق عما تم تنفيذه بمناقشة مساعدي المدير العام ومديري عموم اإلدارات في الجهاز الرئيس ومديري إدارات سجون المنا

حيال توصيات اجتماع مديري السجون العام الماضي وإلى أي مدى وصلت النتائج المتحققة وبحث أهم التحديات العملية 

 .إن وجدت، لكي يتم اقتراح واعتماد سبل المعالجة وفقا لذلك

ورقة  31ت بأن االجتماع يستعرض من جهته أفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحي

عمل مختلفة التخصصات العلمية في مجال اإلصالح والتأهيل واإلدارة واالستثمار واإلعالم الجديد وغيرها الكثير، منوها 

بحرص اللجنة العلمية على أن تكون أجندة االجتماع متوافقة مع خطة وزارة الداخلية التطويرية المؤهلة لتحقيق أهداف 

من خالل التخطيط المالي واالستثمار في العنصر البشري واالستفادة المثلى  8010لتحول الوطني ورؤية المملكة برنامج ا

 .من اإلمكانات والقدرات البشرية المتميزة

وأشار إلى أن االجتماع يستضيف تجربة مركز إشراقة الذي يهدف إلى إعادة تشكيل وبناء شخصية وسلوك النزيل المدمن 

الج مدمني المخدرات دينيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا ومهنيا، وهو برنامج استحدثته واعتمدت تطبيقه مؤخرا من خالل ع

 .متفرد لتحقيق الشراكة المجتمعية المديرية العامة للسجون ويتم تنفيذه في إصالحية الحائر كنموذج
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 منهم أجانب%  50ضبط ألفي متسول يف الشرقية  

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء جريدة اليوم : المصدر
um.com/article/4154290http://www.alya 

 

 الجبيل -علي آل مخلص 

أكد الناطق اإلعالمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي ان شرطة المنطقة الشرقية نفذت خالل العام الهجري 

بمشاركة ممثلين من كل من هيئة االمر بالمعروف والنهي  الحالي مسوحات ميدانية لتعقب ومتابعة وضبط حاالت التسول

شملت حاالت الضبط والمتابعة لمواقع متعددة منها : عن المنكر ومكتب المتابعة االجتماعية بالمنطقة الشرقية، وأضاف

 8030تقاطعات الطرق الرئيسية واالشارات المرورية والمساجد واالسواق بمدن ومحافظات المنطقة، حيث تم ضبط 

حالة من ممارسي التسول من رجال ونساء وأطفال منذ مطلع العام، وسجلت ضبطيات النساء واالطفال النسبة االكبر من 

،  ٪ 37من االطفال فيما بلغت نسبة الحاالت المضبوطة من الرجال   ٪ 81من النساء و   ٪ 24الحاالت المضبوطة بنسبة 

 %. 21ينما بلغت نسبة االجانب ب%  37وبلغت نسبة المواطنين من تلك الحاالت 

وأشار الرقيطي إلى انه تم التحفظ على جميع الحاالت والمضبوطات التي عثرت بحوزتهم وتحريزها بشكل محكم 

واحالتهم لجهة االختصاص متمثلة في مكاتب المتابعة االجتماعية بالنسبة للمواطنين وإدارات وشعب توقيف الوافدين فيما 

 .نبيتعلق بضبطيات االجا

وأكد الرقيطي تواصل المهام االمنية الميدانية بمشاركة الجهات ذات العالقة لمتابعة هذه الظاهرة حتى القضاء عليها، كما 

تتطلع شرطة المنطقة الشرقية لتعاون المواطنين والمقيمين للتصدي لهذه الظاهرة وضرورة التحقق من المتسول او 

من وضعه قبل تقديم تقدم اليهم للجمعيات الخيرية والجهات المختصة للتحقق المتسولة وتوجيه من يتم مالحظته ومن ي

 .المساعدة اليه
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وآخر يغري .. بسبب حايل النفسية« اجلنسية»رفضي : قاعدي

 أقواله
 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82ربعاء األجريدة الحياة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/17135592 

 

 هليل البقمي  –الرياض 

في الرياض، أنه ( عددهم ستة)زعم المتهم الرابع في الخلية السرية التابعة لتنظيم القاعدة التي تجري محاكمة أعضائها 

ً إهانة رجال األمن في « نفسية سيئة»يمر في حال  جعلته يقر في جلسة سابقة بتكفير الدولة ورفض جنسيتها، وأيضا

السجن والتهجم عليهم، فيما أنكر المتهم الثالث في الخلية ملكيته جهاز الحاسب اآللي والنقود التي ضبطت أثناء القبض 

