
. . . . . .. . . . 
 

 

 

. . . . . . . . . . 

 

 

 

 
 

 

 

 حقوق اإلنسان يف الصحافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

اإلسبوعىامللف الصحفي   

(553) 

  

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

1 

 
 

 

 الفهرس
 رقم الصفحة الموضوع

 2 اإلنسانالجمعية الوطنية لحقوق 

 9 هيئة حقوق اإلنسان

 31 أخبار ذات عالقة من الصحف المحلية

 311 حقوق اإلنسان فى العالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

2 

 اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

3 

 
 احلكومة األمريكية تستطيع إعاقة أي تأثريات يف حال تطبيقه: قال

الً يف العالقات التارخيية " جاستا": "سبق"اخلثالن لـ
ُّ
ال ميثل حتو

 بني الرياض وواشنطن
   م 2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 سبق االحد جريدة : المصدر

https://sabq.org/ 

 

صالح الخثالن، أن الحكومة األمريكية تستطيع أن تعيق أي تأثيرات . أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، د

ته سمح لإلدارة محتملة لقانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب عند تطبيقه، وذلك بعرقلة الدعاوى، مبينًا أن القانون ذا

األمريكية بأن تطلب من المحكمة وقف سير الدعاوى القضائية أو تأجيلها تحت مبرر أنها تتشاور حولها مع الدولة 

  .المعنية

إن المسؤولين في واشنطن يدركون ويقدرون دور وأهمية السعودية في قضايا المنطقة، وكذلك تأثيرها " سبق"وقال لـ

هذا اإلدراك هو ما يجعل اإلدارة األمريكية تعمل على الحد من أي آثار سلبية للدعاوى التي على سوق الطاقة العالمي؛ و

 .ستُرفع في المحاكم قريبًا

، والمقصود به تحديدًا السعودية بناء "جاستا"مؤكدًا أن إقرار الكونجرس هذا القانون الذي أصبح يعرف باسمه المختصر  

ل األمريكية، كما  -في المزاج العام للنخب السياسية األمريكية تجاه العالقات السعودية  على اتهامات باطلة، يعب ِّر عن تحوُّ

ر تمريره بهذه السهولة؛ فأعضاء الكونجرس صوتوا وعيونهم كانت  أن توقيت التصويت أثناء فترة حمالت انتخابية يفس ِّ

لتقليل من تداعياته، خاصة أنه ينتهك أحد أهم وهذا القانون مهم، وال يمكن ا. متجهة نحو الناخبين، وليس مشروع القانون

مبادئ القانون الدولي والقواعد الراسخة للعالقات الدولية المتمثلة في سيادة الدول وحصانتها ضد أي مالحقات قانونية في 

وقد أعلن . لن تقبل بمثل هذا التشريع الذي ينتزع حصانتها السيادية -وليس السعودية فقط  -والدول كافة . محاكم أجنبية

االتحاد األوروبي رفضه القانون، وحذر من مخاطره، كما أن الخارجية الروسية أصدرت بيانًا، تضمن انتقادًا حادًّا 

ويُتوقَّع أن بقية الدول ستعب ر عن مواقف مماثلة، . للقانون، وأنه يعب ِّر عن جهل وغطرسة المشرعين في الواليات المتحدة

       .تعارض هذا القانون

رغم أهمية القانون : "وعن التأثير المحتمل للقانون على العالقات الثنائية بين السعودية والواليات المتحدة قال الخثالن 

ل جذري في العالقات التاريخية بين  -في نظري  -وتأثيراته المستقبلية التي تبقى مفتوحة إال أنه ال يمثل  نقطة تحوُّ

لمعلقين، بل أرى أن حالة العالقات الثنائية هي ما سيحدد تأثير القانون والقضايا الرياض وواشنطن كما يظن الكثير من ا

وللتوضيح، ففي حال بقيت العالقات جيدة، واستمر التفاهم المشترك والتعاون في مجاالت . المترتبة عليه، وليس العكس

أما لو . الحكومة األمريكية على الحد منهمختلفة كما هو قائم اآلن، فإن تأثير القانون سيكون في أضيق الحدود، وستعمل 

فالمهم هنا إذًا . ساءت العالقة ألي سبب من األسباب فسيتم توظيف هذا القانون بشكل يلحق أضراًرا بمصالح السعودية

اكم بالطبع، ستشهد أروقة المح. العالقة ذاتها؛ فهي التي تحدد موقف اإلدارة األمريكية، ومن ثم كيفية تعاطيها مع القانون

األمريكية معارك قانونية صعبة وطويلة، يستحضر فيها المحامون عشرات اآلالف من الوثائق والشهادات، وأيًضا 

ورغم ذلك ما زلت أراهن بأن العامل السياسي وليس القانوني . نصوص القانون الدولي بسبب حجم هذه القضية وتشعباتها

      ."سيكون له الغلبة في تحديد وجهة هذه الدعاوى

( أوالً : )مشيًرا إلى أن الحكومة األمريكية تستطيع أن تعيق أي تأثيرات محتملة للقانون عند تطبيقه، وذلك من جانبين 

وقد أجاز القانون ذاته ذلك، ونص عليه؛ إذ سمح لإلدارة األمريكية بأن تطلب من المحكمة وقف . عرقلة وإيقاف الدعاوى

الطريقة األهم في ( ثانيًا(. )السعودية)برر أنها تتشاور حولها مع الدولة المعنية سير الدعاوى القضائية وتأجيلها تحت م
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إعاقة القانون ومنع تأثيره على العالقة مع السعودية هي من خالل التدخل مباشرة بتقديم شهادات من المسؤولين 

ثل هذه الشهادة يمكن أن تطيح م. الحكوميين أمام المحاكم، تفيد بعدم وجود أدلة تدين السعودية في هجمات سبتمبر

وقد سبق أن أعلن رئيس وكالة المخابرات المركزية األمريكية جون برينان بشكل . بالدعاوى كافة، وتلغي أي أثر للقانون

 .واضح وصريح عدم ثبوت تورط السعودية أو أي من مسؤوليها في الهجمات

ورغم ما يثار حول موقف الرئيس أوباما المنتهية واليته قريبًا من  -مبينًا أن الدافع لهذا بسيط، هو أن اإلدارة األمريكية  

ال تزال تؤمن بأهمية العالقة، وضرورة المحافظة عليها وحمايتها من أي تداعيات سلبية لهذا القانون؛  -السعودية 

لى سوق الطاقة فالمسؤولون في واشنطن يدركون ويقدرون دور وأهمية السعودية في قضايا المنطقة، وكذلك تأثيرها ع

هذا اإلدراك هو ما يجعل اإلدارة األمريكية تعمل على الحد من أي آثار سلبية للدعاوى التي ستُرفع في المحاكم . العالمي

ل كبير في هذا اإلدراك تجاه السعودية، أو تحولت العالقة من صداقة إلى خصومة، فحينئذ . قريبا ولكن إذا حدث تحوُّ

 .ة للقانون؛ لذلك أعود وأكرر بأن حالة العالقة هي ما سيؤثر على مسار القانون، وليس العكسسنواجه آثاًرا سلبية كبير

األمريكية شهدت تغيرات مهمة، سواء كانت في غياب التهديد المشترك كما كان  -موضًحا أن أسس العالقة السعودية  

دات النفط األمريكية، وما ترتب على إنتاج النفط الحال أثناء الحرب الباردة، أو تراجع مساهمة السعودية والخليج في وار

لكن مع ذلك ال يزال هناك . من االعتماد على المنطقة، ومن ثم تراجع أهميتها" الخالص"الصخري من شعور أمريكي بـ

 إدراك أمريكي بأهمية السعودية، ووجود مصالح مشتركة، ال يمكن التخلي عنها، وقناعة بأن تحديات ومشاكل المنطقة لن

تنتهي، وستستمر في الظهور، وال يمكن مواجهتها بشكل منفرد، والحاجة لوجود شريك قادر ومستعد، وهو ما أثبتته 

السعودية خالل سبعة عقود من العالقة، بل أعتقد أن مواجهة اإلرهاب، الذي بسببه تم تشريع هذا القانون، ستكون ركيزة 

  .جديدة في تمتين العالقة وحمايتها

لوب هنا هو تعزيز قناعة اإلدارة األمريكية، وكذلك النخب السياسية هناك، بأهمية الشراكة مع السعودية، المط: وقال

على المدى القصير . وضرورة المحافظة عليها، وهذا يتحقق من خالل تحركات على المدى القصير والمدى البعيد

الفعل غير المدروسة، واالنطالق من قناعة بأن  بضرورة التحرك تجاه هذه القضية بشكل متأٍن وهادئ بعيدًا عن ردود

 -العالقة مع الواليات المتحدة مهمة، ويجب المحافظة عليها، وعدم االلتفات لكل ما يقال عن نهاية الشراكة السعودية 

ادئ والبيان األخير الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية يدل على األخذ بهذا االتجاه الدبلوماسي اله. األمريكية

         .للتعاطي مع هذا التحدي الجديد

أما على المدى البعيد فالمطلوب تشخيص دقيق للعالقة منذ انتهاء الحرب الباردة، والبحث في اإلشكاالت التي تواجهها، 

غيرها بكل صراحة، طالما بقيت الواليات المتحدة القوة العالمية األولى فلن تستطيع السعودية أو . والعمل على معالجتها

 .من الدول خسارتها، دع عنك مواجهتها، رغم كل المآخذ على السياسة األمريكية تجاه المنطقة، وهي مآخذ كثيرة وكبيرة
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ة 
ّ
 اخليانة املهني

 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 الجزيرة االحد جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161002/ln25.htm-http://www.al 

 

 ناهد باشطح . د
  ((الضمير يساوي ألف شاهد)) 

  - حكمة عالمية -

  .برأيي توجد الخيانة المهنية كما توجد الخيانة األكاديمية التي يمكن أن تكون سرقة فكرية أو غًشا أو عدم موضوعية

ية في الصحافة يمكن أن تتفشى لعدم وجود ميثاق شرف للمهنة وعدم معرفة بعض الصحافيين بأخالقيات والخيانة المهن

  .المهنة

لطالما تحدَّثت وغيري من الزمالء في وسائل اإلعالم عن أهمية وجود ميثاق الشرف المهني للصحافة ومع األسف بقينًا 

  .لسعوديين وجمعية االتصال واإلعالممن دون هذا الميثاق حتى في ظل وجود هيئة الصحافيين ا

   . قد ال يوجد مواثيق شرف صحفية في كثير من الدول منها ولكن يوجد ما يسمى إعالن المبادئ

لكن أن يخلو مجتمع من الميثاق أو المبادئ فهذا خطير وهو ما نشهده من ضعف المهنية من قبل الصحافيين والمساهمة 

  .ينشرون األخبار دون تحري مصداقيتها ودون ذكر المصادر في خلق البلبلة في المجتمع، إِّذ

من قبل  -وإن كان في وسائل اإلعالم الجديد  -خبر مثال استقالة عدد من األطباء من مستشفى حكومي ال يمكن أن ينشر 

لنشره بما صحفي دون إدراك لخطورة تأثيره على المجتمع إن لم يكن صحيًحا، وإن كان صحيًحا فهناك اعتبارات مهنية 

  .يحقق المقاييس المهنية والمصلحة العامة

صحيح أن من حق المجتمع المعرفة كحق من حقوق اإلنسان ولكن ال بد من حفظ المصداقية ألن اإلضرار بسالمتها ال 

  .يضر المجتمع وحده بل الصحافيين ومؤسساتهم

تغريدات بها أخبار ليست صحيحة أو تجعل على « تويتر»من المؤسف بالفعل أن تحتوى حسابات بعض الصحافيين في 

  .المواطن يقلق ألن الخبر من دون مصادر

التي تعطي المواطن الحق في نشر ما يعتقد أنه  1633مع احترامي لنظرية الحرية الصحفية التي ظهرت في بريطانيا عام 

ينشر كل ما يعرفه من أخبار  وليس صحيًحا أن على الصحافي أن. صحيح فإن المسؤولية برأيي ال تنفصل عن الحرية

  .وليس صحيًحا أن ذلك يعد سبقًا صحفيًا

ال بد من توفر المصداقية التي تستند على مقاييس مثل الدقة، إحداث التوازن بين المصلحة الخاصة والعامة، والشمولية 

  .ومقاييس عديدة

لحقوق اإلنسان وهيئة حقوق اإلنسان لدعم هيئة وال بد من تحرك وزارة الثقافة واإلعالم والتنسيق مع الجمعية الوطنية 

  .الصحافيين السعوديين لتأسيس ميثاق شرف لمهنة الصحافة

ال أعرف إلى متى ستستمر مهنة الصحافة في مجتمعنا متخبطة من دون تطبيق القوانين واألنظمة المتعارف عليها عالميًا، 

ات صحافية بينما المهنة تنهار ومع األسف على يد من وال أعرف إلى متى يظل استمرار سلبيتنا كصحافيين ومؤسس

  .يعملون تحت مظلتها

  .اللهم هل بلغت اللهم فاشهد

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161002/ln25.htm
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 ..اجلمعية»بوصلة املفصولني تتجه حنو 

 يف انتظار شكواهم: « عكاظ»لـ« حقوق اإلنسان«»و
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161004/Con20161004860503.htm 

 

 (  المدينة المنورة)سلطان الميموني 

أن بوصلة الموظفين كادر من موظفي مطبعة المصحف، تتسارع بوتيرة مغايرة، إذ تشير الحيثيات إلى  1300بدأت قضية 

المفصولين ستتجه نحو جمعية حقوق اإلنسان للنظر في قضيتهم، عقب تعليق قرار توظيفهم في انتظار الشركة المشغلة 

 .والتي سيتم إرساء العقد عليها، مؤكدين أن على الجمعية أن تتدخل لحل مشكلتهم والوقوف إلى جانبهم

المطبعة إنهم مصدومون جراء تعليق قرار تشغيلهم باإلضافة إلى المساومة على من كوادر المراقبة النهائية في ( س.أ)وقال 

 .عاما، ولكنهم فوجئوا، بسيناريو تخفيض رواتبهم من الشركة الحالية دون سابق إنذار 23رواتبهم إذ عمل بعضهم نحو 

ررها لعائالتهم، إضافة إلى إن هناك الكثير من زمالئه قراراتهم معلقة، وإن إيقاف الرواتب سيمتد ض»وأضاف بقوله 

 .االلتزامات اليومية مثل الكهرباء والمياه ومواد التجزئة اليومية

مؤكدا أن ما حل به وبزمالئه سيمتد أثره إلى ( المصائب ال تأتي فرادى)بالمقولة المشهورة ( الحربي. ع)بدوره، استعاض 

 .ضيتهمعائالتهم وأنهم يعولون على جمعية حقوق اإلنسان للتدخل وحل ق

وقال إن سرعة إرساء العقد على المشغل الجديد سينهي أزمتهم، وإن حقوق اإلنسان جزء ( سالم. ع)والتقط طرف الحديث 

 .من الجهات التي ينوون الذهاب إليها لحل مشكلتهم وإعادتهم إلى وظائفهم دون المساس برواتبهم

مدينة المنورة شرف القرافي فأوضحت أنهم في انتظار مع ممثلة جمعية حقوق اإلنسان في ال« عكاظ»بدورها، تواصلت 

واألنظمة والتعليمات وصول شكوى موظفي المجمع المفصولين، الفتة إلى أن الجمعية ستتعامل مع شكواهم وفق اللوائح 

 .المعمول بها
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 أكد أن وضع املتسولني األجانب حيتاج آللية عمل بعيدة املدى

حاالت التسول يف تزايد يف غياب : «اضالري»القحطاني لـ 
 العقوبات

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1538482 

 

 سعيد المبارك -الرياض 

أن الجمعية عملت منذ البدء بتطبيق مشروع " الرياض"حطاني، لـمفلح الق. أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان د

حماية الطفل والالئحة التنفيذية له، على ادخال النصوص التي تمنع استخدام االطفال كمتسولين، مفيداً بأن نصوص 

ً إلى أن الفترات القادمة ستشه د ازياداً في الالئحة اآلن أصبحت واضحة في تجريم استخدام األطفال في التسول، منوها

 .حاالت التسول بالمملكة في ظل الوضع الحالي

البد من التفريق بين المتسول "ودعا إلى إيجاد دراسات علمية مفصلة لوضع الحلول المتعلقة بظاهرة التسول، قائالً 

، الذي المحتاج الذي يبحث عن سد رمق الحاجة، بإيجاد حلول مناسبة تمنعه من التسول والمتسول صاحب التكسب فقط

البد من تطبيق العقوبات الرادعة والزاجرة بحقه، وأن األمر يحتاج إلى متابعة من قبل الجهات المعنية لتقوم بواجبها في 

 ".هذا الشأن والبناء على التجارب السابقة وما صدر من لوائح وتعليمات في جانب موضوع التسول والمتسولين

ت تسول في المملكة تسند في الواقع إلى اإلشكاليات الموجودة، وتتمثل في ما يالحظ من وجود حاال"القحطاني . وأضاف د

وجود جماعات تقوم بجلب اطفال للتسول من إحدى البلدان، باإلضافة لقيام بعض األسر المحتاجة بمحاولة التسول، 

داً بنسب أقل في بمشاركة اشخاص متعاونين معهم ومنظمين، مقابل الحصول على نسبة من عوائد ذلك التسول، مستشه