 .عليه، مدعياً أنها لشقيقه

جلسات عرض األدلة لعناصر الخلية التي خططت ( الثلثاء)اصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس وو

لتفجيرات واغتياالت، من بينها التخطيط الغتيال أمير إحدى المناطق، وشهدت الجلسة حضور المتهم الثالث والرابع 

دلى بها في الجلسة األولى والمتضمنة رفضه االعتراف والخامس والسادس، إذ تراجع المتهم الرابع عن أقواله التي أ

بالمحكمة الجزائية المتخصصة والجنسية السعودية، بعد أن طالب في وقت سابق بالتنازل عنها أمام ناظر القضية، وبرر 

 .أقواله بأنه كان في حالة نفسية سيئة

أنتم خدم عندي ومرتزقة بأربعة »: ة كقوله لهمووجه الناظر تهمة إهانة رجال األمن في السجن بإثبات المحاضر الرسمي

، إال أن الرابع ادعى بأن المحاضر غير صحيحة، مضيفاً أنه ال يوجد طرف ثالث في السجن يكون محايداً في «آالف لاير

ة على كتابتها، وأنه يعاني من حالة نفسية والسجون تعتبر مناطق إكراه، ما دعا القاضي إلى مواجهته بطلب التوثيق والبين

وحول مذكرة وجدت مع أحد الموقوفين تكفر الحكومة، وأقر ذلك الموقوف بأنه تسلمها من . ذلك بعد إنكاره لتلك التهم

إن كل هذه األقوال الموجهة ضدي غير صحيحة، وهي تخص من »: المتهم الرابع في هذه القضية، دافع عن نفسه قائالً 

ً أن المذكرات األخرى الت«قالها ضدي ي تكفّر الدولة وتدعي علمانيتها ووجدت معه في السجن ليست له، بل إنه ، مبينا

حصل عليها أثناء أدائه االختبارات الدراسية في السجن، وأقر المتهم أمام القاضي بأن المذكرات ضبطت معه، وأنكر أنها 

، فيما أنكر المتهمان الثالث إلى ذلك، أقر المتهم الخامس بصحة ما نسب إليه في الئحة االدعاء العام. كتبت بخط يده

ً وتحمل بصمته الشخصية وأن بعضها  والسادس اعترافاتهما، وادعى الثالث أنه لم يوقع على اعترافاته المصدقة شرعا

قال إنها لشقيقيه، وأنكر السادس اعترافاته ( حاسب آلي ونقود)ليست صحيحة، وبسؤاله عن المضبوطات في منزله 

 .«إن الصحيح ما ورد في إجاباته التي سبق وأن قدمها للمحكمة»: المصدقة شرعاً، قائالً 

وتشمل الئحة التهم الموجهة إلى أفراد الخلية، اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وخلع البيعة واالنتماء إلى 

إلى الخلية السرية التابعة تنظيم القاعدة، فيما وجهت للمتهم الثالث الذي يواجه عقوبة تعزيرية رادعة تهمة االنضمام 

لتنظيم القاعدة اإلرهابي واالفتئات على ولي األمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مناطق الصراع في سورية، وتمويل 

اإلرهاب والعمليات اإلرهابية والتظاهر داخل إحدى االستراحات، وتصويره مطالبة بإطالق موقوفين في قضايا إرهابية، 

 .تلنشرها على اإلنترن

وطالب المدعي العام بالقتل تعزيراً للمتهم الرابع الذي اتهم بانتهاج المنهج التكفيري القائم على تكفير النظام الحاكم في 

السعودية، وتوزيع منشورات لهذا الهدف وحيازة مواد كيماوية لصناعة المتفجرات وتستره على منسق خروج الشباب إلى 

نايف للمناصحة والرعاية في محافظة جدة إلثارة الفتنة، وذلك بعد تنسيقه مع آخرين  سورية، وتظاهره أمام مركز دمحم بن

 .ونشره الفكر الضال وتمويل اإلرهاب والعمليات اإلرهابية

كما طالب بعقوبة تعزيرية رادعة للمتهم الخامس بعد مواجهته بتهم التواصل مع أحد المطلوبين للجهات األمنية واالحتفال 

ري الفكر التكفيري واالجتماع به والشروع في المظاهرات إلثارة الفتنة، مطالباً بالعقوبة ذاتها للسادس بخروج أحد منظّ 
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الذي وجهت إليه تهم االفتئات على ولي األمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مناطق الصراع، واستغالل المسجد 

ريض نظمة وما من شأنه المساس بالنظام العام والتحومرافقه المخصصة له لالجتماعات المشبوهة، وتخزينه ما يخالف األ

 .على المظاهرات إلثارة الفتنة

 
 تتعرف على القياديني الشباب فيها« العمل»

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء جريدة الحياة : المصدر
http://www.alhayat.com/Articles/17135590 

 

 « الحياة» -الرياض  

ومستهدفات  8010، تماشياً مع رؤية المملكة «اكتشاف القيادات»تواصل وزارة العمل والتنمية االجتماعية تنفيذ برنامج 

ويتضمن . الوطنية الشابة، وتطويرها وتمكينها من تولي مناصب قيادية، في تأهيل الكوادر 8080برنامج التحول الوطني 

ً متخصصاً، تحوي  14موظف وموظفة من الوزارة، و 800ورشة للعمل، يشارك فيها نحو  13البرنامج عقد   80ُمقَّيما

تائج المقابالت السلوكية، ويهدف تعدد أنشطة الورشة إلى دعم ن. نشاطاً، لتقويم اكتشاف إمكاناتهم القيادية العامة والكامنة

درجة، للوصول ألحكام دقيقة ذات صدقية، من خالل تعريض المشارك لمواقف تحليلية وبحثية  160وإدارة تقويم 

وحوارية وإدارية فردية وجماعية متنوعة، تسهل على المقيّمين المختصين رصد مؤشرات تحقق الجدارات القيادية 

انية كذلك، والتعرف على قدرتهم على التحليل االستراتيجي، وامتالكهم الرؤية الكامنة االستراتيجية منها، والميد

وستنتهي الورشة بتقارير تفصيلية، . التطويرية، وقدرتهم على االبتكار ومهارات التواصل والقدرات القيادية األخرى

ادية، والتعريف بنقاط القوة تبرز قدرة المشارك القيادية في جدارات متنوعة، مع كشف جاهزيته لتسلم المواقع القي

وتعمل الوزارة ضمن مسارات . والقصور، مع اقتراح البرامج التطويرية والتدريبية، لردم فجوات المهارة لكل مشارك

للتطوير المهني ذات مستويات عدة، تهتم بالقائد قبل وبعد توليه الموقع القيادي، ضمن أساليب تطويرية، تشمل التدريب 

 .ب اإللكتروني، والتوأمة مع قيادات بارزة، والزيارات التأملية والمالحظة واإلعداد األكاديميالمباشر، والتدري

، إلى اكتشاف المهارات القيادية لدى «اكتشاف القيادات»وتسعى وزارة العمل والتنمية االجتماعية من خالل برنامج 

تولي مناصب قيادية فيها، لالرتقاء بأعمالها الكوادر الشابة من منسوبي ومنسوبات الوزارة، وتطويرهم وتأهيلهم ل

 .8010، وأحد برامج رؤية المملكة 8080وخدماتها، باعتبار ذلك جزءاً من برنامج التحول الوطني 
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 !تأمني ذوي االحتياجات اخلاصة

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
jazirah.com/2016/20160831/ar4.htm-http://www.al 

 

 مسر املقرن

 - 200ين تصرف وزارة العمل والتنمية االجتماعية مشكورة مكافأة شهرية لذوي االحتياجات الخاصة، تتراوح ما ب

وأظن أنه من . لاير شهريًّا، ال تكفي شيئًا في ظل األوضاع االقتصادية الملتهبة، ويبدأ صرفها من عمر سنتين 3800

الضروري مراجعة العمر؛ فما الذي يمنع من صرف هذه المكافأة منذ الوالدة؟ األمر األهم من هذا كله هو عدم وجود 

ن حقًّا لكل إنسان فهو أيًضا حق لذوي االحتياجات الخاصة، وهم األكثر احتياًجا وكون هذا التأمي. تأمين صحي لهذه الفئة

 .لهذا التأمين نظًرا لظروفهم الصحية

شاهدت على أرض الواقع، ومن خالل المراسالت مع أمهات لهذه الفئة من األطفال، ووجدت الكثير من القصص 

والتأمين الصحي حقٌّ من حقوقهم، ال . مام، ويستوجب االلتفاتفهذا الموضوع تحديدًا يتطلب الكثير من االهت. الموجعة

ينبغي أن يكون ألحد فيه منّة عليهم، إذا ما نظرنا إلى نظام ذوي االحتياجات الخاصة الذي نص على حقوقهم الصحية، 

م، 8006عام  كذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عن األمم المتحدة التي وقَّعت عليها السعودية منذ

لم يُطبَّق على  -لألسف  -م، ووضعت الجهات المختصة كذلك أنظمة رائعة، معظمها 8002وصادقت على االتفاقية عام 

فمن ينظر إلى هذه األنظمة يشعر وكأن ذوي االحتياجات الخاصة في رغد ونعيم النظام العادل، ومن يرى . أرض الواقع