ً إلى وجود "حاالت تسول األطفال في بعض دول العالم المتقدمة التي سنت االنظمة والقوانين لمكافحة التسول ، داعيا

تنسيق بين الجهات ذات العالقة سواء االمنية أو الجهات المسؤولة عن التسول في وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

التعاون مع حاالت التسول، وأن على الجهات المسؤولة تفعيل دورها لدراسة حاالت  للعمل على إيجاد آلية لكيفية

 .المتسولين ممن هم بحاجة لمساعدة وممن تنطبق عليهم الشروط واآلليات وفق أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية

ضحاً بأن وضعهم يحتاج آللية وعرج على وضع المتسولين األجانب بالمملكة الذين يتم استقطابهم من بلدانهم للتسول، مو

البد من النظر في حاالت االجانب "عمل تنفيذية على مدى بعيد، يشرع العمل بها منذ القبض عليهم وحتى ترحيلهم، قائالً 

 ".المتسولين الذين تعاني بلدانهم من اضطرابات أمنية تحد من ترحيلهم لها، بحيث توضع لهم آليات توضح كيفية ترحيلهم

مشروع نظام مكافحة التسول الذي نوقش في جلسة مجلس الشورى األخيرة، والذي من خالله تم استبعاد  وحول مقترح

إذا كان "األعضاء المناقشين له إمكانية إنشاء دور لرعاية المتسولين دون إنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح، قال 

لي، وتضمن انظمة وقوانين وحلوال واقعية للوضع القائم فانه النظام أخذ في االعتبار اإلشكاليات الواقعة في التطبيق العم

يمكن المساعدة للقضاء على ظاهرة التسول، إال أن ما يحثه علينا ديننا اإلسالمي هو حفظ النظام العام وأن نكافح ظاهرة 

ة ل الجمعيات الخيريالتسول ومحاربة استخدام ظاهرة االطفال في التسول وتقديم المساعدة والمعاونة للمحتاجين من خال

 ."والجهات التي تقوم بهذا العمل

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1538482
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عقد شراكة بني مجعيتي حقوق اإلنسان والتنمية األسرية 

 بعسري
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5صحيفة عسير نيوز الخميس : المصدر

 رابط الخبر

 

 :عسير نيوز  -رائد القرفي  -أبها 

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان   بمبادرة من األخيرة ،  عقدت جمعية التنمية األسرية بأبها أمس اجتماعا مع وفد من 

بهدف اإلعداد لعقد شراكة بينهما ، فيما مثل وفد جمعية حقوق اإلنسان المشرف العام على فرع عسير الدكتور علي 

تماع امين واستهل االج.  الشعبي ، وعضو الجمعية   الشيخ دمحم بن دباش ، ومدير اإلدارة بالفرع األستاذ حمد بن مفرح

عام مجلس اإلدارة لجمعية التنمية األسرية الشيخ دمحم البدري ، بكلمة تناول من خاللها اهداف وبرامج الجمعية ؛ عقب ذلك 

قدم الشعبي تعريفا عن مهام جمعية حقوق اإلنسان ، وابرز القضايا التي تعنى بها ، الفتا إلى أن جمعية التنمية األسرية 

السيما ما يتعلق . اجتماعيين مما يسهم في تبادل الخبرات ، واالستفادة من إمكانية الجهتين تضم مصلحين ، ومرشدين 

من جهته تناول  المدير التنفيذي لجمعية . باالستشارات والتدريب والتوعية بمخاطر العنف ضد األطفال والنساء واألسرة 

منفذة ، والخطة المستقبلية ، فيما اتفق المجتمعون على التنمية األسرية  األستاذ علي القرني مهام الجمعية والبرامج ال

 .صياغة عقد للشراكة تمهيدا العتماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.3seer.net/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://www.3seer.net/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA/
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 :خمتصون.. بعد توجيه خادم احلرمني الشريفني 

ر تقدر باملليارات واستثمارها يعود بال
ّ
 فائدة عليهمأموال القص

 م   2016 سبتمبر 30 -هـ 1137ذو الحجة  22 اليوم الجمعة جريدة : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4158893 

 

 جدة  -عمر المطيري 

زيز بوضع استراتيجية شاملة ألموال القاصرين، أكد مختصون أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد الع

وإعداد تقارير دورية كل ستة أشهر لمدة ثالث سنوات تتضمن ما أنجزه المجلس خالل تلك الفترة والصعوبات والعوائق 

ا، هو في شأنه -يحفظه هللا  -التي واجهته والمقترحات المناسبة حيال ذلك ورفعها لخادم الحرمين الشريفين التخاذ ما يراه 

 . استثمار لحقوق القاصرين وهذا يعود بالفائدة عليهم عند بلوغ الرشد

قال الشيخ الدكتور صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص وعضو اتحاد العرب المؤرخين ورئيس الجمعية 

اموال القصر وكيفية  النفسية لدول الخليج والشرق االوسط إن توجيه خادم الحرمين الشريفين توجه حكيم في رعاية

االستفادة من استثمارها لهم وهذا التوجه لتفعيل الهيئة المعنية بذلك والتي يترأس إدارتها الشيخ عبدالعزيز بن دمحم بن 

 . عبدهللا المهنا منذ ان صدر أمر سام سابقا بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين

هم القصر االيتام الذين ليس لهم ولي وهؤالء يتم استثمار حقوقهم في اإلرث حتى بلوغ وقال ان القص ر خمس فئات من

وااليتام الذين يتوكل عليهم قريب لهم وعندما يحدث منه ظلم او مشاكل تتولى الهيئة اموالهم . الرشد وتسلم لهم االموال

ومن يعانون . فكرية وبحاجة للوالية عليهمحتى بلوغ رشدهم، والقصر الكبار ممن يعانون امراضا عقلية او ذهنية او 

تخلفا عقليا شديدا يحفظ حقهم من الميراث لمنع تالعب الولي بحقهم، وبما في ذلك يمكن ان يدخل ضمن الواليات، والالتي 

تعرضن للظلم من وليهن في حالة قررت هيئة حقوق االنسان تولي الوالية من قبل هذه الجهة المختصة، حيث سجلت عدة 

فالقرار والتوجه . ت، بأن هناك اولياء أمور يستولون على اموال ورواتب بناتهم باالكراه ويتسببوا في عضلهنحاال

وهنا الدولة من خالل هيئة . السامي يهدف إلى تشغيل اموال القصر وتنميتها وعدم تركها في الخزينة حتى بلوغهم الرشد

وضع رؤية مستقبلية للهيئة واستراتيجيات العمل المطلوبة، بحيث الوالية تقوم بتشغيل األموال واستثمارها للقصر، و

 .يضمن استثمار هذه االموال في استثمارات آمنة تحقق ارباحا تعود على القصر بالخير عند بلوغهم سن الرشد

وال القصر من جانبه قال المستشار القانوني واستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا الدكتور عمر الخولي إن أم

بشكل عام تقدر بالمليارات وتوجيه خادم الحرمين توجيه صائب في تشغيل هذه االموال لما يعود على القصر عند بلوغ 

وقال ان القصر هم من االيتام ومن المتخلفين عقليا وعادة عندما تحدث مثل هذه األمور يتم صرف ما يكفي معيشة . الرشد

لحاالت وكذلك المتخلف عقليا حيث تتم تنمية االموال من خالل االستثمار، وعند بلوغ اليتيم قبل بلوغ الرشد لولي هذه ا

أما الحاالت المعاقة عقليا عند موتهم يتم إعادة المبالغ مع فوائدها لمن يرثهم فالقرار . االيتام الرشد يتم توزيع المبالغ عليهم

. المال لما يحقق للقصر الفائدة من عمليات االستثمارقرار حكيم في عملية استثمار ارصدة القصر الموجودة لدى بيت 

كاشفا ان هناك عقارات تدخل في عملية االستثمار إضافة إلى األموال التي تقدر بالمليارات وتركها بدون استثمار غير 

كان حفظه هللا  سليم، ولكن خادم الحرمين لم يغفل عن اهمية ذلك وتكليف هيئة الوالية بالقيام بهذا العمل مهم جدا، والذي

حريصا من خالل تأكيده على تزويده بالتقارير كل ستة اشهر، وهذا يدل على اهتمامه حفظه هللا باموال القصر من االيتام 

 .وغيرها بأنها تستثمر بالشكل المطلوب

 

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4158893
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أقر خالهلا تطوير خطابها !!.. يف جلسة مل تشهد مداخالت نسائية

 ر العديل ليتناسب مع مستجدات العص
بتثقيف املرأة حبقوقها الشرعية « العدل»الشورى يطالب 

 والقانونية
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الجزيرة  األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20161005/ln43.htm-http://www.al 

 

 :د العجيبانسع -« الجزيرة»

نسان ووزارة التعليم لتنفيذ  طالب مجلس الشورى وزارة العدل بتفعيل التنسيق مع وزارة الثقافة واإلعالم وهيئة حقوق اإلِّ

برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، كما أقر عمل الوزارة على تطوير وتحديث خطابها العدلي 

المنعقدة أمس برئاسة رئيس  53جاء ذلك إثر استماع المجلس في جلسته العادية الـ . ليتناسب مع مستجدات العصر

المجلس الشيخ الدكتور عبد هللا آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية بشأن ما أبداه األعضاء من 

هـ، حيث تبنت اللجنة القرارين من 1136 - 1135ملحوظات على تقرير األداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 

 .مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها عدد من األعضاء

 غير توعوي

العضو الدكتور فهد العنزي عارض التوصية المتعلقة بتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، 

توعوياً، وإنما تمكين الناس من حقوقهم في حين أن التوصية وأفاد بأن الجانب القانوني يتمثل في كون دور الوزارة ليس 

 .تركز على حقوق المرأة، وال يمكن فصل حقوق المرأة دون أن تتداخل مع حقوق الغير

ورأى العضو الدكتور فهد العنزي ضرورة تركيز اللجنة على األمور التي تعيق تمكين الناس من حقوقهم، وتوجيه 

وفي حين توافق رأي العضو الدكتور دمحم آل ناجي مع زميله العضو الدكتور . كافة أفراد األسرةالتوعية بالحقوق العدلية ل

فهد العنزي، ورأى أن التوعية يجب أن تكون بصيغتها العامة دون تخصيصها للنساء، جاءت معارضة العضو الدكتور 

والتركيز  2030لمجلس بمواكبة رؤية المملكة وطالب ا.. أنا مع المرأة: سلطان السلطان لهما بتوافقه مع التوصية، وقال

 .على مؤشرات األداء ومراقبة ما يحقق من إنجازات الوزارات والجهات الحكومية

 !!أخذ الحق بالنظام أو باليد

: من جهته رأى العضو الدكتور نواف الفغم أن التوصية إِّنسانية كونها تتحدث عن هضم حقوق المرأة في مجتمعنا، وقال

يأخذون حقوقهم )رف عليه أن هناك جهال كبيرا بين النساء بحقوقهن العدلية، ورأى أن الرجال في مجتمعاتنا إن المتعا

 .، داعياً إلى تأييد التوصية لتحقيق توعية النساء بحقوقهن وتثقيفهن بما يمكنهن من الحصول عليها(سواء بالنظام أو باليد

 ثقافة شاملة

لتوصية، ورأى أنها ال يجب أن تركز على حقوق المرأة بل أن تشمل المجتمع من جانبه عارض العضو علي الوزرة ا

إن كان الرجال لدينا والنساء يعرفون حقوقهم فليس هناك حاجة إلى هذه التوصية، أما إن لم يكونوا كذلك، : ككل، وقال

 .فيجب أن تكون لدينا ثقافة شاملة للمجتمع عن حقوق الرجال والنساء

 ليست نظاماً 

التصويت على التوصيتين اإلضافيتين المتعلقة بتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، وتطوير وتحديث وزارة  وقبيل

العدل لخطابها العدلي ليتناسب مع مستجدات العصر، أبدى رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد هللا آل الشيخ استغرابه من 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161005/ln43.htm
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لشرعية والقانونية لوقت طويل، على الرغم من أن التوصية لم تطالب استغراق مناقشة توصية توعية النساء بحقوقهن ا

 .بسن حقوق أو نظام جديد للمرأة بل بالتوعية والتثقيف لهن بحقوقهن، ولم يجد مانعا من الموافقة على تلك التوصية

 غياب

ي شهدت غيابا لمداخالت الت)وبعد إخضاع توصية تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية 

عضوا توصية  23آخرين، في حين أيد  21عضوا وعارضها  21للتصويت، أيدها ( نسائية من العضوات أثناء مناقشتها

ومن المقرر أن . عضواً  16تطوير وتحديث وزارة العدل لخطابها العدلي ليتناسب مع مستجدات العصر وعارضها 

 .اللجنة بشأن تقرير وزارة العدل في جلسة الحقة يستكمل المجلس التصويت على بقية توصيات

 مذكرة تفاهم

وفي شأن آخر وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 

قافة واإلعالم ووزارة التجارة والسياحة واالتصاالت في جمهورية صربيا، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الث

وقبيل موافقة المجلس على مذكرة التفاهم، طالب العضو الشيخ عازب آل مسبل . والسياحة واآلثار بشأن مشروع المذكرة

إن الجميع يعلم ما تعرض له المسلمون من قتل : بمناقشتها، خاصة أن الطرف الثاني فيها هو جمهورية صربيا، وقال

 .نعلم ما تتعرض له األقليات مثل األقليات البوشناقية داخل صربياوتعذيب خالل السنوات الماضية، كما 

 نسخ

وبعد التصويت لصالح المناقشة، قال العضو الدكتور سلطان لنجاوي إن المتعارف عليه أن يقدم نبذة تعريفية عن الدولة 

هورية صربيا، وال يوجد أي الثانية في االتفاق أو المذكرة ولكن ما لدينا هو نسخ لما هو موجود على اإلنترنت عن جم

مصادر موثوقة تليق بأن تقدم مثل هذه المعلومات أو مركز معلومات رسمية كي يكون هناك مكانة لمثل هذه االتفاقيات 

 .والمذكرات

 تعذيب

من جهته قال العضو الدكتور سلطان السلطان إن صربيا عذبت المسلمين ولكن يجب علينا نحن في المجلس أن يكون لنا 

 .من حيث تحديد النقاط األساسية التي بموجبها تتم الموافقة على هذه االتفاقية أو المذكرة بصمة

 حفظ حقوق المسلمين

في حين أورد الشيخ عازب آل مسبل أن اللجنة لم تقدم معلومات عن العالقات بين الدولتين، وكذلك موقفنا في المملكة تجاه 

ورأى أنه ال تزال وسائل اإلعالم الصربي .. مسلمين خالل سنوات مضتوما كان من معاناة وتعذيب لل.. هذه الدولة

على أنه خطر وكذلك تمارس االضطهاد لألقليات لديها ( فوبيا اإلسالم)تحرض على المسلمين وتصور ما يصفونه بـ 

 .وأبدى رفضه لمذكرة التفاهم ما لم تنص على حفظ حقوق المسلمين في تلك الدولة.. كاألقلية البوشناقية

 حكمة

من جانبه رأى العضو صالح الحصيني أنه من الحكمة والعقل بناء أكبر عدد ممكن من الصداقات مع العالم وتقليص 

تتطلب الحكمة والتروي في مثل .. إن الظروف السياسية التي تحيط بالمملكة والتحديات: وقال.. األعداء بأقل عدد ممكن

 .ز بأكبر قدر ممكن من الصداقات مع الدولهذه االتفاقيات وأن تعمل المملكة على الفو

 تعايش

عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي أوردت أن عددا من أعضاء مجلس الشورى قاموا بزيارة رسمية إلى جمهورية 

وأن .. وشاهدوا العديد من المشروعات المشتركة بين جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية صربيا.. البوسنة والهرسك

وقالت أعتقد أن البوسنيين أكثر .. علنا التعايش في سالم دائم وأن بعض أعضاء الحكومة البوسنية هم من صربياالبلدين أ

 .دراية بما يحقق مصالحهم وأهدافهم، لذلك ال بُدَّ من الموافقة على تلك المذكرة

 الحياة الفطرية

ئة بشأن ملحوظات األعضاء وآرائهم تجاه وفي شأن آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبي

وقد قرر المجلس الموافقة على تمكين القطاع . هـ1136/1135التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 

ر الخاص من االستثمار في محميات الهيئة لتنمية السياحة البيئية وفق ضوابط تضعها الهيئة، وطالب المجلس في قرار آخ

 .الهيئة بوضع أطلس للحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة

 مشاورات سياسية

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية 

ستمع المجلس إلى تقرير بشأن السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي وذلك بعد أن ا

 .مشروع المذكرة
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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يقر اشرتاطات حول األجهزة واملنتجات « اجمللس الصحي»

 الطبية
 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 الحياة االحد جريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/17679500 

 

 « الحياة» -الرياض 

وافق المجلس الصحي السعودي على توصيات اللجنة التحضيرية، في شأن تطبيق اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء 

نظمة الرقابية لبقية دول العالم، بهدف ضمان كفاءة بخصوص األجهزة والمنتجات الطبية التي جاءت متجانسة مع األ

وسالمة األجهزة والمنتجات الطبية، التي تدخل في السوق السعودية، بما في ذلك تسجيل الجهات الموردة لألجهزة 

لجهة والمنتجات الطبية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك الحصول على إذن بالتسويق من الهيئة لكل منتج ترغب ا

 .ببيعه للمؤسسات الصحية

الذي عقد برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في مقر األمانة  75وأقر المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ

ويهدف البرنامج إلى توفير الخدمات الطبية . العامة للمجلس، برنامج الفريق الطبي الزائر في تخصصات طبية مختلفة

ض األمراض التي تتطلب عالجاً خارج المملكة، مما سيكون له األثر الكبير في التسهيل على المرضى طوال العام، لبع

وذويهم من مشقة وعناء السفر، كذلك االستفادة من نقل التقنية الطبية المتقدمة، بواسطة الطواقم الطبية المشاركة في 

، وسيسهم البرنامج في عالج أكبر عدد من المواطنين في البرنامج إلى المستشفيات في المملكة وتدريب الكوادر الوطنية

 .ظل وجود اإلمكانات والتجهيزات المتقدمة للقطاعات الصحية في المملكة

واستعرض االجتماع عدداً من المواضيع المتناولة في الدراسة والتحليل من اللجان المختصة في األمانة العامة واللجنة 

لس على توصيات اللجنة التحضيرية، في شأن اإلجراءات الصحية المطلوب االلتزام التحضيرية للمجلس، إذ وافق المج

بها لألطفال في السنوات األولى من العمر، فيما تهدف الفحوص الشاملة واإلجراءات المقترحة لألطفال اليانعين من 

الكتشاف المبكر لعدد من الوالدة إلى سن خمس سنوات إلى تعزيز مستوى الرعاية الطبية الشاملة في المملكة، وا

 .األمراض وتفادي سريانها في المجتمع

وتطرق االجتماع إلى تقرير مستجدات برنامج زراعة األعضاء في المملكة، وتوزيعها بحسب المناطق والمستشفيات، 

ا يواجهه البرنامج من صعوبات وما يراه من مقترحات2015وما حققه البرنامج من إنجازات حتى نهاية   .، وعم 

واختتم االجتماع بالتأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، في قيام المجلس الصحي السعودي بمهماته واختصاصاته من 

خالل رفع مستوى التكامل والتنسيق بين القطاعات الصحية العامة والخاصة، وقيام القطاعات الصحية بتزويد المجلس 

 .لتي يطلبها ألجل تمكينه من القيام بدوره على النحو األكملالصحي السعودي وأمانته العامة بجميع المعلومات ا
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 ال خيدم أهداف حماربة اإلرهاب« جاستا»: «السكينة»

 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 الحياة االحد جريدة : المصدر
m/Articles/17679564http://www.alhayat.co 

 

 سعاد الشمراني  -الرياض 

التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية على أن الجميع ضد  اإلرهاب واإلرهابيين، وأن « السكينة»شدد تقرير أعدته حملة 

 وجود حاالت دعم، بقصد أو من دون قصد، يجب أن يظل بحثه في إطاره الرسمي النظامي، الذي يحفظ سيادة الدول، وأال  

يصرفنا ذلك عن مهمتنا األساسية واألهم، وهي محاربة اإلرهاب ومعالجة آثاره، في إشارة إلى قانون العدالة ضد رعاة 

 .، الذي أقر أخيراً في الواليات المتحدة األميركية(جاستا)اإلرهاب 

تبط إنشاؤها بمخططاتها منذ وأشار التقرير إلى ضلوع الواليات المتحدة في دعم كثير من التنظيمات اإلرهابية، التي ار

عن « السكينة»الدكتور عبدالمنعم المشوح أنه ليس مع منهجي ة انحراف « حملة السكينة»وأكد رئيس . القرن الماضي

حول « تبادل االتهامات»أهدافها االستراتيجية، التي تركز على محاربة اإلرهاب وتعزيز الوسطية واالعتدال، إلى مسار 

 .فتيش الُمبالغ فيه في الملفات والوثائق التاريخيةداعمي اإلرهاب، والت

نؤمن بأن الحرب على اإلرهاب، يجب أن تتخلص من العوائق التي تحرف مسار المواجهة »: «الحياة»وقال المشروح لـ

ً «والمعالجة إلى مسارات خارج إطار األهداف إذا وجدنا بعض األطراف تجاوزت الحدود األخالقية، »: ، مستدركا

ية والدبلوماسية، وحتى المنهجية العلمية، في محاولة توجيه تهمة إنشاء التنظيمات المتطرفة إلى دول حاربت والمهن

وأشار المشوح إلى أن . «اإلرهابيين، وجب أن نُنب ه تلك الجهات إلى أن مسار تبادل االتهامات سيجعلهم في محل  االتهام

. لتعاون، ويجب أال  تنقلنا بعض الجهات إلى الفوضوية والعبثية الهدامةالعالم يعيش في منعطف تاريخي يتطلب مزيداً من ا

د تنبيه، إذ إن »: وقال ننقل بعض الحقائق والوثائق وال نؤيدها وال نتهم جهة، فليست هذه مهمتنا، ولكن كما ذكرنا هو مجر 

إلرهاب، بل هي خدمة لإلرهابيين الدخول في مربعات االتهامات مرحلة كارثي ة على الجميع، وال تخدم أهداف محاربة ا

 .«لبث المزيد من الفوضى

بدعوى مواجهة  1233وأشار إلى حقائق عدة، منها أن التيارات الجهادية ولدت من رحم تنظيم القاعدة، الذي أُسس عام 

هذا ما تم ، و(اإلعصار)ألفغانستان، والذي أسس تحت نظر المخابرات األميركية، وسميت بعملية  «السوفياتي»االحتالل 

 .تأكيده في مذكرات وزيرة الخارجية األميركية السابقة هيالرى كلينتون

تدفق المقاتلون أثناء االحتالل الروسي إلى أفغانستان، وكان من بينهم عبدهللا عزام، وأسامة بن الدن، وبعض »: وأضاف

ذلك التنظيم بهدف القيام بعمليات قيادات اإلخوان المسلمين في مصر ودول عربية أخرى، وسعت أميركا للحفاظ على 

، مشيراً إلى ما كشفت عنه مذكرات جنرال المخابرات الباكستانية الراحل حامد غول، «أخرى تشهد صراعات إقليمية

التي بينت عالقاته القوية مع تنظيم القاعدة إبان الغزو السوفياتي ألفغانستان، والتي كان يتلقى الدعم األميركي ليوصله إلى 

 .ي التنظيم حينهامقاتل

، عن حصولها 2015( مايو)الرقابية األميركية في أيار  «judicial watch» وتتمثل الحقائق بما كشفت عنه مؤسسة

اإلرهابي صناعة الرئيس باراك أوباما « داعش»تثبت أن تنظيم ( البنتاغون)على وثائق سرية من وزارة الدفاع األميركية 

 .وشركائه

ل الوثائق التي حصلت عليها، بعد ربحها دعوى قضائية قائمة على أساس قانون الشفافية، أن وبينت المؤسسة، من خال

ً نحو تغيير النظام في « داعش»الواليات المتحدة األميركية وبعض حلفائها اعتبروا أن إنشاء  سيكون رصيداً استراتيجيا

 .تنظيم ونموه في سورية بشكل خاصسورية، وعزل الرئيس بشار األسد، وهو ما جعلهم يشاركون في تكوين ال

وثيقة، أن أوباما وحلفاءه قرروا إنشاء جبهة أخرى لمحاربة الجيش  100وأكدت الوثائق، التي وصل عددها إلى نحو 

ً على تدريبها وتسليحها، وهو ما حذر منه  السوري في شرق سورية، متمثلة بالمجموعات المسلحة، الذين يعملون حاليا

 .حينها في شأن تأثير األوضاع بسورية في الحكومة الضعيفة بالعراقمسؤولون أميركيون 
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وتعتبر الوثائق التي حصلت عليها الهيئة الرقابية أول دليل رسمي على علم اإلدارة األميركية بشحنات األسلحة المرسلة 

يرهم من التنظيمات المسلحة سابقاً، وغ( النصرة)« جبهة فتح الشام»و« داعش»إلى المتطرفين عبر بنغازي الليبية، بينهم 

وأشار المشوح إلى الحقيقة األخيرة، تمثلت بمن وف ر للجماعات . ، عبر موانئ بانياس وبرج إسالم السوريين2012منذ 

والجماعات اإلرهابية أين كانت خوادمها التي احتضنت تلك المواقع « القاعدة»اإلرهابية بيئات إلكترونية، إذ إن مواقع 

امي، واآلن وما هي البيئات اإللكترونية التي تحمل للعالم أفكار اإلرهابيين؟ وشبكات التواصل االجتماعي ومحتواها اإلجر

لتهم إلى وحوش، أين مقار  هذه الشبكات؟ وهل كانت هذه الشبكات جاد ة  70التي أثرت في  في المئة من المتطرفين وحو 

 في حذف المحتوى الُمهدد للسلم والداعي إلى العنف؟

 تتهم جهات أميركية بدعم تنظيمات إرهابية« ثائقو» 

مجموعة من مذكرات وإفادات رجاالت المخابرات األميركية والروسية، التي تثبت تورط « حملة السكينة»نشرت  >

واشنطن بأنشطة إرهابية في دول عدة، ومن هذه اإلفادات ما ذكره الموظف السابق في االستخبارات العسكرية األميركية 

حدث انفجار ضخم، ناتج من سيارة مفخخة استهدفت المدنيين األفغان المنتمين إلى أقلية  1233في »ليامز أنه ماك و

الهزارة التي تعاني من االضطهاد، وشن هذا الهجوم قائد المقاتلين الممولين والمدعومين من وكالة االستخبارات 

 .«األميركية قلب الدين حكمتيار

بعد أن هذا الهجوم كان جزءاً من المخطط الذي أعدته وكالة االستخبارات المركزية، للضغط واكتشف ماك وليامز في ما 

كما أن أميركا تورطت في تجنيد المقاتلين . على االتحاد السوفياتي في كابول، بالتعاون مع االستخبارات الباكستانية

 1231في ( ماك)، الذي أسس مكتب الخدمات العرب، وكان الفلسطيني عبدهللا عزام المسؤول األول عن عملية التجنيد

 .بهدف جمع األموال والمجندين

بزيارات رسمية إلى الواليات المتحدة، وجند كثيراً « عزام»وأكد وليامز أن بالده دعمت الجهاديين في أفغانستان، إذ قام 

 .«الجهاد ضد السوفيات»: من المسلمين للقتال في أفغانستان، بشعار

ب التحقيقات الفيديرالي األميركي جاك كلونان أن أعضاء تنظيم القاعدة أسسوا مركزاً للتجنيد في كما ذكر وكيل مكت

بين والمخططين لتنظيم القاعدة بدوره، أكد كبير . بروكلين األميركية في شارع األطلسي، ومنه انطلقت طالئع الُمدر 

« داعش»الروسية ألكسي فينينكو، أن العالقة بين تنظيم الباحثين في معهد قضايا األمن الدولي التابع ألكاديمية العلوم 

اإلرهابي والواليات المتحدة ليست سرية، بل هي أبعد من ذلك، ألن وجود هذا التنظيم اإلرهابي على األرض يساعد 

الواليات المتحدة بشكل موضوعي في تحقيق جملة من المهمات، وأولها خلق ذريعة لوجودها العسكري المطول في 

اإلرهابي « داعش»ورأى فينينكو أن التدخل األميركي الجديد في المنطقة سيكون بحجة أنه موجه ضد تنظيم . طقةالمن

ً مباشراً على سورية ً لتقارير وسائل اإلعالم األميركية؛ اعتقل البغدادي . تحديداً وليس ضد غيره، ما يشكل ضغطا ووفقا

ً للتنظيم اإلرهابي سنوات عدة في معسكر بوكا، وهو سجن أميركي جنوب ا في « داعش»لعراق، قبل أن يصبح زعيما

2010. 

، وهي «مجموعة صوفان»بعض الوقت في بوكا، تبعاً لما ذكرته « داعش»بصورة إجمالية، قضى تسعة من كبار قيادات 

ت وبخالف البغدادي، الذي قضى خمس سنوات في السجن، كان من بين قيادا. مؤسسة معنية بتحليل قضايا اإلرهاب

األخرى التي سجنت هناك، الرجل الثاني في الجماعة أبومسلم التركماني، والقيادي العسكري حاجي بكر، الذي « داعش»

 .توفي أخيراً، وقائد المقاتلين األجانب أبوالقاسم
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ال .. التطويرالئحة موظفي الدولة هدفها : «اخلدمة املدنية»

 التهديد
 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1  الحياة االحدجريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/17679485 

 

 منيرة الهديب  -الدمام 

ديد الموظف، إن الئحة تقويم األداء الجديدة لموظفي قطاع الدولة هدفها التطوير، وليس ته: قالت وزارة الخدمة المدنية

وأكدت الوزارة أن الالئحة معنية . إن الالئحة تحاكي أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع العمل الحكومي: مضيفة

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حمد المنيف أمس، في . فقط بعملية تقويم األداء، نافية ارتباطها بالميزات المالية للموظفين

الالئحة معنية فقط بعملية تقويم األداء، وال تتضمن مواد نظامية تتعلق بالميزات »: «تويتر»ي موقع التواصل االجتماع

 .«المالية للموظفين

تتيح للجهة الوصول إلى تحديد دقيق للموظفين المميزين وغيرهم « الفعالة»وأشار إلى أن الالئحة تضمنت آليات وصفها بـ

ربط مستويات األداء بالعالوات أو المكافآت أو ما هو متطلب للترقية يتم  من الموظفين منخفضي األداء، مشدداً على أن

 .(للمزيد) .تحديده من خالل نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ذات العالقة

، «االنتقالية»ات الحكومية بالمملكة، مرحلة وصفت بـويعيش أكثر من مليون ونصف المليون موظف سعودي، في القطاع

وذلك بعد أن بدأت جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية العمل على تطبيق الئحة إدارة األداء 

ل الموظف ضد فص« الحصانة»الوظيفي الجديدة، التي ستحل بدالً من الئحة تقويم األداء الوظيفي، والتي تقضي بإسقاط 

ر (غير المرضي)صاحب التقويم  ، بشرط إمهاله ثالثة أعوام لتحسين أدائه، مع حرمانه من العالوة في كل عام، كما تقر 

تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند األجور والوظائف الموقتة، من سعوديين وغيرهم، في 

 .جميع الجهات الحكومية

 
 .. « يوناو»ن ينتظران السعوديات يف التشهري والسج

 
 إذا أسأن

 م   2016 أكتوبر 1 -هـ 1137ذو الحجة  30 الحياة السبت جريدة : المصدر
http://www.alhayat.com/Articles/17662163 

 

 سعاد الشمراني  -الرياض 

من عقوبة السجن والغرامة، التي ستطاولهم إذا أساءوا « يوناو»عوديات الموجودات في برنامج حذ ر مستشار قانوني الس

 التصرف، مبيناً أن القانون ال يفرق بين ذكر وأنثى كاملي األهلية، مشيراً إلى أن عقوباتهن لن تختلف عن الذكور

نونية بأن العقوبات للجميع، ولم يحدد نظام الجرائم إن هناك قاعدة قا»: «الحياة»وقال المستشار القانوني سلطان المخلفي لـ

 .«المعلوماتية أنثى أو ذكر، وليست هناك حصانة من تطبيق العقوبة عليهن خصوصاً من ُهن بكامل األهلية

ودعا المخلفي إلى عدم التستر على الفتيات الالتي يرتكبن مخالفات أخالقية أو غيرها من خالل هذه البرامج، مشيراً إلى 

 .نهن جاهرن بالمعصية، وذلك لذكرهن عبارات خادشة وغير أخالقية، وال ينبغي الستر عليهن أسوة بالذكورأ

وذكر المخلفي بأن العقوبات التي ستواجههن بحسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية هي السجن مدة ال تزيد 

بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك الرتكابهم المخالفة الواردة في ماليين لاير أو  3على خمس سنوات، وبغرامة ال تزيد على 

http://www.alhayat.com/Articles/17679485
http://www.alhayat.com/Articles/17678431
http://www.alhayat.com/Articles/17678431
http://www.alhayat.com/Articles/17662163
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الفقرة األولى من هذه المادة والمتضمنة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو اآلداب العامة أو حرمة 

 .أجهزة الحاسب اآللي الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إدخاله

كما يعاقب وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام، بأال تقل عقوبة السجن عن نصف حدها األعلى إذا اقترنت 

 .«التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغاللهم»الجريمة بعدد من المخالفات، ومنها ما جاء في الفقرة الثالثة 

لوماتية في السعودية ينص على المعاقبة بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات يذكر أن نظام مكافحة الجرائم المع

ماليين لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، كإنتاج ما  3وبغرامة ال تزيد على 

الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو  من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو اآلداب العامة، أو حرمة

 .تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب اآللي

وإنشاء موقع في الشابكة، أو أحد أجهزة الحاسب اآللي أو نشره لالتجار بالبشر، أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد 

 .طة الميسر المخلة باآلداب العامة أو نشرها أو ترويجهاوالبيانات المتعلقة بالشبكات اإلباحية، أو أنش

 

 

 

 
رئيس اللجنة العربية حلقوق اإلنسان ينتقد غياب الصوت 

 املدافع عن اململكة يف اخلارج
 م   2016 أكتوبر 1 -هـ 1137ذو الحجة  30 الحياة السبت جريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/17662266 

 

 دمحم الطفيل  -بيشة 

األميركي « العدالة ضد رعاة اإلرهاب»أكد رئيس اللجنة العربية لحقوق اإلنسان الدكتور هادي اليامي أن قانون 