 .مة مجرد أمنيات، يتمنى األهالي تطبيقهااألوضاع على أرض الواقع يجد تلك األنظ

فهذه الموانع . أوضاع ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام بحاجة إلى غربلة، أما التأمين الصحي فهو ال يحتمل التأجيل

، وهذه من أهم األسباب «عبء»والعراقيل هي من تجعل األهالي يشعرون بأن االبن من ذوي االحتياجات الخاصة مجرد 

ولو وجدت . األسر ترمي بأطفالها في مصحات األردن وغيرها، وحتى في المستشفيات ودور اإليواء( بعض)لت التي جع

ل مشقة تربية طفل من ذوي االحتياجات الخاصة لما وصلوا إلى هذه  هذه األسر الوعي والتسهيالت التي تعينهم على تحمُّ

 .المرحلة الالإنسانية

ا، وال من أشكال اإلكسسوارات؛ فعالج هذه الفئة مرهٌق ماديًّا على األسر التي تضطر التأمين الصحي لهذه الفئة ليس ترفً 

إلى الذهاب للمستشفيات الخاصة؛ إما بسبب عدم وجود قدرة على قبولهم في المستشفيات الحكومية، أو بسبب تباعد وتأخر 

ه إلى العي وينبغي هنا أن يحصل أهل هذا . ادات الخاصةالمواعيد في هذه المستشفيات؛ فهنا يكون األهل مضطرين للتوجُّ

 .الطفل على تعويض مادي من وزارة الصحة في حال ذهب إلى مراجعة أي قسم طوارئ بمستشفى خاص

عدم تقديم الرعاية الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة ليس مكلفًا على نفسية وجيوب أسرهم فقط، بل هو عبء على 

 !يد من أعداد المرضى والعاالت عليهالمجتمع بأكمله الذي سيضاف له مز
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 ربط التوطني املوجه بنطاقات املوزون

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
160831/ec13.htmjazirah.com/2016/20-http://www.al  

 

 حممد سليمان العنقري

ى استهداف قطاعات لتوطينها يعد خطوة مهمة جداً ليس فقط من حيث فتح فرص وظيفية للمواطنين اتجاه وزارة العمل ال

بل تحقيق لهدف منشود دائما ما كان يتم الحديث عنه من المتخصصين والباحثين بالقضايا االقتصادية وهو األمان المهني 

ويأتي . خطة عمل مستدامة لتوطينها بالكوادر الوطنيةباالقتصاد اذ البد ان يكون للعديد من القطاعات واالنشطة الحيوية 

نطاقات الموزون الذي اعتمد مؤخراً ليكون موجها الصالح هيكلية توزيع الموظفين بالمنشآت الخاصة بحيث يكون 

للموظفين السعوديين مواقع قيادية ورئيسية بإدارة المنشآت الخاصة ال تتأثر بمغادرة الوافدين من شاغلي الوظائف 

 .حساسة والمهمة فيهاال

واذا تم الربط نسبيا بين التوطين الموجه ونطاقات الموزون بحيث يكون بمثابة برنامج واحد او مكملين لبعضهما اي ان 

يكون التوطين الموجه ليس فقط لقطاعات بل لمناصب قيادية بمختلف مستوياتها بالمنشآت الخاصة وبنسب ترتفع سنوياً 

االدارات التي تعد االهم بأي منشأة حتى يتم توطينها بالكامل كاالدارات المالية او الفنية بحسب وتربط من حيث االولوية ب

طبيعة عمل كل منشأة، وأن تكون البداية من الشركات الكبرى وفق خطة زمنية تقاس بمعايير مدى الضرورة بتسارع 

 .أن تصل الى التوطين الكامل وتيرة التوطين والمقصود ان تتولى الكوادر الوطنية تلك االدارات إلى

من حجم العمالة بالقطاع الخاص واذا استبعدنا الوظائف للعمالة المتدنية الدخل %24فبحسب االحصاءات يشغل الوافدون 

والمتطلبات فإن بعض االرقام تشير الى حوالي مليوني فرصة عمل يمكن ان ينافس عليها المواطنون وهنا تبرز اهمية 

مل جانب الوظائف القيادية، وكذلك التي تعد عصب العمل بكل منشأة فالعمالة الوافدة غالباً تشغل اغلب توجيه التوطين ليش

تلك الوظائف وال يمكن الجزم بأنها لن تترك تلك االعمال وتغادر على االقل نظرياً فمن الضروري التحول بوتيرة اسرع 

فاظ عليها واكتساب الخبرات وتوطينها وتفعيل دور الستهداف مهن وتخصصات وادارات داخل المنشآت حتى يتم الح

 .االقتصاد وقطاع االعمال تحديداً  الكوادر الوطنية بادارة
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 قيقي من هو عدو املرأة احل

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82األربعاء  عكاظجريدة : المصدر
new/Issues/20160831/Con20160831855470.htmhttp://www.okaz.com.sa/ 

 

 مها الشهري
يستدل البعض في تعليقاته على الخالفات التي تحدث بين النساء بمقولة إن المرأة عدوة المرأة، أو المرأة عدوة نفسها، 

والسبب أن تصرفات النساء توضع عادة تحت المجهر والمالحظة أكثر من تصرفات الرجال، ومن ذلك يزداد التركيز 

انطباعها الخاص، وبالرغم من أن انفعال المرأة العاطفي أقوى في  على هذه التصرفات وتكثر حولها األقاويل حتى تأخذ

ظهوره وسيطرته على السلوك أكثر من الرجل، إال أن ما يحدث في الواقع يشيع في أوساط الرجال كما النساء عودة إلى 

 .تشاركهما في الطبيعة البشرية

ً لدى المرأة يبدأ من واقع  هذا األمر له عدة تفسيرات ولعل من أهمها، أن كره اإلنسان لنجاح أخيه اإلنسان وخصوصا

الشعور بالعجز في الحصول على مثل هذا النجاح، وقد يتمثل العجز في قيد اجتماعي أو أسري أو ربما يأتي في شكل من 

أشكال االستنكار بسبب انحسار الفرد بداخل صندوق من األفكار والمعتقدات التي تفرض عليه التصرف وفق المعيار 

سليم الذي تحدده له تلك األفكار، بينما نجد أن تبرير هذا العجز يظهر في شكل الرفض أو االنتقاص أو السخرية من ال

اآلخر؛ ألنه في هذه الحالة يتعامل مع النموذج الذي برمج نفسه عليه وفق الواقعية التي يعيشها، وبذلك تأتي ردات الفعل 

اتية التي ال تجد لها منافذ وبين الواقع الذي يحاصرها، وهي تظهر في كنتاج عن صراع نفسي ضائع بين الرغبات الذ

 .المحصلة على شكل تصرفات ال واعية، وتنعكس عن بيئة ال تحفز على النجاح

قد تظهر الكثير من الصور للخالفات التي يتحدث عنها الرأي العام وهي في الواقع نتائج وليست أسباباً؛ فالعدو الحقيقي 

ك الكيان المستتر والمحرك لكل االنفعاالت التي نالحظها، العدو الحقيقي للمرأة هي التنشئة االجتماعية التي للمرأة هو ذل

حّورت مشاعرها تجاه نفسها وأفقدتها الشعور بقضاياها، وبذلك فإن األنماط االجتماعية هي من أفرزت هذه الظواهر، إذ 

ى الوجه السائد، ثم يأتي دور المرأة لمحاباة هذه الذهنية حتى تكون إن ذهنية المجتمع ترفض النقاش في حقوق المرأة عل

في محل رضا المجتمع وتقديره؛ ألنها إذا خرجت عن هذا اإلطار وعن الدور المحدد لها فستفقد احترامها، وبذلك قد تكون 

 .عدوة غيرها ممن يختلفون عنها في التفكير، وربما تكون عدوة نفسها أيضاً وهي ال تدرك

قيامنا على أنفسنا بشكل دائم يمكننا من سدّ هذه الثغرات التي تظهر على سلوكنا بالشكل غير المقبول؛ ألن البيئة  إن

التفاعلية الناجحة ال تتحقق بالحسد والغيرة العمياء ورفض اآلخر، وإنما تميزها التنافسية والتقبّل والتحفيز للنجاح 

 .واحترامه
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 حقوق اإلنسان فى العامل
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 موضحًا أن موعد مؤمتر إعمار اليمن مرتبط بتوقيع اتفاقيات السالم

ن حل للقضاء على املتمردي« اإلعمار»: «الرياض»العويشق لـ
 واإلرهاب يف املناطق احملررة

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الرياض األربعاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1530015 

 

 أسمهان الغامدي -الرياض 

الدولي واالمم المتحدة لإلعداد لمؤتمر إعمار اليمن في الوقت الذي تجتمع فيه دول مجلس التعاون مع صندق النقد 

ومساعدته على التعافي، تجددت المخاوف من هدر الطاقة المالية في المناطق المحررة في ظل نشاط جيوب المقاومة 

سية والتنظيمات االرهابية في تلك المناطق، وقال الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق األمين العام المساعد للشؤون السيا

إنه تم تخصيص جلستين في ورشة العمل التحضيرية حول ” الرياض”والمفاوضات بمجلس التعاون ردا على سؤال لـ