قاعدة التي تقول إن التعامل ، سيفتح أبواب الجحيم في مواجهة الواليات المتحدة، إذا جاز التعبير، فال«جاستا»المعروف بـ

بالمثل، تعني أن بمقدور الدول األخرى أن ترفع دعاوى قضائية في المحاكم األميركية على مسؤولين أميركيين ال يزال 

 .غالبيتهم يتولون مناصب حكومية ودستورية، بتهم ارتكاب أعمال ضد اإلنسانية

ميركيون يصنف بعضها ضمن الجرائم الموجهة ضد اإلنسانية، ، إن األعمال التي ارتكبها األ«الحياة»وقال اليامي لـ

فالقرار الذي يعني ببساطة رفع حصانة الدول ومسؤوليها، لن يستثني المسؤولين األميركيين، وال سيما في العراق وفيتنام، 

صل األمر بعائالت وما فظائع سجن أبو غريب ببعيدة، ويتيح القانون لفيتنام االقتصاص من الجنود األميركيين، وربما ي

إلى رفع  1215( أغسطس)مئات اآلالف من اليابانيين إلى مقاضاة أميركا، التي أسقطت عليهم قنبلتين نوويتين في آب 

أنه وفق الوصف الذي أطلقه مشرعون أميركيون، فإن مشروع القانون يعني »: وأضاف. دعاوى تعويض ضخمة

اطير اإلغريقية القديمة، إنه صندوق يتضمن كل شرور البشرية، من ، الذي تقول األس«صندوق باندورا»ببساطة، فتح 

 .«جشع، وغرور، وافتراء، وكذب، وحسد

وأشار إلى أنه من العالمات األخرى لوهن القانون وضعفه، ما أعلنه في وقت سابق رئيسا لجنة التحقيق األميركية 

بت تورط المملكة في تلك الهجمات، وهو تقرير الرسمية بشأن الهجمات توم كين ولي هاملتون، من عدم وجود ما يث

صفحة تم حجبها من التقرير،  23رسمي حكومي، نشرت نتائجه على المأل، على رغم ما قيل في وقت سابق عن وجود 

 .«احتوائها على معلومات سرية تمس باألمن القومي األميركي»بذريعة 

يتعامل باألدلة السرية، وكيف يحكم قاٍض في قضية، ُحجبت عنه وهنا نستحضر سؤاالً بديهياً، متى كان القانون »: وتابع

 .«بعض حيثياتها وتفاصيلها؟

حتى إذا سلمنا جدالً، بأن بعض عائالت ضحايا األحداث رفعت دعاوى ضد »: وقال رئيس اللجنة العربية لحقوق اإلنسان

، مشدداً على أن ما يستدعي تسليط الضوء «ا؟المملكة، فمن الذي يفتي بأن القضاء األميركي سيقبل بها أو يحكم بعدالته

عليه، ووضعه في دائرة البحث هو غياب الصوت المدافع عن المملكة في الخارج، وتحديداً في دول الغرب والدول 

http://www.alhayat.com/Articles/17662266
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الكبرى، في ظل تزايد النظرة السلبية لنا، وارتفاع بعض األصوات التي ال تريد غير إدانتنا ونسبة كل الشرور لنا، ونظرة 

ت المجلس باإلجماع لمصلحة تمرير بسي طة إلى حيثيات ما حدث داخل مجلس الشيوخ تؤكد صواب ما نقوله، إذ صوَّ

 .القرار

وتساءل اليامي، لماذا نفشل في الدفاع عن حقنا في حين ينجح اآلخرون في تبرير باطلهم؟، ولماذا نعجز عن إظهار 

ومظالمهم؟، لماذا يخفت صوتنا وال يكاد يبين، في الوقت الذي  صورتنا المشرقة، بينما يتمكن غيرنا من تبرير سوادهم

 .يرتفع عوائهم وضجيجهم الفارغ من كل مضمون؟

ً في المجاالت اإلنسانية، باعتراف األمم المتحدة، وبلغة األرقام التي أعلن عنها  وبين أن المملكة من أكثر الدول إسهاما

 110، حين أعلن أن المملكة بذلت خالل العقود األربعة الماضية نحو وزير الخارجية عادل الجبير منذ أيام في تركيا

باليين لاير، كمساعدات إنسانية كثالث بلد في العالم لناحية البذل والعطاء لإلنسانية جمعاء من دون تمييز أو تفرقة، وباتت 

ره بعض الذين يسعى الغرب  .لكسب ودهم المملكة أكثر الدول نجاحاً في محاربة اإلرهاب الذي يصد ِّ

ونوه إلى أن المملكة تدعم استقرار االقتصاد العالمي، في الوقت الذي بإمكاننا البحث عن مصالحنا، وإحداث هزة في 

العالم، عبر رفع أسعار النفط، إذ تعد المملكة من الدول القليلة التي تتميز بالسياسة المتزنة، التي ال تعرف المهاترات، ما 

 .قة، على مستوى محيطها اإلقليمي والدوليجعلها تحتل مكانة مرمو

وأشار إلى أن السعودية تملك من اإليجابيات ما ال تكفي آالف الصفحات لتبيانه، ولكن أال يكفي كل هذا، كي يكون لنا 

وذكر اليامي، بأنه ال يريد تعليق اإلخفاقات على مشجب االستهداف، ونسبها لآلخرين، لكن من ال . صوت عاٍل مسموع

القدرة على إظهار وجهه المشرق، وتأكيد عدالة قضيته، ال يستطيع توجيه اللوم لآلخرين إذا ما نسبوا إليه األكاذيب، يملك 

وسعوا إلى تشويه صورته، وألننا قوم تعلمنا أال نأكل إال بأيدينا، وأال ننتظر من اآلخر التفضل علينا، ينبغي أن نبادر إلى 

 .نبذل مزيداً من االهتمام للتعريف بدولتنا ومجتمعنا وعدالة قضايانا تقديم أنفسنا بالصورة المثلى، وأن

وركز رئيس اللجنة العربية لحقوق اإلنسان على مخاطبة اآلخر بلغته، واستخدام أدواته، فاإلعالم دبلوماسية شعبية، تملك 

لدول الغربية، بإمكاننا الوصول إلى من التأثير ما ال تملكه بعض القيادات التنفيذية، وله سلطة على ُصنَّاع القرار في ا

الهدف، بقليل من التنسيق، وتوحيد الجهود، ورص الصفوف، وأن نضع استراتيجية واضحة لتحقيق ذلك، فال تنقصنا 

 .الكفاءات اإلعالمية البارزة، وال يعوزنا المال لتحقيق هذا الهدف

 ب العراقالقانون سيلهم البريطانيين لمقاضاة من ورطهم في حر: السماعيل 

إنه ربما يكون هذا التقرير الملهم لذوي »: قال المتخصص في االستشارات األمنية والعالقات العامة دمحم السماعيل 

المتوفين البريطانيين في حرب العراق، يساعدهم على مقاضاة األميركيين الذين ورطوهم في الحرب على العراق، إذ 

غانيين، والفيتناميين، واليابانيين من جراء حروب أميركا المتعددة خالل العقود سيلهم ذوي المتوفين من العراقيين، واألف

 .«الماضية

من العام الحالي، ( سبتمبر)أيلول  12في ( ديلي ستار سن دي)يمكن االستفادة من التقرير الذي نشرته صحيفة »: وأضاف

من سبتمبر، من الممكن أن تدين الحكومة  11ـبعنوان فالديمير بوتين لديه صور من األقمار االصطناعية عن أحداث ال

 .األميركية، مع االستفادة من كل التقارير المماثلة التي تشكك في الروايات والحجج األميركية الرسمية

وأشار إلى أن األميركيين سيتذوقون مرارة هذا القانون، ثم يتراجعون عنه، إذ يخل القانون بالمبادئ الدولية المتعلقة 

دع عنك »: السيادية، وتكون مداواتهم بالتي كانت هي الداء، وهذا هو مربط الفرس، أو كما قال شاعرنا العربيبالحصانة 

 .«وداوني بالتي كانت هي الداءُ  ... لومي فإن اللوم إغراءُ 
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 األحد... تعديالت يف رسوم التأشريات  5تطبق « اجلوازات»
 م   2016 سبتمبر 30 -هـ 1137لحجة ذو ا 22 الحياة الجمعة جريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/17654881 

 

 « الحياة» -الرياض 

من  أقر مجلس الوزراء خمسة تعديالت على رسوم التأشيرات، تفع لها المديرية العامة للجوازات فجر األحد المقبل األول

 .محرم للعام الهجري الجديد

لاير، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة األولى  2000وتشمل التعديالت رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 

 .لاير 300ألداء الحج أو العمرة، ورسم تأشيرة المرور 

 :وتضمنت التعديالت رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومدتها على النحو اآلتي

آالف لاير للتأشيرة التي مدتها  3آالف لاير للتأشيرة التي مدتها سنة، و 5أشهر،  6ثالثة آالف لاير للتأشيرة التي مدتها  

 .سنتان

 :وتشمل أيضاً التعديالت رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو اآلتي

أشهر،  3لاير لسفرات عدة لمدة  500 لاير عن كل شهر إضافي، 100لاير لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و 200

 .رياالً لكل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية 50لاير عن كل شهر إضافي، ورسم تأشيرة المغادرة  200و

 

 
عدم دفع أصحاب العمل أجور العمال : «احلياة»رضوان لـ

 جرمية
 م   2016 سبتمبر 30 -هـ 1137ذو الحجة  22 الحياة الجمعة جريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/17645537 

 

 منى المنجومي  -جدة 

وصف رئيس اللجنة التأسيسية التحاد اللجان العمالية في مجلس الغرف التجارية السعودية نضال رضوان ممارسات 

، معتبراً أن تلك «الظلم»ي عدم صرف رواتب موظفيها لشهور وتتأخر في صرفها بـبعض منشآت األعمال التي تتمثل ف

التصرفات تعد تعدياً على حقوق العاملين، وتسيء إلى سمعة المملكة، مطالباً العمال باتخاذ كل اإلجراءات ضد أصحاب 

 .العمل المتأخرين عن دفع رواتبهم

ردية لمنشآت األعمال التي لم تصرف رواتب لموظفيها ينشأ عنها عدد إلى أن التصرفات الف« الحياة»وأشار في حديثه لـ

من اآلثار السلبية على سمعة السعودية أمام المنظمات الدولية الحقوقية واإلنسانية، كما أن تلك التصرفات أسهمت في 

ركات وأصحاب العمل انتقادات إعالمية نواجهها في مختلف وسائل اإلعالم الدولية نتيجة لتصرفات سلبية من بعض الش

 .ضد العمال والموظفين

ً لدى صاحب العمل، وإنما يعمل ليكسب قوت يومه » :وقال رضوان ً أن العامل ال يعمل تطوعا ال بد من أن نعي جميعا

وأهله، وعدم دفع صاحب العمل ألجور العمال هو ظلم وتعٍد على حقوق العمال، ومخالف للدين وللنظام ولجميع األنظمة 

 .«الدولية واألعراف

http://www.alhayat.com/Articles/17654881
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امتناع العمال عن العمل بسبب عدم حصولهم على أجورهم ال يعد مخالفة نظامية، طالما ال تصحبها »: وأردف قائالً 

أعمال تخريبية تضر بالممتلكات الخاصة والعامة، وعدم دفع أصحاب العمل والشركات أجور العمال جريمة، تمتد آثارها 

 .«على المجتمع وليس فقط على العمال

عتبر أن ما تقوم به وزارة العمل والتنمية االجتماعية وما تتخذه من إجراءات ضد أصحاب العمل وإدارات المنشآت وا

 ً ال بد من نظام صارم وعقوبات »: الذين يتعدون على حقوق العمال غير كافية على اإلطالق لردع مثل هؤالء، مضيفا

المستحقات، لردع المخالفين وغيرهم ممن ينهجون نهجهم، ولكي ندرأ بالسجن والتشهير والغرامة المالية الكبيرة بعد سداد 

مفاسد كثيرة، منها السرقة والسلب والتسول والعمل في ما يخالف نظام العمل والقوانين المحلية التي قد يلجأ لها العامل 

الي إذا لم يوجد أجر فال يوجد ولفت إلى أن قانون العمل يؤكد أن األجر في مقابل العمل، وبالت .«لتأمين لقمة عيش ألهله

عمل، وال يحق ألي صاحب عمل أو منشأة عدم دفع أجور العمال تحت أي ظرف أو مبرر، إال أن يغلق عمله ويعلن 

إفالسه رسمياً، وليس من المنطق أن يُسمح لصاحب العمل باتخاذ أي إجراءات ضد العمال الممتنعين عن العمل لعدم دفع 

من العمال اتخاذ كل اإلجراءات المتاحة طبقاً للنظام ضد أصحاب العمل الذين ال يتوانون عن  أجورهم، بل يجب أن نطلب

وبي ن أن العمال لديهم التزامات مالية واجتماعية وأسرية . سلب حقوق اآلخرين في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية

ً للرزق في بلدنا وليس للسياحة والترفيه، ولعل هذه  كثيرة، ويعتمدون على أجورهم فقط، وتركوا بالدهم وأهليهم طلبا

 .المعلومة غائبة عن ذهن بعض أصحاب العمل عمداً أو سهواً 

 

 
 أصدرتها حمكمة التنفيذ

قرارًا ضد مواطنني ومقيمني رفضوا تنفيذ أحكام نفقة  19
 وحضانة جبدة

 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 الرياض االحد جريدة : المصدر
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 أحمد الهاللي  –جدة 

أمراً إليقاف خدمات مواطنين ومقيمين بسبب  12أصدرت محكمة التنفيذ في محافظة جدة خالل الفترة الماضية أكثر من 

و الحصول على إثباتات ألطفالهم بعد انفصالهم بسبب ، أ"النفقة"متنوعه ما بين رفض " أسرهم"عدم تنفيذ أحكام تتعلق بـ 

 .خالفات زوجية حدثت في وقت سابق

وجاءت قرارات اإليقاف التي أصدرتها محكمة التنفيذ بعد استمرار مماطلة هؤالء األزواج من المقيمين والمواطنين في 

عامة، حيث لم يتم تنفيذها األمر الذي أدى تنفيذ أحكام قضائية أصدرتها محاكم األحوال الشخصية، وغيرها من المحاكم ال

إلى لجوء الزوجات ومن حصلن على حق الوالية إلى محكمة التنفيذ إلجبارهم على دفع النفقات، وغيرها من األمور 

 .األخرى التي تضمنتها تلك األحكام

المماطلين، إضافة إلى  ، فإن قرارات اإليقاف تضمنت إيقاف جميع الخدمات الخاصة بهؤالء"الرياض"وبحسب مصدر لـ 

أوامر بالخصم من مرتباتهم، وإجبار البعض منهم على تسليم المستندات الخاصة باألطفال لكي يتمكنوا من الحصول على 

 .الخدمات في المستشفيات، وااللتحاق بالمدارس، وغيرها من األمور األخرى

إلى أوالده من " النفقة"، بعد رفضه دفع "ريسو"وتضمنت حزمة اإليقافات، إصدار قرار يقضي بإيقاف خدمات وافد 

طليقته السعودية بعد انفصالهما قبل أعوام عدة، حيث جاء قرار محكمة التنفيذ بعد مماطلة الوافد في تنفيذ حكم قضائي 

http://www.alriyadh.com/1537268
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بناء، أصدرته المحكمة العامة في جدة، تضمن إلزامه بدفع النفقة إلى أوالده األربعة من طليقته السعودية، وإثبات نسب األ

 .والحكم في حق والدتهم بحضانتهم وتربيتهم

، رفض تمكين زوجته السابقة "مواطن"كما تضمنت القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ بجدة قرارا باإليقاف لـخدمات 

من حقوق الحضانة ألوالدها، استناداً لحكم قاضي محكمة األحوال الشخصية في محافظة جدة، حيث تقدمت زوجته 

ً بأنها حصلت على حكم قضائية يؤكد حقها في حضانة أطفالها في وقت سابق بدعوى  إلى قاضي المحكمة تضمنت طلبا

بعد طالقها من زوجها، وأكدت أنه ال يوجد من يقوم بالعناية والرعاية ألطفالها في جدة، مستندة بعدد من األدلة، 

 .واالثباتات التي تؤكد ذلك

القضاء في المملكة ضمن قرارات عدة أصدرها المجلس االعلى للقضاء من بينها وتأتي هذه التطورات التي يشهدها 

تمكين المرأة الحاضنة من مراجعة األحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما 

فر المحضون بإذن يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية واألهلية، على أن يكون س

 .القاضي في المقابل مازال النظام يسمح لألب السفر بأبنائه، وان كان ليس حاضنا لألبناء بصفته الولي

 

 
 نسبة املستفيدات من برامج دعم التوظيف% 04: «هدف»
 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 الرياض االحد جريدة : المصدر
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 الرياض 

الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي، أن نسبة المستفيدات من ( هدف)كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية 

داية عام ، منذ ب%10للسعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة بلغت  (هدف)برامج دعم التوظيف التي يقدمها 

موظفة سعودية في قطاع االتصاالت،  1367م، مشيراً إلى أنه قدم الدعم حتى اآلن لـ 2016حتى شهر سبتمبر  2015

ً من الصندوق في دعم قرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاتها على السعوديين  إسهاما