 .التعافي وإعادة اإلعمار في الجمهورية اليمنية لألمن والتنمية

طق لمنع القضاء على االرهاب ليس فقط عمال أمنيا وعسكريا بل هو عمل تنموي، ويجب تطبيقه في جميع المنا: وتابع

عودة التنظيمات االرهابية، وأن يكون هناك تنمية للشباب وبدائل لمنع انجرافهم إلى التنظيمات االرهابية، كما أنه سيترك 

 .لكل مستثمر تقدير الحالة االمنية مع الحكومة اليمنية ويترك له الخيار في البدء في المشروعات التنموية

حول ” الرياض”لتخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية على سؤال ـفيما عقب الدكتور دمحم الميتمي وزير ا

هناك ضمانات مالية اقليمية ودولية، والضمانات : الضمانات الدولية لتقديم المساعدات المالية من الدول المانحة لليمن

سط االكبر، وعندما نأتي إلى المجتمع االقليمية المتمثلة في المملكة ودول الخليج وبعض الدول العربية تمثل بالنسبة لنا الق

 .الدولي والضمانات المقدمة منه تأتي االشكاالت الفنية والبيروقراطية وأحيانا جزء منها صحيح

وأضاف أنه عندما نتكلم عن الضمانات نحن نتكلم عن بيئة جديدة للدولة ومنظومة جديده للدولة، واالهم في ذلك كله حاجة 

بقي المجتمع اليمني يقاسي االمرين سيشكل خطرا حقيقيا بقاء هذه الدولة على العالم، لذلك أمنها  المجتمع اليمني ألنه إذا

ضرورة ماسة، والحفاظ على هذه الدولة ووحدتها واستمرار قوتها أمر يهم اليمنيين في الدرجة االولى ويهم دول الخليج 

 .والمجتمع الدولي استراتيجيا ومصيريا

في جمع الدكتور عبدالعزيز العويشق والدكتور دمحم المتيمي بعد اختتام ورشة العمل التحضيرية جاء هذا خالل مؤتمر صح

حول التعافي وإعادة اإلعمار في الجمهورية اليمنية في العاصمة الرياض مساء األمس، التي نظمتها األمانة العامة لمجلس 

عاون الدولي بالجمهورية اليمنية والبنك الدولي، في إطار التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والت

 .م8032في ديسمبر ( 16)التحضير للمؤتمر الدولي إلعادة إعمار اليمن، الذي أقرته قمة مجلس التعاون الـ 

ييم وناقشت الورشة من خالل إحدى عشرة جلسة عدة محاور تتعلق باإلطار العام لبرنامج اإلعمار والتنمية في اليمن، وتق

االحتياجات التنموية وسياسات االقتصاد الكلي، والترابط بين المجالين اإلنساني واألمني والتنموي، ودور مجتمع األعمال 

والمجتمع المدني في إعادة اإلعمار، ودور الشركاء في تنسيق المساعدات وغيرها من المتطلبات التي سوف تسهم في 

 .ليمنيةإعادة اإلعمار والتعافي في الجمهورية ا

وشارك فيها إلى جانب الدول األعضاء في مجلس التعاون والصناديق التنموية فيها شركاء التنمية الرئيسيون وأصدقاء 

اليمن، بما في ذلك البنك الدولي واألمم المتحدة والواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي ووزارة التنمية الدولية 

 .الراعية للمبادرة الخليجية وغيرها( 32)جموعة البريطانية وممثلون عن دول م

وربط الدكتور عبدالعزيز العويشق موعد مؤتمر اعادة اعمار اليمن بتوقيع اتفاقيات السالم، وأن اكتوبر المقبل سيشهد 

تقديم  انعقاد ورشة العمل الثالثة للتحضير لمؤتمر اعادة االعمار المرتقب، موضحا أنه تمت مناقشة امكانية االسراع في
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المساعدات العاجلة للمناطق التي تأمينها، وأن يتم تشجيع المناحين وشركاء اليمن في االستمرار في عدد من الدول 

كالمملكة ودولة االمارات والواليات المتحدة وعدد من الدول التي تقوم بتقديم مساعدات انسانية ومساعدات عاجلة للتعافي 

مايخص توزيع تلك المساعدات جغرافيا بشكل عادل ستأخذه الحكومة اليمنية بعين في المناطق التي تم تأمينها، أما 

 .االعتبار

٪ للبدء في برامج التنمية وإعادة االعمار حيث ما كان ٠١١وأبان العويشق أنه يجب عدم االنتظار إلى أن يستتب االمن 

 .اهم في تسريع عملية االمن واالمانذلك ممكنا على الرغم من أهمية االمن للمستثمرين، فالبدء باإلعمار سيس

فيما أوضح وزير التخطيط اليمني أن هناك مجموعة من الرسائل واالهداف لهذه الورشة من أهمها حشد وتوحيد طاقات 

وجهود المجتمع االقليمي والدولي تجاه اعمار اليمن والتعافي، ولقد حاول المسؤولون في دول المجلس جميعا بمؤسساتهم 

سياسية البدء في االعمار قبل انعقاد المؤتمر، وقد حضر عدد كبير من بلدان العالم إلى هذه الورشة، والمؤسسات المالية وال

المالية والنقدية في العالم لمناقشة التحضيرات لمؤتمر االعمار، األمر الذي يدلل على توحد المجتمع الدولي لمساعدة 

الثاني الذي ناقشته هذه الورشة هو البحث في االدوات والسبل الفعالة واستطرد وزير التخطيط اليمني أن األمر . اليمن

، ثم ٦١٠١ثم في  ٦١١٢العادة اعمار اليمن، حيث إنه من الضروري أن تكون لدينا أدوات فعالة، فالمانحون تعهدوا عام 

ألسباب كثيره  بتعهدات مالية كبيرة وكثيرا من هذه االموال لم تتحرك إلى قنوات اقتصادية ٦١٠٢، و٦١٠٦في 

الخطورة، كما تأتي هذه الورشة تأكيدا على أن المجتمع الدولي متفق والمجتمع االقليمي في دول الخليج والدول العربية 

مع الشرعية، وهذه مسألة مهمة لليمنيين لدعمه واخراجه من ازمته التاريخية، خاصة وأن اليمن من الحاالت القليلة في 

وأوضح الدكتور دمحم الميتمي أن دورهم في هذه الورشة هو ترجمة التوافق . فاق دولي عالمياالعالم التي يوجد فيها ات

الدولي إلى تعهدات اقتصادية ومالية محددة العادة اإلعمار والتعافي في اليمن، وأن يمكن المانحين القادرين على مساعدة 

ها في مؤتمر الرياض ومؤتمر نيويورك لم يتم صرفها مليارات دوالر سبق التعهد ب ٨المناطق التي يتم تحريرها، فهناك 

كاملة بل تم صرف جزء منها وهي في متناول اليمنيين والدول المانحة، فمتى ماتفقت الحكومة والمانحون على 

. مشروعات محددة وتم تأمين اشتراطات فنية وتم وضع حد أدنى لألمن سيبدأ التنفيذ دون انتظار لمؤتمر إعادة اإلعمار

في ذات السياق على أن المسار السياسي والتنموي متفقان تماما، وأنه متى ماوقع اتفاق السالم سيبدأ العمل لمؤتمر  وأكد

كومة إعادة اإلعمار، مشيرا أن هذه الورشة ماهي إال محطة في سلسلة محطات تحضيرية لمؤتمر يجمع المانحين بالح

 .اليمنية إلعادة إعمار اليمن

 
 رين لليونان ألعلى مستوى منذ أسابيعارتفاع عدد املهاج

 م8036أغسطس  13 -هـ 3417ذو القعدة  82جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
jazirah.com/2016/20160831/du2.htm-http://www.al 

 

 :رويترز -أثينا 

ً إلى الجزر اليونانية قادمين من تركيا أمس الثالثاء وهو أعلى مستوى منذ أسابيع مهاجراً و 460وصل أكثر من  الجئا

. آذار يقضي بإغالق هذا المسار أمام المهاجرين-على الرغم من اتفاق أبرمه االتحاد األوروبي مع أنقرة في مارس 

 وسجلت السلطات

ً من مهاجرا بين صباح يومي االثنين والثالثا 468اليونانية وصول  ودخل . مهاجراً في اليوم السابق 381ء ارتفاعا

واألرقام ضئيلة بالمقارنة مع الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا . معظمهم من جزيرتي ليسبوس وكوس في بحر إيجه

ً الصيف الماضي وقال حرس السواحل . قادمين من إفريقيا وهي أقل كذلك من آالف كانوا يصلون إلى اليونان يوميا

لكن األعداد تشير إلى أن تدفق المهاجرين ال . مهاجر قبالة الساحل الليبي أمس األول االثنين 6200طالي إنه أنقذ نحو اإلي

وبموجب االتفاق يعاد من يصلون إلى اليونان دون وثائق اعتباراً من يوم . يزال مطرداً بعد خمسة أشهر من إبرام االتفاق

مهاجراً بموجب  428وتقول اليونان إنه تمت إعادة . وا بطلب لجوء ويقبل طلبهمآذار إلى تركيا ما لم يتقدم-مارس  80