 .والسعوديات

للتوظيف النسائي الذي أقيم في الرياض مؤخرا، أن " قلو وورك"معرض ومنتدى وأكد النجيدي في كلمته التي ألقاها في

ً إلى أنها تعكس رؤية عميقة 2030المملكة تعيش مرحلة جديدة ونقلة تاريخية مهمة بعد إعالن رؤية المملكة  ، الفتا

ً اقتصادية واجتماعية وتنموية واسعة، وتشتمل على خطوط عريضة للنهوض  باالقتصاد، وأنها تتضمن برامج وخططا

 .%30إلى % 22تعكس تقدير القيادة الرشيدة للمرأة السعودية، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل من 

ً لدعم ( هدف)وأكد أهمية إدراك منظومة العمل والتنمية االجتماعية عموماً، وصندوق تنمية الموارد البشرية  خصوصا

بالتنسيق الكامل مع وزارة " هدف"صر لبناء هذا الوطن الغالي، حيث أطلقعمل المرأة السعودية، كونها أحد أهم العنا

العمل والتنمية االجتماعية والمؤسسات الشقيقة مجموعة من البرامج الهادفة لدعم عمل المرأة، تنفيذاً للتوجيهات القيادة 

 .ارالرشيدة بشأن زيادة فرص ومجاالت عمل المرأة، وإحداث نقلة نوعية مهمة في هذا المس

وبين الدكتور النجيدي أن هدف وف ر العديد من الخدمات وآليات الدعم في مجاالت التدريب والتأهيل، حيث أطلق البوابة 

، لتكون منصة افتراضية لسوق العمل في المملكة بدعم من وزارة العمل والتنمية االجتماعية "طاقات"الوطنية للعمل 

عمال بالباحثين عنه، وتوفر مواءمة أفضل بين احتياجات المنشآت والقوى ووزارة الخدمة المدنية، ولتجمع أصحاب األ

العاملة الباحثة عن وظائف، وترتكز رسالة البوابة على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية، لزيادة 

حة في سوق العمل على طالبي استقرار وتطوير القوى العاملة، وربط البوابة باالستقدام لعرض جميع فرص العمل المتا

 .وطالبات العمل قبل الموافقة على االستقدام

إلى نجاح المرأة في خوض تجربة توطين قطاع االتصاالت ( هدف)وأشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية 

زات لدعمها، مضيفاً أن واستثمارها لما تقدمه منظومة العمل والتنمية االجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية من ممي

عدد المتدربات المشاركات في برنامج ريادة األعمال مع معهد ريادة األعمال الوطني التابع للمؤسسة العامة للتدريب 

متدربات، وبلغ عدد المشاركات في الدورات المتخصصة  106التقني والمهني، لتوطين قطاع االتصاالت بلغ نحو 
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دربة عبر منصة دروب اإللكترونية، الفتا إلى تفعيل ثمانية مراكز للعمل عن بعد في مت 3210لتوطين قطاع االتصاالت 

 .عدد من مناطق المملكة لدعم توظيف المرأة، وتوفير أكثر من ألفي وظيفة حتى اآلن من خالل نموذج العمل عن بعد

بة إلكترونية متكاملة تهدف عمل بشكل متواصل خالل السنوات الماضية مع الشركاء على تطوير بوا" هدف"وأوضح أن 

الذي يُعنى بدعم " برنامج تسعة أعشار" إلى تقديم الحلول لرواد ورائدات األعمال الراغبين في البدء بأعمالهم من خالل

المنشآت المتوسطة والصغيرة واألسر المنتجة، ويدعم أصحابها في تجاوز عدة تحديات بارزة في بيئة األعمال للجنسين، 

حزمة من البرامج والمبادرات اإللكترونية وغير اإللكترونية، تتضمن دعم المنشآت في الحصول على  عن طريق تقديم

الموارد البشرية المؤهلة، وتسهيل اإلجراءات الحكومية، والوصول إلى فرص تجارية جديدة، باإلضافة إلى الوصول إلى 

خالل الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها المنافسات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك الوصول إلى السوق من 

 أصحاب

 .األعمال

عة األعمال الناشئة"ألصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة " تسعة أعشار"ويقد م برنامج  التي تحوي مجموعة " مسر 

ضمان استدامتها من البرامج التدريبية لتسريع نمو المشاريع الناشئة التي تساعد شبابنا وفتياتنا على تطوير أعمالهم، و

 .مستقبالً بإذن هللا

أصحاب األعمال الستثمار ما تملكه المرأة السعودية من مهارات وإمكانيات، وما أثبتته من التزام " هدف"ودعا مدير عام 

ً على تلك  وتفان في العمل، ومنحها فرصة العمل في منشآتهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهن، وهو ما سينعكس إيجابا

، وتطوير ونمو أعمالها، حاثاً في الوقت ذاته طالبات العمل على أخذ زمام المبادرة لالنخراط في وظائف القطاع المنشآت

الخاص وقبول تحدياته، والمحاولة الجادة إلثبات قدراتهن، مؤكداً أنهن  يسهمن في مسيرة التنمية في القطاع الخاص بما 

 .السعودية يحقق طموحهن الوظيفي ورؤية الوطن لدور المرأة

 

 
  إلغاء اإلجازة االضطرارية ملوظفي الدولة اعتبارا من اليوم

 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 المدينة االحد جريدة : المصدر
madina.com/node/699995-http://www.al 

 

 الطائف  -سعيد الزهراني 

يع الوزارات والمصالح الحكومية اليوم إلغاء اإلجازة االضطرارية عن جميع موظفي الدولة بعد أن صدرت تبدأ جم

: لتكون بالنص اآلتي( العاشرة)موافقة مجلس الوزراء على تعديل الئحة اإلجازات، حيث تضمنت التعديالت المادة 

وافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل ألسباب طارئة مدة يجوز للموظف الذي ال يتوافر له رصيد من اإلجازة العادية بعد م»

، وبالتالي فإن اإلجازة تعتبر ملغاة إال في حالة عدم وجود رصيد من «أيام خالل السنة المالية الواحدة( 5)أقصاها خمسة 

تيادية لمدة إلى ذلك إجازت الالئحة الجديدة لإلجازات حصول الموظف على إجازة اع. اإلجازات االعتيادية لدى الموظف

تجدر اإلشارة إلى أن اإلجازات . يوم فأكثر بشكل فردي، شريطة أن ال تتجاوز اإلجازة المفردة خمسة أيام في السنة

االضطرارية كانت تشكل إزعاًجا للقطاعات الحكومية المختلفة، حيث يسعى الغالبية إلى الحصول عليها قبل نهاية العام 

 .في العديد من القطاعاتالمالي، مما يؤثر على سير العمل 
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كابوس يؤرق .. التكدس باملستشفيات وندرة التخصصات

 مرضى عسري

 مشروعات جديدة  7حلول عاجلة و: «صحة املنطقة»
 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 المدينة االحد جريدة : المصدر

madina.com/node/700018-lhttp://www.a 

 

 أبها  -أحمد آل شاطر 

، والقصور الشديد في خدمات وحقوق المرضى،  لم تكن حادثة تكدُّس المراجعين في عيادات مستشفى عسير المركزي 

ي األوضاع الصحيَّة بالمنطقة، وتعبير عن واقع مرير من فوضى وترهل، وسوء الخدمات المقدَّمة  سوى دليل على ترد ِّ

ة وطول قوائم االنتظار، واكتفاء المنطقة بمستشفى مركزي يتيم، يخدم للم راجعين المتكدسين، ونقص المستشفيات واألسر 

ماليين نسمة، وسط تزايد في أعداد السكان، عالوة على افتقار المنطقة للمستشفيات التخصُّصيَّة، وندرة  3أكثر من 

الرحالت الطويلة بًرا وجًوا بحثًا عن العالج في مستشفيات  التخصصات الطبية المطلوبة، واضطرار المرضى لقطع

 .الرياض وجدة والدمام، ومعاناتهم من سوء خدمات المستشفيات الخاصة وارتفاع أسعارها

فتحت ملف الخدمات الصحية المتدهورة في منطقة عسير، واستطلعت آراء المواطنين والخبراء، وعرضت « المدينة»

ن، على مديرية الشؤون الصحية في المنطقة، لتكشف افتقار أهالي عسير للخدمات الصحية شكاوى ومعاناة المراجعي

الجيدة والتخصصات المطلوبة والمستشفيات المناسبة، في مقابل وعود من صحة عسير بإنهاء تلك المعاناة عبر إنجاز 

فيات والعيادات الخارجية العديد من المشروعات الصحية والمستشفيات المتخصصة وحل مشكالت التكدس بالمستش

 .وأقسام الطوارئ

 معاناة سوء الخدمات

المواطن عبدهللا اليحيى، أن المنطقة تعاني نقص المستشفيات وسوء الخدمات الطبية، وقلة األسرة « المدينة«أكد لـ

رير في العناية بالمستشفيات، ووجود كم هائل من المرضى وحاالت التنويم التي ترقد في الطوارئ ألسابيع انتظاًرا لس

 .المركزة، ونقص الكوادر الطبية المتخصصة، وانتشار البكتيريا في المباني الطبية المعمرة بشكل مخيف

وطالب وزير الصحة بالنظر لمعاناة أهالي عسير وإنجاز المشروعات الصحية التي لم تتم منذ أعوام، ورفع مستوى 

إن مستشفى عسير المركزي يخدم المنطقة منذ عقود مضت، : لقحطانيفيما قال المواطن دمحم ا.الخدمات المقدمة للمرضى

وهو الوحيد بالمنطقة الذي يقدم الرعاية الصحية ألغلب أهالي أبها والمحافظات والقرى األخرى الذين يقطعون مئات 

 .الكيلومترات للحصول على احتياجاتهم الصحية

أبها العام واالكتفاء بمستشفى عسير، مشيًرا إلى أن األمل كان األمر زاد سوًءا، بعد إلغاء مستشفى : وأضاف القحطاني

 .عاًما 15إنجاز مشروع مدينة الملك فيصل الطبية الذي لم يكتمل ومضى عليه أكثر من 

وأكد أن المستشفيات الخاصة في المنطقة افتقدت جودة الخدمة، مقابل ما تستنزفه من أموال طائلة، مطالبًا بنزول 

صحة على أرض الواقع والقيام بجوالت سرية على جميع مستشفيات المنطقة الفقيرة صحيا، الفتًا إلى أن المسؤولين في ال

 .المريض أصبح يعيش بين مطرقة سوء خدمات مستشفى عسير المركزي وسندان استغالل المستشفيات الخاصة

 توفير التخصصات الطبية وإعادة توزيع الخدمات الصحية

حان، صحة عسير بالمسؤولية عن سوء الخدمات الصحية وافتقار التخصصات الطبية المطلوبة، واتهم المواطن علي الفر

واضطرار المرضى لقطع مسافات طويلة خارج المنطقة لتلقي العالج، مطالبًا بتوفير التخصصات الطبية النادرة وإنهاء 

ات الصحية على جميع مدن ومحافظات معاناة سفر المرضى وتجويد الخدمات الصحية المتدهورة، وإعادة توزيع الخدم

 .عسير بالتساوي، وتوفير المستشفيات لكل المحافظات
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واقترح الدكتور صالح الحمادي، تحويل مستشفى عسير المركزي إلى مستشفى تخصصي يخدم المنطقة الجنوبية برمتها 

 .يصل الطبيةوإقامة مشاٍف بسعة خمسمئة سرير في كل محافظة، وسرعة االنتهاء من مدينة الملك ف

 تفعيل المراكز الصحية

وأوضح الناشط االجتماعي حسن مخافة أن أحد أسباب سوء الخدمات الصحية هو مستشفى عسير المركزي الذي 

أبراج طبية لم  3سرير، وإغالق مستشفى أبها العام، بدعوى بناء  ٠٤٤سرير، ويعمل في الوقت نفسه بطاقة  ٠٤٤سعته

 .تتم حتى اآلن

التنفيذي لالستثمار بإمارة منطقة عسير عبدالعزيز المتحمي، إلى خطأ تمركز الخدمات الطبية في العاصمة، وأشار المدير 

وافتقار المناطق األخرى للخدمات الصحية الجيدة، محذًرا من عملية تهجير ألهالي عسير بحثًا عن العالج، بسبب ندرة 

المنطقة الصحية طاردة وغير مؤهلة لالستقطاب وبيَّن المتحمي أن محفزات .التخصصات الصحية في المنطقة

 .االستشاريين في المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمات صحية سيئة وليس لها هدف سوى الربح

واقترح المتحمي تفعيل دور المراكز الصحية والرعاية األولية في المدن والقرى والهجر، لتقليل الضغط على 

 .المستشفيات

 :لصحية بعسيرأبرز مشكالت الخدمات ا

 نقص المستشفيات وسوء الخدمات الطبية

ة بالمستشفيات، واالنتظار ألسابيع لسرير في العناية المركزة  قلة األسر 

 نقص الكوادر الطبية المتخصصة

 انتشار البكتيريا في المباني الطبية المعمرة

 االكتفاء بمستشفى عسير المركزي لخدمة أهالي المنطقة

 فظات مسافات طويلة لسد احتياجاتهم الصحيةقطع المرضى من المحا

 إلغاء مستشفى أبها العام

 عاًما على اإلعالن عنه 15عدم إنجاز مشروع مدينة الملك فيصل الطبية رغم مرور 

 سوء الخدمات المقدمة في المستشفيات الخاصة مقابل ما تستنزفه من أموال

 عسيرافتقارها للتخصصات الطبية التي يحتاجها كثير من مرضى 

 قطع المرضى مسافات طويلة خارج المنطقة ليتلقوا العالج في مدن أخرى

 الزحام والعراك بين المرضى والمراجعين في مستشفى عسير المركزي

 تأخر إنجاز مستشفى الملك خالد الجامعي

 :أهم مطالب األهالي

 .ة للمرضىإنجاز المشروعات الصحية التي لم تتم منذ أعوام، ورفع مستوى الخدمات المقدم

 نزول المسؤولين في الصحة على أرض الواقع والقيام بجولة سرية على جميع مستشفيات المنطقة

 توفير التخصصات الطبية المفتقدة في المنطقة

 إقامة مشاٍف بسعة خمسمئة سرير في كل محافظة

 تحويل مستشفى عسير المركزي إلى مستشفى تخصصي

 لية ومدنها الطبية في منطقة عسيرالتطلع إلى نقل مستشفيات وزارة الداخ

 تفعيل دور المراكز الصحية و الرعاية األولية في المدن والقرى والهجر

 «صحة عسير»خطط 

مطالب وشكاوى األهالي، على طاولة صحة عسير، التي أوضحت على لسان ناطقها اإلعالمي سعيد « المدينة»وضعت 

 7ل، للنهوض بالخدمات الصحية، ومشروعات صحية جديدة منها النقير، أن هناك خطًطا طويلة األجل وقصيرة األج

مستشفيات بسعة ألفي سرير، والتعاقد مع التخصصات الطبية المطلوبة ووضع حلول عاجلة لمشكالت التكدس 

 .بالمستشفيات

 :وأوضح النقير أن صحة المنطقة وضعت الحلول لمواجهة زحام العيادات الخارجية منها

 .ات الخارجية لالستشاريين ممن لديهم قوائم انتظار طويلةزيادة عدد العياد -1

 دعم المستشفيات الكبيرة باألطباء الزائرين -2

 .التنسيق بين المراكز الصحية والمستشفيات الكبيرة إلرسال التحويالت الالزمة للمرضى -3
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 .زيادة عدد المستشفيات وأعداد األسرة والعيادات الخارجية -4

 المراجعين حلول لمعالجة تكدس

 :استعرض النقير أبرز الحلول التي وضعت لمعالجة تكدس المراجعين في المستشفيات الكبيرة بالمنطقة في النقاط التالية

 التعاقدات الجديدة، واألطباء الزائرون خاصة للمستشفيات الكبيرة -1

 تطوير أقسام الطوارئ وتوسعتها والبنية التحتية بالمستشفيات الكبيرة، -2

 تفعيل آليات الفرز للحاالت بأقسام الطوارئ -3

 فتح عيادات المعاينة السريعة في بعض المستشفيات للكشف على الحاالت الباردة -4

 تغطية مستمرة لطوارئ مستشفى عسير المركزي على مدار الساعة باستشاريين -5

 ريالمتابعة المستمرة لحركة األسرة بشكل يومي لضمان إفراغ األسرة بشكل دو -6

 

 

 
 خدمات لذوي االحتياجات املسنني 5: «التنمية االجتماعية»
 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 المدينة االحد جريدة : المصدر

madina.com/node/700008-http://www.al 

 

 الرياض  -دمحم الشطيطي 

التنمية االجتماعية أمس، عددًا من األنشطة والفعاليات، في كافة مدن ومحافظات المملكة احتفاًء نفذت وزارة العمل و

وأوضح . م2016هـ الموافق األول من أكتوبر 1137ذو الحجة  30( السبت)باليوم العالمي للمسنين، الذي وافق أمس 

ف إلى زيادة الوعي الثقافي واالجتماعي لدى كافة المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الفعاليات واألنشطة تهد

 .شرائح المجتمع بفئة المسنين؛ لخدمة هذه الفئة الغالية والتي قدمت خدمات جليلة لألمة والمجتمع واألسرة

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الخدمات الطبية والرعاية التي تقدم لكبار السن من ذوي االحتياجات الخاصة، تشمل 

 22ية، وأجهزة طبية، وبرامج السيارات، والتأشيرات، وبطاقات التخفيض والمواقف، قد استفاد منها أكثر من إعانات مال