وتقول المفوضية . ولم تجر إعادة أي شخص رفض طلبه اللجوء. االتفاق حتى اآلن إلى تركيا ولم يطلب أي منهم اللجوء

 السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة

 .تموز -في يوليو  60ارتفاعاً من  آب -يومياً في أغسطس  300ر اليونانية بلغ إن معدل الوافدين من تركيا إلى الجز
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 نتنياهو يصف تقرير مالدينوف بالسخيف والعبثي

فجر منزلني يف القدس واخلليل 
ُ
 االحتالل الصهيوني يهدم وي
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 :ورندة أحمد -بالل أبو دقة  -القدس 

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس الثالثاء أحد المنازل في قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس 

 .خيصالمحتلة، بحجة عدم التر

إن قوة معززة من جنود االحتالل رافقت جرافات الهدم، وفرضت طوقاً محكماً حول »: وقالت مصادر الجزيرة في القدس

 .المنطقة، قبل وخالل عملية هدم المنزل المقدسي

رت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس الثالثاء، منزل األسير الفلسطيني  ، «لعمايرةدمحم عبد المجيد ا»كما فجَّ

 .التي قُتل فيها مستوطن جنوب الخليل« عتنائيل»الذي تتهمه قوات االحتالل بتنفيذ عملية 

، وحاصرت «واد سود»إن قوة كبيرة من جيش االحتالل، داهمت منطقة »: وقالت مصادر الجزيرة المحلية في الخليل

ثم فجرته، وبعد ذلك دمرته بواسطة  المنزل وزرعت متفجرات داخل جدران المنزل والمكون من طابق واحد ومن

فلسطينيين بالرصاص  1وخالل عملية الهدم، اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل وشبان البلدة أُصيب خاللها .. جرافة

 .وتم منع الصحفيين ووسائل إعالم من تغطية الحدث، حيث تم احتجاز بعضهم

ً بعد أن شنت حملة مداهمات  36ر أمس الثالثاء، إلى ذلك، اعتقلت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي فج فلسطينيا

إن قوات االحتالل اعتقلت »: وقالت مصادر الجزيرة.. واسعة في مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة

تقلت قوات كما اع.. أطفال وفتية من مدينة الخليل بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها 1تسعة فلسطينيين بينهم 

ً في مخيم األمعري بمدينة رام هللا بعد أن داهمت منزله ً فلسطينيا كما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة .. االحتالل شابا

وفي مدينة .. فلسطينيين من مخيم الفارعة في مدينة طوباس بينهم شقيقين، وشاب من بلدة دير بلوط قضاء مدينة سلفيت

 .كما اعتقلت قوات االحتالل شاباً من مدينة جنين.. قين من منزلهما في ضاحية ذنابةطولكرم اعتقلت قوات االحتالل شقي

من جهة أخرى وصف مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو ما ورد في التقرير الذي قدمه المنسق الدولي 

وبحسب ما .. وطنات بالسخيف والعبثيلعملية السالم في الشرق األوسط لمجلس األمن حول البناء في مدينة القدس والمست

، مشيراً -سخيف وعبثي-نشرته اإلذاعة اإلسرائيلية صباح أمس الثالثاء فقد اعتبر مكتب نتنياهو ما ورد في التقرير بأنه 

ي، إلى أن الدعوة التي تقول إن البناء في مدينة القدس غير قانونية هي مثل القول إن البناء للفرنسيين في باريس غير قانون

 .أو القول إن البناء في واشنطن لألمريكيين غير قانوني

وفي تقريرها، دعت اللجنة الرباعية، التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، إسرائيل إلى 

 .«التوقف عن التحريض على العنف»ى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين إل
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االنقالبيون منعوا سكان صنعاء من : « عكاظ»وزير األوقاف لـ 

 احلج
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 (  مكة المكرمة)دمحم سميح  

أن االنقالبيين « عكاظ»ؤاد عمر شيخ أبو بكر لـكشف وزير األوقاف واإلرشاد اليمني رئيس بعثة الحج اليمنية الدكتور ف

وأكد . موظفا لخدمة الحجاج، وسحبوا منهم جوازاتهم 120منعوا سكان صنعاء من المغادرة ألداء مناسك الحج، كما منعوا 

البية على وأشار إلى العوائق التي فرضتها الجماعات الحوثية االنق. أن حفاوة استقبال المملكة للحجاج اليمنيين محل تقدير

م أهالي العاصمة الحجاج اليمنيين، مؤكدا أن هناك اآلن مظاهرات واحتجاجات ضد االنقالبيين في صنعاء بسبب منعه

 .اليمنية من الحج
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