 .ألف فرد

وأكد، أن الوزارة ال تألو جهدًا في سبيل تقديم الدعم لهذه الفئة، مشيًرا إلى أن الخدمات الطبية والبرامج االجتماعية 

ألف فرد، ومن تلك الخدمات الزيارات  32خارج الدور يستفيد منها أكثر من المتنوعة التي تقدم لكبار السن ممن هم 

مركًزا للتنمية االجتماعية، ( 37) المنزلية، وتوفير خدمة األجهزة الطبية، كما تقدم برامج اجتماعية عبر أكثر من 

 .صصة للمسنينجمعيات متخ( 10)جمعية خيرية و( 732)ديوانية شعبية، و( 37)لجنة تنمية أهلية، و( 132)و
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حممد بن سلمان وضع على عاتقنا مسؤولية يف : بيان زهران

 0404رؤية 

 54يف قائمة أقوى « السابع»صاحبة أول مكتب حماماة وحاصلة على 
 سيدة عربية 

 م   2016 اكتوبر 1 -هـ 1137ذو الحجة  30 المدينة السبت جريدة : المصدر
madina.com/node/699880-http://www.al 

 

 جدة  -روبا عبدالعال 

بزيادة عدد القضاة في المحاكم نظًرا لزيادة نسبة القضايا المنظورة، « المدينة»طالبت المحامية بيان زهران في حوارها لـ 

ية هي أكثر القضايا النسائية الشائعة في أروقة مشيرة إلى أن قضايا الحضانة والنفقة وفسخ النكاح واألحوال الشخص

بفتح آفاق التدريب للقانونيات في مكاتب المحاميات، وأكملت زهران أن ذكر األمير دمحم بن « العدل»المحاكم، مطالبة 

يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل  ٠٤٠٤سلمان للمرأة المحامية على رأس قائمة النساء العامالت ضمن رؤية المملكة 

 .فإلى نص الحوار« المدينة»جاء ذلك في حوارها مع . مية سعوديةمحا

 مالمح الرؤية

المرأة المحامية في أول قائمة النساء  ٠٤٠٤ذكر دمحم بن سلمان ولي ولي العهد في حديثه عن مالمح رؤية المملكة  **

 العامالت، فماذا يعني ذلك لكم كمحاميات؟

مة إنما هو مصدر فخر واعتزاز بالثقة التي نالتها المحامية السعودية من إن ذكر سموه المحاميات على رأس القائ **

، فالمسؤولية اآلن باتت على عاتقنا عظيمة ولهذا ألهمتنا العزيمة واإلصرار ٠٤٠٤شرف وضعها ضمن رؤية المملكة 

بة وشاملة وبعيدة المدى لمواصلة أهدافنا والسمو بمهنتنا لتحقيق هذه الرؤية المباركة التي اتسمت بنظرة مستقبلية شا

توحدنا وتخلدنا وتعيد صياغة مجدًا جديدًا للملكة بأفكار حديثة تواكب المستجدات لنرى فيها المملكة العربية السعودية في 

 .«أوج ازدهارها ونموها وقوتها

 احتكار الرجال

ال يمكن القول »: من الزمن، قالت  وعن تقييمها لوضع المحاميات في السعودية في المهنة تم احتكارها على الرجل عقودا

بإن مهنة المحاماة في السعودية تم احتكارها من قبل المحامين الرجال فليس هناك من مسوغ لالحتكار المهني، ولكن قد 

يكون السبب في الوقت آنذاك عائدًا إلى انعدام كليات الحقوق للطالبات؛ فقد تم افتتاح أول قسم لألنظمة لهن في جامعة 

م، وعلى الرغم من أن الفترة قصيرة منذ دخول المحاميات في هذا المجال، إال إنهن أثبتن  2005عبدالعزيز في عام  الملك

جدارتهن وتفوقهن وإلتزامهن في مجال عملهن؛ وساهمن في دفع عجلة التنمية سواء على الصعيد القانوني أو االجتماعي 

 .أو الثقافي

 وضع القانونيات

 انونيات في المرحلة الحالية؟ماذا عن وضع الق **

على صعيد عمل المحاميات المرخصات فيتم التعامل مع المحاميات عموًما بشكل عادل كما يعامل المحامي الرجل وعلى 

قدم المساواة في الحقوق والواجبات، فنحن تحت مظلة نظام المحاماة السعودي وتسري علينا أحكام النظام وكل اإلجراءت 

به، حيث يتاح للمحاميات الحق في تقديم المرافعة والمدافعة واللوائح والمذكرات القانونية وتقديم  المهنية المتعلقة

المستندات والقرائن والبيانات للحفاظ على حقوق الموكلين والدفاع عنها، وأما عن وضع القانونيات حديثات التخرج فهن 

http://www.al-madina.com/node/699880
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ة فرص التسجيل كمحاميات متدربات لدى مكاتب المحاماة لدى يعانين من قلة الوظائف القانونية بسوق العمل فضاًل عن قل

الزمالء الرجال لعدم تحقق توفر شرط خبرة الخمس سنوات في مكاتب المحاماة التي تم افتتاحها حديثًا من النساء، 

ًرا الشتراط وبالتالي فإن صاحبات مكاتب المحاماة النسائية ال يمكنهن تسجيل المتدربات في سجل المحامين النظاميين نظ

النظام مضي مدة الخمسة سنوات على رخصة المحاماة، ولذلك فنأمل من مقام وزارة العدل أن تفتح آفاق التدريب 

للقانونيات في مكاتب المحاميات وتسهيل ذلك؛ كما أن عملهن في القطاع الحكومي والخاص سيستقطب كفاءات وطنية 

 .وقانونية

 صعوبة العمل

ال يوجد عمل غير شاق في الحياة ، فنجاح اإلنسان »: لمهنة المحاماة كونها مهنة شاقة، قالت وعن صعوبة تحمل المرأة

وأسباب الرزق عموًما تتطلب السعي المستمر وبذل العناية والوقت والجهد لتحقيق األهداف المنشودة، وال شك أن مهنة 

ئل من الحاجة للبحث والتحليل وسرعة البديهة واالستنباط المحاماة من المهن الشاقة وبالذات ذهنيًا، لما تحمله من الكم الها

وصياغة وإعداد اللوائح القانونية والدفاع عن الموكلين وتمثيلهم أمام القضاء، ومع ذلك ولمن يسعى إلحقاق الحق ونصرة 

ه عبر المظلوم فهي مصدر للسعادة والرضا عن النفس عند صدور كل حكم قضائي عادل قد سعى فيه وساهم في تحقيق

أما عن طبيعة القضايا التي تستقبلها وأبرز أنواع القضايا النسائية . » قضائنا العادل، سواء كان المحامي رجاًل أم امرأة 

تختلف القضايا التي ترد إلى مكتبي فهناك قضايا أحوال شخصية وقضايا مالية وتجارية » : الشائعة في المحاكم، قالت

عن الدعم القانوني من خالل االستشارات وصياغة العقود واتفاقيات التعاون المختلفة،  وعمالية وعقارية وإدارية فضاًل 

وأبرز أنواع القضايا النسائية الشائعة هي قضايا الحضانة والنفقة وفسخ النكاح وقضايا األحوال الشخصية بشكل عام 

 .«والقضايا المالية أيًضا

 أحكام قضائية

نعم لقد نفذ المكتب من خالل فريق العمل عددا من األحكام »: أمام محاكم التنفيذ، قالت وعن تمكنها من تنفيذ أحكام قضائية

الصادرة لصالح موكلينا ومن أبرز هذه القضايا تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة برؤية األبناء وحضانتهم حيث أصبح 

ضايا؛ وقد تصل العقوبات المنصوص عليها في النظام صارما تجاه المماطلين بتنفيذ األحكام خاصة في هذا النوع من الق

المادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ إلى المنع من السفر، األمر بالحبس، األمر بإيقاف خدماته الحكومية، األمر بإيقاف 

 .بحقهم مما جعل الكثير يلتزمون باألحكام القضائية خوفًا من صدور عقوبات. خدماته في المؤسسات والشركات المالية 

 خارج المملكة

بالنسبة للسيدات خارج المملكة كانت لدينا »: وعن تلقيها لطلبات من سيدات من خارج المملكة لتولي أعمالهن، قالت

مشكلة في تبني هذا النوع من القضايا السيما وأن المكتب في مدينة جدة وطبيعة العمل في المحاماة ال تحتاج دراسة 

على كل جوانب القضية ومراجعة جميع الدوائر المرتبطة بحسب موضوع القضية وهذا قانونية فحسب، بل الوقوف 

بطبيعة الحال يعتبر متعذرا لبعد المسافات السيما وأن لدي ملفات وقضايا داخلية؛ مما جعلني وبعض من الزمالء نتخذ 

هـ ضمت التعاون مع مكاتب  ٧٠٠١حالي قراًرا لعقد اتفاقية تعاون وقعناها في اإلمارات في شهر جماد األولى من العام ال

وعن أبرز قضايا المرأة التي تري أنها ما زالت تحتاج ». محاماة في اإلمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان 

أرى أن المرأة تحتاج إلى نظام مستقل لألحوال الشخصية يقفل باب االجتهادات المتعارضة ويقضي »: إلى تنظيم، قالت

 .األحكام المتعلقة في الوقائع المتفقةعلى اختالف 

 ماذا عن القسم الذي يتولى القضايا االجتماعية بمكتبكم وما نوعية القضايا في هذا القسم ؟

الدافع وراء افتتاح هذا القسم فهو المسؤولية األخالقية الواجبة على المحامي تجاه وطنه ومجتمعه، حيث إن المحامي في 

لة إنسانية تحرص على حماية اإلنسان ورعاية حقوقه لضمان استقراره األسري والمادي كل أنحاء العالم يحمل رسا

والنفسي، والقسم االجتماعي بالمكتب وجد لتقديم المساعدة القانونية لكل شرائح المجتمع وذلك من خالل عدة برامج تشمل 

الدورات والمحاضرات التي تتبنى التوعية  نشر الثقافة القانونية في مواقع التواصل االجتماعي وأيًضا عن طريق تقديم

القانونية والمجتمعية بكل مجاالتها وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمساكن الخيرية والجامعات وهيئة اإلغاثة اإلسالمية 

كما يتبنى القسم تقديم خدمات استشارية وتمثيل قانوني لذوي الدخل المحدود ويتم تقديم الخدمات القانونية بالقسم 

االجتماعي بعد دراسة وضعها والتأكد منه من قبل اخصائية اجتماعية متعاونة مع المكتب، ونوعية القضايا في هذا القسم 

 .«كثيرة وقد يكون معظمها قضايا أحوال شخصية تخص الفئات المستضعفة أو المعنفة من نساء وأطفال وعمال

 زيادة القضاة

ضرورة لزيادة عدد القضاة ومحاكم األسرة لتسريع البت في القضايا، ردت  وبسؤالها عن ما إذا ترى أنه ال تزال هناك

من المؤكد أن المحاكم المتخصصة تنجز القضايا بشكل أسرع إذ أن من المعلوم في العمل القضائي أنَّ لكل نوع »: قائلة

ومراكز خبرة تختلف عن من القضايا إجراءات محددة ومختلفة عن النوع اآلخر، وكل نوع يحتاج إلى إدارات مساندة 
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النوع اآلخر، حيث تحتاج محاكم األسرة واألحوال الشخصية إلى إدارة مختصة، وإلى مراكز إصالح ذات البين، ومراكز 

مختصة تعني بمحاولة حل الخالفات والنزاعات األسرية بشكل ودي إن أمكن ذلك قبل عرضها على القضاء للتقليل كما 

في سرعة البت في القضايا السيما أن القاضي متخصص وعلى علم ودراية تامة بأحكام أن هذا التخصص القضائي ساهم 

هذا النوع من القضايا، أما عن زيادة عدد القضاة فبالتأكيد نحتاج إلى زيادة حيث أن نسبة القضايا المنظورة أمام المحاكم 

 .«مرتفعة جدا وعدد القضاة ال يتناسب مع هذه النسبة المتزايدة

 

 
 نزالء دور األحداث إلخراجهم لسوق العمل تأهيل

 عرب تدريبهم يف مسارات مهنية خمتلفة 
 م   2016 سبتمبر 30 -هـ 1137ذو الحجة  22 المدينة الجمعة جريدة : المصدر

madina.com/node/699684-http://www.al 

 

 عادل المطيري : تصويرجدة  -داوود الكثيري 

كشف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدهللا العليان عن استراتيجية جديدة تعمل 

إنه سيتم تأهيلهم وتدريبهم في الدور تمهيدا إلخراجهم : عليها الوزارة حاليا فيما يخص نزالء دور األحداث، حيث قال

وأضاف العليان في تصريح لـ . هاء محكوميتهم وذلك في حال رغبتهم عدم إكمال المسيرة التعليميةلسوق العمل بعد انت

ميكانيكا،هندسة، حاسب )، نقوم بتأهيل النزالء عبر غرس حب العمل لديهم في عدد من المجاالت مثل «المدينة»

 .دراستهم فسيتاح لهم ذلك ،كٌل حسب المجال الذي يجد نفسه فيه، أما في حال رغبتهم في إكمال...(آلي،

لرؤية ( زيارة خاصة)من ناحيته استجاب العليان لرغبة عشرات من نزالء دار المالحظة االجتماعية بجدة، وذلك بإتاحة 

 .جميع أفراد أسرتهم في جلسة واحدة، جاء ذلك في الحفل الذي نظمته إدارة الدار باليوم الوطني للمملكة

الجهات الحكومية المتواجدة في الدار من التعليم والقضاء »: الدار معهم قال العليانوعن تعاون الجهات المعنية في 

والحراسات األمنية والبحث الجنائي كلنا نؤدي عمل تكاملي، والتعاون كبير، بحيث ال يشعر النزيل أنه في سجن أو مكان 

 .«غير مريح، وكل الخدمات موجودة للنزيل

ظة االجتماعية بجدة فهد الجعيد، أن األصل في زيارات أولياء األمور ألبنائهم في الدار من ناحيته أوضح مدير دار المالح

تكون للنساء مع بناتهن لمن ( الثالثاء)لمن هم فوق العشرين عاما، و( األحد)تكون مرتين في األسبوع، األولى للرجال يوم 

وهي لألحداث المميزين في ( زيارة خاصة) هن فوق العشرين عاما أيضا، فيما تكون هناك زيارة استثنائية بمسمى

البرامج المقامة داخل الدار أو في المدرسة، أو في سلوكه، فيمنح زيارة خاصة تكون لجميع أسرته في وقت واحد لمدة 

ساعة ونصف، الفتا إلى أنه يسمح لهم باصطحاب األكل من الخارج كنوع من التكريم والتحفيز له،ومن ميزتها اجتماع 

 .ميع أفراد أسرته في وقت واحد داخل الداراالبن بج

ستتم جدولة الزيارات الخاصة لجميع األحداث خالل فترة وجيزة، ليتمكن كل حدث من رؤية جميع »: وأضاف الجعيد

 .«أفراد أسرته خالل الزيارة التي ستمتد إلى ساعة ونصف

، (12)ارك فيه جميع األحداث بمختلف جنسياتهم الـ من جانبه بين الجعيد، أنه تم إقامة برنامج احتفالي باليوم الوطني ش

بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، حيث شهد الحفل عدة فقرات متنوعة ما بين فنية وترفيهية ورياضية، معبرين 

 .عن حبهم وانتمائهم للقيادة والوطن
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 أكد أن مكافحة الظاهرة قضية شائكة

 وزارات 0ك جرأة املتسولني تتطلب حتر: عضو شورى
 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 عكاظ االحد جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161002/Con20161002860182.htm 

 

 (الرياض)دمحم مكي 

االجتماعية واألسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور راشد بن حمد الكثيري أن قضية أكد عضو لجنة الشؤون 

مكافحة التسول شائكة، وهي تمثل إحدى الظواهر السلبية التي تعاني منها المملكة ولها آثار خطرة على الفرد والمجتمع 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة على حد سواء، الفتا إلى أن جرأة المتسولين في انتحال هويتنا يتطلب تحرك 

 .الداخلية للحد من هذه الظاهرة، خصوصا في ما يخص العمالة السائبة

أعداد المتسولين كبيرة وفي تزايد ملحوظ، ولألسف أصبحت لديهم جرأة في تقمص شخصيات وهمية، إذ ينتحل »: وقال

دية ولبس الثوب والشماغ والعباءة للنساء عاقدين خططهم بعض المقيمين هوية المواطن السعودي مقلدين اللهجة السعو

الستعطاف المواطنين وجمع مبالغ مالية خيالية عن طريق التسول بعد إيهام اآلخرين بأنهم سعوديون يعيشون في فقر 

م مدقع غير آبهين بما يترتب على ذلك من تشويه لصورة المواطن السعودي وصورة المملكة التي لم تأل جهدا في دع

 .«الفقراء والمحتاجين من أبناء الوطن عبر برامج الضمان االجتماعي

وأشار إلى أن هذا يعتبر من األشياء المزعجة كثيرا خصوصا أن الشعب السعودي بطبيعته متعاطف وقلبه طيب ما يجعله 

على البعض ينخدع كثيرا خصوصا عندما يجد المتسول يبكي ويشتكي ولألسف أولئك يجيدون التمثيل مما ينطلي 

 .فيصدقونهم

أصبحنا نالحظ أولئك في كل مكان سواء في المساجد أو إشارات المرور أو محطات البنزين، وفي الفترة »وأضاف 

األخيرة أمام صرافات البنوك حتى ال يجد المستهدف عذرا إلعطائه المقسوم وكأنهم مدربون على عبارات ونبرة صوت 

مام الناس للشفقة، ولم يتوقف األمر هنا بل قاموا باستغالل موسم الحج في التسول موحدة بينهم، جاعلين سقوط دمعتهم أ

 .«والسرقة والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل

 .عن جمع المتسولين بالزي السعودي مبالغ خيالية( السبت)نشرت في صفحتها األولى أمس « عكاظ»وكانت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161002/Con20161002860182.htm


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

31 

 
 املنكوبني ال متييز يف خدمة: الربيعة

مليون دوالر مساعدات إغاثية  554مركز امللك سلمان يقدم 
 وإنسانية

 م   2016 اكتوبر 1 -هـ 1137ذو الحجة  30 عكاظ السبت جريدة : المصدر
1001/Con20161001860146.htmhttp://www.okaz.com.sa/new/Issues/2016 

 

 (أوتاوا)« عكاظ»

نوه المستشار والمشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية الدكتورعبدهللا بن عبدالعزيز الربيعة 

ذي يتماشى مع بالدور الريادي للمملكة في المجال اإلنساني والتزامها بالعمل الحيادي وتطبيق القانون اإلنساني الدولي ال

 .تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف الذي يحث على المحافظة على كرامة اإلنسان ورفع معاناته

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوتاوا الليلة قبل الماضية بحضور سفير المملكة 

 .سؤولين والمهتمين بالعمل اإلنساني واإلغاثيلدى كندا نايف بن بندر السديري ولفيف من الصحفيين والم

الربيعة على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قدمت المساعدات اإلنسانية . وشدد د

 113عددها  واإلغاثية للمنكوبين في أرجاء العالم، مضيفا أن المركز قدم أعماال إغاثية وإنسانية خالل الفترة الماضية بلغ

برنامجا حتى شهر سبتمبر الجاري في مجاالت األمن الغذائي واإليواء والصحة والمياه واإلصحاح البيئي والتغذية 

دولة موزعة على أربع قارات تجاوزت تكلفتها  30والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 

 .مليون دوالر أمريكي 550اإلجمالية 

كما تناول المستشار والمشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية الجهود التي تبذلها المملكة 

لمساعدة األشقاء في اليمن، مبينا ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود كبيرة لتقديم المساعدات ورفع 

 .مييز بين لون أو عرق أو دينمعاناة الشعوب ودعم الالجئين بالعالم دون ت
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 من ذوي اإلعاقة ينتظرون االبتعاث 240

 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 الوطن االحد جريدة : المصدر
.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=279276&CategoryID=3http://www.alwatan.com 

 

 منال الجعيد: جدة

متقدم من ذوي اإلعاقة في قائمة االنتظار الخاصة باالبتعاث، بعد أن تقدموا عن طريق مركز الملك سلمان  102يقبع 

وا على فرصة االبتعاث، بسبب عدم أن هؤالء المتقدمين لم يحصل« الوطن»وكشفت مصادر لـ. ألبحاث اإلعاقة منذ عامين

 .توافر مقاعد من وزارة التعليم

وفي الوقت الذي أوضح مصدر مسؤول أن االبتعاث من كافة الجهات والهيئات قد توقف، وأنه حاليا مقتصر على برنامج 

 .، أكد أنه يمكن لهؤالء المنتظرين التوجه مباشرة إلى الوزارة وتقديم الطلبات«وظيفتك بعثتك

تفوق العديد من الطالب من ذوي االحتياجات، وحصدهم أعلى المعدالت الدراسية، يعاني الكثير منهم بسبب توقف رغم 

متقدم في  102االبتعاث عن طريق مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة منذ عامين، حيث أكد المركز اإلعالمي له وجود 

 .قائمة االنتظار

 اث اإلعاقةالمبتعثون من مركز األمير سلمان ألبح

 متقدم في قائمة االنتظار 102

 2015ـ  2010مبتعثاً من  135

 درجة البكالوريوس 68

 الماجستير 20

 اللغة دون تحديد المرحلة 47

 في االنتظار 102

مبتعثاً، وفقا  135بلغ  2015حتى  2010عدد المبتعثين من المركز خالل الفترة من "أوضح المركز اإلعالمي أن 

مبتعثاً، فيما وصل عدد دارسي اللغة  20مبتعثا، والماجستير  63، حيث يدرس في درجة البكالوريوس للشروط المحددة

ً  17دون تحديد المرحلة إلى   .متقدم ومتقدمة في قائمة انتظار االبتعاث 102، مشيرا إلى وجود "مبتعثا

وزارة التعليم، كما درجت العادة، البرنامج مستمر، ويتم تحسين وتطوير أدائه بشكل دوري، بالتنسيق مع "وقال إن 

 ."لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منه

 تقليص االبتعاث

تخرجت في الجامعة بامتياز مع مرتبة "تجربتها مع التقديم لالبتعاث، وقالت " الوطن"روت الطالبة هـاجر الزهراني لـ

لخارج، ففوجئت بتوقف البرنامج لمدة الشرف األولى، وتقدمت إلى مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة بطلب االبتعاث ل

 ."بعثتك وظيفتك"عامين، وأرجع المسؤول السبب في ذلك إلى اقتصار االبتعاث على برنامج 

، وعند تقدمي % 100تخرجت في الثانوية العامة بنسبة نجاح "وذكرت إحدى الطالبات ـ التي فضلت عدم ذكر اسمها ـ 

مقعدا لذوي االحتياجات، وأن  25ها الوزارة للمعاقين محدودة، حيث تحدد سنويا لالبتعاث أخبروني بأن المقاعد التي تتيح

 ."هذه هي السنة الثالثة التي لم يتم فيها ابتعاث أي شخص

 وظيفتك بعثتك

االبتعاث العام من قبل كافة الجهات والهيئات توقف، وهو حاليا مقتصر على برنامج "أن " الوطن"أكد مصدر مسؤول لـ

، الذي يعتمد على إيجاد شراكة فاعلة في مجال االبتعاث والتوظيف بين الوزارة والمؤسسات والهيئات "تكوظيفتك بعث"

في القطاع العام في المملكة، ويستهدف جميع الطلبة والطالبات من خريجي الداخل والخارج ممن تنطبق عليهم الشروط 

 ."والضوابط المحددة

 منحة 100

بعد توقيع  2005برنامج ابتعاث ذوي اإلعاقة بدأ عام "ملك سلمان ألبحاث اإلعاقة إن قال المركز اإلعالمي لمركز ال

منحة من البعثات لألشخاص ذوي االحتياجات، وللمتخصصين في  20اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم، وتم تخصيص 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=279276&CategoryID=3
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 20اص ذوي اإلعاقة، ومنحة لألشخ 100منحة، خصص منها  120مجال اإلعاقة لمدة خمس سنوات، ثم رفع العدد إلى 

منحة للمتخصصين في مجال اإلعاقة، وتم تشكيل لجنة من المركز، والوزارة قامت بتحديد القواعد التي تضبط آلية 

بعثة على المراحل  100االبتعاث، وأعداد الطالب المراد ابتعاثهم لكل مرحلة دراسية، وتوزيع البعثات، حيث تم توزيع 

لدرجة الدكتوراه، كما تم تحديد التخصصات % 5لدرجة الماجستير، و% 20لبكالوريوس، ومنها لدرجة ا% 75الدراسية، 

المطلوبة، وهي العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم السياسية، والهندسة، والحاسب اآللي، وتقنية المعلومات، والمحاسبة، 

تعاث في بعض التخصصات األخرى في بعض والتجارة اإللكترونية، والتعليم والتربية الخاصة، مع إتاحة الفرصة لالب

 ."البرامج المحددة، حسب الحاجة

 تطور البرنامج

 سنوات 5منحة ذوي االحتياجات، وللمتخصصين  في مجال اإلعاقة، لمدة  20تخصيص  -1

 سنوات 5منحة ذوي االحتياجات، وللمتخصصين  في مجال اإلعاقة، لمدة  20تخصيص  -2

تحدد القواعد التي تضبط آلية االبتعاث، وأعداد الطالب المراد ابتعاثهم لكل مرحلة  لجنة من المركز، والوزارة -3

 دراسية، وتوزيع البعثات

 شروط اإلبتعاث

تم تحديد شروط االبتعاث بما يتفق مع الشروط األساسية في برنامج خادم الحرمين الشريفين، على أن "أبان المركز أنه 

، "البصرية أو السمعية"اإلعاقات اإلدراكية، أو صعوبات التعلم، أو اإلعاقات الحسية يكون المتقدم قد تم تشخيصه بإحدى 

 ".اإلعاقة الحركية"أو 

 
 وال تزال على رأس العمل.. ارتكبت خطأين طبيني خالل ستة أشهر

صحة مكة حتقق مع طبيبة عربية تسببت يف ضمور مخ 
 مولود حديث وتؤجل سفرها

 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 سبق االحد جريدة : المصدر
https://sabq.org 

 

لت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة سفر طبيبة من جنسية عربية، على خلفية تسببها في إعاقة دائمة لطفل حديث  أجَّ

قد انفردت بنشر حيثيات " سبق"يبة ذاتها، وكانت الوالدة، والتسبب له بضمور في المخ، فيما يعد هذا الخطأ الثاني للطب

" وجدتها وقد فارقت الحياة ملقاة وجسدها عار وليس على رأسها غطاء: الزوج"الخطأ الطبي قبل ستة أشهر تحت عنوان 

ه اليوم بالتحقيق مع الكادَرْين الطبي والتمريضي المتسببَْين في وفاة مواطنة" صحة مكة"   . "توجِّ 

العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن الشكوى تم استالمها  وأوضح المدير 

، إضافة إلى طلب صورة من الملف الطبي للمريضة والطفل من المستشفى الخاص، وكذلك تقرير 66053ببالغ رقم 

ين لجنة استشارية متخصصة في النساء طبي مفصل، إضافة إلى أنه تم تأجيل سفر الطاقم الطبي المعالج، حيث تم تكو

والوالدة واألطفال وتخصص أمراض أعصاب األطفال، وتم التحقيق مع الطاقم الطبي والطبيبة المعنية في القضية، وإذا 

 .أثبتت اللجنة االستشارية الخطأ الطبي سوف يتم إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية للحكم الشرعي فيها

أحست زوجتي بالطلق وقرب والدتها، واتجهت إلى مستشفى خاص، وعندما انتهت ": "م. س. س"فل وقال والد الط 

عملية الوالدة، شاهدت ابني في حالة صحية متردية، والحظت تغيًرا في لون الجلد، وتحوله إلى اللون الغامق، وصعوبة 

ة، ما أدى إلى نقص حاد في األكسجين، ما تسبب في التنفس، وتأكد لديَّ أنَّه تعرض إلى خطأ طبي، بسبب بطء مدة الوالد

https://sabq.org/
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اء ذلك، ما سبب لعائلتي معاناة  للجنين من ضمور في المخ وإعاقة دائمة، حيث يحتاج إلى عالج ومراعاة دائمة من جرَّ

 ."نفسية بسبب حالة ابني الصحية

ي والطبيبة ذاتها، أكَّدت مصادر أنَّ وتعقيبًا على قضية المواطنة التي راحت ضحية الخطأ الطبي، وتسبب به الطاقم الطب 

الجلسة القضائية التي انعقدت األسبوع الماضي، دفع تناقض أقوال األطباء في وصف الحادثة التي تسببت في وفاة 

المواطنة أثناء الوالدة، فلذا استدعت الهيئة الشرعية والدة الضحية وأطباء آخرين في جلسة مقبلة، لالستماع ألقوالهم، 

من تفاصيل الحادثة قبل النطق بالحكم النهائي في القضية، مع استمرارية حظر كل من له عالقة بالحادثة من  والتأكد

 .السفر

وأكدت المصادر أنَّ قضية التشهير التي رفعتها إدارة المستشفى ضد ابن الضحية بتهمة التشهير في مواقع التواصل 

قيق واالدعاء العام إلى المحكمة، وفي انتظار حضور الجلسات وإصدار االجتماعي انتهت بإدانته، وإحالتها من هيئة التح

 .الحكم النهائي بحقه

 
 يبحث أسعار االتصاالت والربامج اجملانية« الشورى»

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين الحياة جريدة : المصدر
tp://www.alhayat.com/Articles/17697389ht 

 

 منى المنجومي  -جدة 

أكد رئيس لجنة النقل واالتصاالت في مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر العتيبي أن جميع المواضيع المتعلقة 

م درسها في باالتصاالت، بدءاً من سلة األسعار، واالتصاالت العابرة للحدود، ودور شركات االتصاالت في السعودية، يت

 .مجلس الشورى

ندرس في الشورى حالياً جميع المواضيع المتعلقة باالتصاالت، لما لها من أهمية كبرى، ولدينا اجتماع »: «الحياة»وقال لـ

مع هيئة االتصاالت، من المتوقع عقدها في الفترة المقبلة، وستتم فيها مناقشة جميع المواضيع المتعلقة باالتصاالت، 

 .«يةوبرامج التقن

« فايبر»وأشار العتيبي إلى أن أهم محاور لقاء مجلس الشورى مع هيئة االتصاالت هو سلة األسعار، وتوفير خدمات 

ً الجلسة المترقب انعقادها بالساخنة، وأضاف ال بد من خفض أسعار االتصاالت، إذ إن هنالك »: للمستخدمين، واصفا

ً في هذا الخصوص، وال بد أن تعمل ً عالميا شركات االتصاالت مع الهيئة لتخفيف عبء االتصاالت عن  تنافسا

 .«المواطنين

نحن في مجلس الشورى نطالب بإيجاد الرفاهية للمواطن، في ما يخص االتصاالت، وال تكون تلك »: واستطرد بالقول

 .«لى المواطنينال أرى أن رفع أسعار تعرفة االتصاالت ُمجٍد، بل فيه ضرر ع»: ، وزاد«الرفاهية إال بالسعر المناسب

وجدد رئيس لجنة النقل واالتصاالت بمجلس الشورى تأكيده حرص المملكة على حماية مواطنيها من محاوالت االختراق 

إن المملكة على خطى الدول المتقدمة تعمل على حماية مصالح »: «الحياة»اإللكترونية وحماية مصالحها، وقال لـ

ن االختراق، وحرصها على كل ما يؤثر في النسيج الوطني، ومصالحها مواطنيها برفع مستوى حماية اتصاالتها م

أن تسلك المسلك الذي يجعل السعودية في منأى عن أي « هيئة االتصاالت»ولفت إلى أنه يجب على . «االستراتيجية

 .«ضرر

لمواد إلى خارج إن خروج هذه ا»: ونوه بأن أضرار برامج االتصال المجانية ال تتوقف، بل تشمل مخاطر أخرى، وقال

 .«حدود المملكة من دون سيطرة سيشكل خطراً اقتصادياً وأمنياً، إضافة إلى استخدام البنية التحتية األساسية للشركات

إن هذه النوعية من االتصاالت والبرامج لم تخضع في الماضي للتنظيم والمتابعة، إذ يترتب على هذه »: مستدركاً بالقول

، «جميع هذه العوامل مجتمعه أثرت في المملكة»: وأضاف .«ود، تتعلق باألمن الداخلي للمملكةالمواد جرائم عابرة للحد

، في حين أن شركات االتصاالت أشارت «االتصال المجانية»مشيراً إلى أن هيئة االتصاالت لم تعلن أنها حجبت برامج 

وافدة يعملون في المملكة، وغالبيتهم يستخدمون هذا وعاد ليؤكد أن الماليين من العمالة ال. إلى أن سعة النفاذ لديها قل ت

النوع من البرامج لالتصال المجاني خارج السعودية، وهذا يدل على وجود فراغ في التنظيم، والمراقبة المنعية من هيئة 

من حق ، المحافظة على نطاقاتها العاملة واالتصاالت وشبكاتها، إضافة إلى أن «الهيئة»االتصاالت، لذا فإن من حق 

http://www.alhayat.com/Articles/17697389
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الهيئة الحفاظ على سيادة السعودية في هذا المجال، وال بد من سن األنظمة لتكون كفيله بحماية األمن الوطني، موضحاً أن 

 .«بعض الدول تمنع استخدام القنوات الخارجية والبرامج التقنية في اتصاالتها

 المقارنة بدول الخليج ظالمة: مختص 

 عبدهللا الضعيان -الرياض 

ن استمرت حملة المقاطعة الجزئية لشركات االتصاالت في السعودية لليوم الثاني على التوالي، عبر وسم في حي >

اعتراضاً على سياسات مقدمي الخدمات بإلغاء خدمة اإلنترنت الالمحدود، قال المختص في « تويتر»في ( نفلسكم_راح#)

سعار خدمات االتصاالت المقدمة في المملكة بدول الخليج تقنية المعلومات واألمن المعلوماتي سمير الجنيد إن مقارنة أ

 .تعتبر ظالمة

أن اللوم يقع في شكل أكبر على شركات االتصاالت لفتحها المجال لعمالئها مع علمها بكمية  «الحياة»وأكد الجنيد لـ

لحياة اليومية من الصعب البيانات المقدمة لها من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وأن اإلنترنت أصبح جزءاً من ا

مقاطعته في ظل وصول استخدامه في المملكة لمعدالت وصفها بغير الطبيعية، وأن حمالت المقاطعة المزعومة لن تؤثر 

 .في الشركات

اللوم يقع على شركات االتصاالت من جهة وعلى الهيئة من جهة أخرى، إذ إن الشركات تعلم حجم البيانات »: وقال

لهيئة ومع ذلك تقدم االشتراكات بشكل ال محدود للمستفيدين، فيفترض أن توقف االشتراكات أو تقللها على المقدمة لها من ا

المشتركين الجدد، على سبيل المثال أن يكون لديها مليون مشترك في الشهر فقط وال تقبل بالزيادة، بينما الشركات كانت 

ً في استقبال العد يد من العمالء في خدمة ال تستطيع توفيرها، والهيئة لم تراع وال زالت تستقبل وتعلن عروضها طمعا

واعتبر . «موضوع التضخم إال بشكل متأخر ولم تستوعب من أن مستخدمي اإلنترنت في المملكة في ازدياد مطرد

، مختص تقنية المعلومات أن استخدام اإلنترنت وصل إلى معدالت غير طبيعية، في ظل امتالك الفرد ألكثر من جهازين

إضافة إلى األجهزة األخرى مثل الحاسب المحمول والباليستيشن، وأوعز ذلك إلى فقدان أساليب الترفيه واعتماد اإلنترنت 

 .بديالً عنه

االستخدام الملحوظ لإلنترنت في السعودية وتقدمها على دول عدة، تفوقها في نسبة السكان أضعافاً مضاعفة ليس »: وقال

ً أبداً، وهذا يعود إلى نمط معيشتنا في المملكة، ونالحظ أن كثيراً من األفراد يمتلك جهازين إلى ثالث أجهزة،  طبيعيا

عوضاً عن أجهزة الالبتوب المحمول والبالي ستيشن وغيرها، وجميع هذه األجهزة الحديثة تستخدم حجم بيانات ضخم 

يغا يعتبر معدل ضخم جداً عالمياً، غ 10إلى  30جداً على مستوى الفرد، فعندما نقول أن كل شخص يستخدم بمعدل 

 .«وتحول اإلنترنت إلى أداة للترفيه، ووصول البدائل عن طريق اإلنترنت وأقل كلفة مثل التسوق ومشاهدة األفالم

واعتبر الجنيد أن مقارنة أسعار الخدمات المقدمة في المملكة بدول الخليج تعتبر ظالمة، بحكم أن المملكة أول من أسس 

 .رقمية في المنطقة، إضافة إلى عدد السكان الكبير مقارنة بدول المنطقة شبكة إنترنت

مقارنة أسعار الخدمات المقدمة في المملكة بدول الخليج تعتبر ظالمة، إذ إن السعودية أول دولة في المنطقة دشنت »: وقال

 2002، ودولة قطر في 2007م ، وهي األقدم بينهم، في ظل أن البحرين أسست في العا1222بيئة اإلنترنت في العام 

، وتستطيع اإليفاء بجميع عدد سكانها مقارنة بحجم البيانات المقدمة، فالخطأ الذي وقعنا به هو عدم 2011وجددتها في 

تطوير البنية التحتية لإلنترنت، مثل عدم إيصال خدمة األلياف البصرية إلى جميع المشتركين في المملكة، فالبنية 

استقبال كمية بيانات عالية في ظل هذه البنية القديمة صعب، ولألسف لم تتحرك في التطوير إال في الموجودة قديمة، و

 .«2011العام 
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 توضح التعديالت التي أقرها جملس الوزراء« اخلدمة املدنية»
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 منيرة الهديب  -الدمام 

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه لن يتم منح موظفي الدولة العالوة السنوية في العام الحالي، مبينة أن القرار محدد بالعام 

العاملين المشمولين بساللم أو جداول الرواتب أو األجور أو المكافآت،  هـ، مشددة على أن ذلك يشمل جميع1133الهجري 

بما في ذلك من يعملون على بنود برامج التشغيل من السعوديين وغير السعوديين، كما أكدت استثناء األطباء من قرار 

صيلي عممته الوزارة إيقاف بدل السكن الذي شمل جميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين، جاء ذلك في خطاب تف

أمس، على جميع القطاعات الحكومية، لتوضيح التعديالت التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أخيراً على الئحة الحقوق 

 .والمزايا المالية لموظفي الدولة

، أن الخطاب التفصيلي المعمم جاء رداً على استفسارات وتساؤالت وجهت «الحياة»وكشفت مصادر في الوزارة لـ

لوزارة بخصوص ما أقر أخيراً من تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العالوات والبدالت والمكافآت والمزايا المالية لموظفي ل

جاء التفصيل في ما يخص بدل السكن، واالنتداب، واالنتقال الشهري، إضافة إلى »: القطاعات الحكومية، وقالت

ن، وطبيعة العمل، إضافة إلى مكافأة الحاسب اآللي، وبقاء الموظف اإلجازات، والعالوات السنوية، وكذلك بدالت التعيي

 .، الفتة إلى أنه يمكن التواصل مع الوزارة في حال وجود أي تساؤل يقع ضمن اختصاصها«لتسليم ما في عهدته

بوع وشمل الخطاب المعمم على القطاعات الحكومية، تفصيالً لبعض قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في جلسة األس

الماضي، وتضمنت تعديل بعض األحكام الوظيفية وإلغاء أو إيقاف أو تعديل بعض الميزات الوظيفية التي تمنح للموظفين 

 .المدنيين والعسكريين السعوديين وغير السعوديين في جميع األجهزة الحكومية

سنوياً وينتج منها حصول الموظف على  وأكدت الوزارة في بيانها أن العالوة السنوية المقصودة في القرار هي التي تمنح

 .الدرجة التالية داخل المرتبة أو المستوى الوظيفي أو العقد أو أي زيادة مماثلة في جميع الساللم الوظيفية أو العقود

وأشارت إلى أن قرار عدم منحها يقتصر على العام الحالي، كما يشمل جميع العاملين المشمولين بساللم أو جداول 

أو األجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود برامج التشغيل، سعوديبن وغير سعوديين، الفتة إلى أن الرواتب 

ذلك يشمل المكافأة السنوية التي تصرف لمعالجة التجمد الوظيفي، وكذلك التي تصرف لمن يصل الدرجة األخيرة من 

 .لمستوى السادس بالئحة الوظائف التعليميةمرتبة أستاذ، إضافة إلى التي تصرف لمن يصل إلى نهاية ا

وحول التعديالت التي شملتها الئحة اإلجازات، أكدت الوزارة إمكان تمتع الموظف بإجازته العادية خالل مدة ال تتجاوز 

ن يتمتع يوماً من نهاية سنة استحقاقها بعد نفاذ القرار، وإال سقط حقه فيها أو ما تبقى منها، كما يمكن للموظف أيضاً أ 60

باإلجازة سواء لفترة واحدة أم على فترات، على أال يقل أي من تلك الفترات عن خمسة أيام، واستثناًء من ذلك يجوز 

لمرة واحدة أو أكثر بما ال يتجاوز خمسة أيام في السنة، مشيرةً إلى أن اإلجازة ( خمسة أيام)التمتع بأقل من الحد األدنى 

ال يتوافر لديه رصيد من اإلجازات العادية بما ال يتجاوز خمسة أيام خالل السنة المالية االضطرارية تمنح للموظف الذي 

 .الواحدة

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الموظف الذي يحتفظ برصيده من اإلجازات العادية قبل نفاذ القرار أن يتمتع برصيده 

احدة، على أال يتجاوز مجموع ما يتمتع به خالل السنة الواحدة يوماً في السنة الو 36من أي ام اإلجازة العادية بما ال يقل عن 

 .يوماً  36يوماً، فإذا لم يتقدم بطلب التمتع بالحد األدنى خالل السنة نقص رصيده تلقائياً  120

وعن تعويض الموظف عن رصيده من اإلجازات العادية عند انتهاء خدمته، حددت الوزارة لذلك حالتين؛ إما أن تنتهي 

بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده، أو أن تنتهي خدمته ألي سبب آخر فيعوض بما ال يزيد  خدمته

ً  130على  فيما كشفت الوزارة عن تعويض الوزراء ومن في مراتبهم والمعينين بالمراتب الممتازة أو ما يعادلها عن . يوما

والتي بدأت مطلع الشهر الهجري الجاري، فيعوضون عنها بما ال كامل رصيدهم من اإلجازات السنوية السابقة والالحقة 

 .يوماً  20يزيد على 
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وحول تعديالت بدالت الموظفين، أوضحت الوزارة أن قرار إيقاف بدل السكن يشمل جميع الموظفين السعوديين وغير 

 .ولو كانت اإلجازة ليوم واحد السعوديين عدا األطباء، مشيرة إلى إيقاف بدل االنتقال الشهري في جميع اإلجازات حتى

وبينت الوزارة أن إلغاء بدل طبيعة العمل والتعديل عليه يقتصر على الوظائف المحددة بالقرار وما يماثلها من وظائف 

تؤدي األعمال نفسها بمسميات مختلفة في جميع األجهزة الحكومية، مشيرةً إلى أن تعديالت بدل التعيين تشمل جميع 

لين بساللم أو جداول الرواتب أو األجور أو المكافآت، بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل، العاملين المشمو

سعوديين مدنيين وعسكريين، وغير سعوديين، في كل األجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة 

 .، سواء القائمة حالياً أم ما ينشأ منها مستقبالً والصناديق وغيرها من األشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة األخرى

 إلزام تسليم الموظف ما بعهدته قبل أنتهاء خدمته .. 

شددت وزارة الخدمة المدنية على إلزام تسليم الموظف ما بعهدته قبل انتهاء خدمته وفي حال لم يتمكن من ذلك يبقى  >

أن قرار إلغاء مكافأة الحاسب اآللي يشمل أعضاء هيئة  حتى يسلم ما بعهدته من دون مكافأة، كما أوضحت الوزارة

التدريس بمن فيهم المختصين في مجال الحاسب اآللي، كما تشمل كل ما يصرف لهذا الغرض بغض النظر عن المسمى 

ن بعض الجهات تطلق عليه   .، وهو مشمول بقرار اإللغاء«بدل حاسب اآللي»الذي تطلقه الجهة على المكافأة، كو 

جلس الوزراء السعودي أقر األسبوع الماضي تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العالوات والبدالت والمكافآت والمزايا وكان م

المالية، وذلك بعد االطالع على األنظمة واألوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها 

 .هـ1132-3-20وتاريخ ( 23-أ)مالية المقرة استناداً إلى األمر الملكي رقم األحكام والواردة في الئحة الحقوق والمزايا ال

 

 

 
تكم»تطلق « محاية املستهلك»

ّ
 «هِم

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين الحياة جريدة : المصدر
es/17696422http://www.alhayat.com/Articl 

 

 « الحياة» -الرياض 

تكم»أطلقت جمعية حماية المستهلك أمس، برنامج دعم المبادرات المجتمعية  م  ، وذلك إلتاحة المجال للنشطاء «هِّ

والمختصين للمشاركة في تقديم المبادرات والمشاريع التي تسهم في إشراك المجتمع، وتفعيل دوره في مجال حماية 

 .حقيق أهداف الجمعيةالمستهلك، وتوعيته وت

وأوضح األمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني أن البرنامج الذي يعد األول من نوعه في 

الجمعية، يأتي انطالقاً من االهتمام بتعزيز الشراكة مع المجتمع، وتفعيل دوره من خالل مبادرات نابعة من المجتمع وفق 

 .أولوياته وحاجاته

تكم»دعت الجمعية المختصين والمهتمين والنشطاء إلى المشاركة في برنامج و م  والتقديم عبر موقع البرنامج، وتعبئة « هِّ

 .هـ1133-2-15االستمارة الخاصة به، إذ ستستمر الجمعية في استقبال المبادرات حتى 

تكم»يذكر أن برنامج  م  االت المخصصة في توعية المستهلك، يتيح للمختصين والنشطاء المشاركة في عدد من المج« هِّ

وبناء القدرات والتدريب، وبرامج المشاركة المجتمعية، والمقترحات المتعلقة بتطوير اللوائح واألنظمة المعنية بحقوق 

 .المستهلك وحمايته، إضافة إلى الدراسات ذات العالقة
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يف جدول « األحوال املدنية»يدرج تعديل نظام « الشورى»

 أعماله
    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين الحياة جريدة : لمصدرا

http://www.alhayat.com/Articles/17696421 

 

 « الحياة» -الرياض 

نظام الشورى بعد االنتهاء من  يصوت مجلس الشورى خالل األيام المقبلة، على تعديالت نظام األحوال المدنية وفق

بوالديهم  15درسه، وتشير التعديالت إلى إضافة تعريف لدفتر العائلة، بأنه وثيقة رسمية تحدد عالقة األوالد دون سن الـ

من نظام األحوال القائم لتنص على أن لكل مواطن ومواطنة الحق أن يستخرج  23وتعرف إليهم، كما عدلت المادة الـ

الخاصة بقيد كل رب أسرة  23ق األصل من القيود المتعلقة بهما، وطاولت التعديالت المقترحة المادة الـنسخة رسمية طب

 .وأفراد أسرته وقيد الواقعات، ونصت على أن يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات األحوال

الخاصة بمحل إقامة المرأة المتزوجة ومحل إقامة القاصر، إذ  30ومن أبرز التعديالت ما اقترحه األعضاء على المادة الـ

يرى األعضاء أن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده كما 

اليد الجدد، كما وأدخلت التعديالت المقترحة والدة الطفل ضمن األشخاص المكلفين بالتبليغ عن المو .هو النظام الحالي

ً من تاريخ عقد الزواج وتقديم بطاقة  أوجبت على الزوجة مراجعة أي من إدارات األحوال المدنية خالل ستين يوما

األحوال المدنية، وما يثبت العالقة الزوجية للحصول على دفتر العائلة يكون من نسختين أصليتين نسخة لألب وأخرى 

 .لألم

ميرة سارة الفيصل، ولطيفة الشعالن، وناصر بن داود، وهيا المنيع، عدداً من األهداف األ: وحدد أصحاب المقترح وهم

التي يسعون إلى تحقيقها من خالل تعديل النظام، ومن ذلك ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة اإلسالمية، 

السعودية بتأكيد عدم التفريق بينها وبين  وتأكيد حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة

 .المواطن في الحقوق، وخصوصاً حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط

 يستهدف رفع األضرار العلمية والعملية والمادية ... 

األم على  يستهدف المقترح بحسب تقرير األعضاء، رفع األضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول >

دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من االستجداء للحصول عليه، ومنح األم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأوالدها وتفعيل 

فيه، وحماية المحاضر  15الدور األساسي لبطاقة األحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الـ

 .الرسمية من التزوير

شارت اللجنة األمنية في مجلس الشورى، تأييداً للمقترح، إلى أنه قد يكون هناك بعض االبتزاز المالي على من جهتها أ

بعض األمهات عند حاجتهن إلى استخدام سجل األسرة إلنهاء إجراءات مصالح أوالدهن، كما قد يلجأ بعض األمهات إلى 

بعض األوالد وسيلة انتقام من بعض األمهات بعدم  اإلدالء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، ما يجعل

 .تسجيلهم في سجل األسرة بسبب النظام القائم
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 قبول طالب اجلالية الربماوية يف مدارس عسري

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين الرياض جريدة : المصدر
/www.alriyadh.com/1537520http:/ 

 

 عبدهللا مريع -أبها 

شرعت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بإنفاذ توجيه سمو أمير منطقة عسير القاضي بقبول أبناء الجالية البرماوية 

على  هـ، إلى جانب استمرار من هم1133-1137المقيمين بالمنطقة في الصف األول االبتدائي للعام الدراسي الحالي 

مقاعد الدراسة حتى تستكمل إجراءات تصحيح أوضاعهم، على أن يحضر الطالب ما يثبت أنه ممن تم تصحيح أوضاعهم 

 .من قبل اللجنة المكلفة لهذا الغرض

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان، أن اللجان المعنية بقبول الطالب عملت على استيعاب جميع من 

 .هم الشروط بهذا الشأن، ليتمكن أبناؤهم من الدراسة في مدارس التعليم العام أسوة بزمالئهم من أبناء المنطقةتنطبق علي

 

 
تعديل رسوم تأشريات الدخول ال تشمل العمالة : العمل

 املنزلية
    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين المدينة جريدة : المصدر

madina.com/node/700209-http://www.al 

 

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية خالد أبا الخيل أن قيمة رسوم تأشيرات الدخول لغرض العمل 

را وستظل كما هى دون العادية والمنزلية وغيرها لم تتأثر بتعديالت رسوم التاشيرات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخ

 .لاير( 2000)زيادة وبواقع 

لاير لسفرة ( 200)وبين المتحدث الرسمي أن رسم تأشيرة الخروج والعودة للفئات المشار إليها تم تعديله بحيث أصبح 

واحدة لمدة شهرين، وأوضح أن تأشيرة الدخول المتعدد التي وردت ضمن قرار مجلس الوزراء تشمل تأشيرات الدخول 

باستثناء الفئات المشمولة بأحكام نظام )غراض المختلفة كالسياحة والزيارة التجارية والزيارات العائلية ونحوها لأل

 (.اإلقامة
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 حلول 6مليون فتاة بـ  2.5جامعة امللك عبدالعزيز تتصدى لعنوسة 

ا استفادوا من برنامج  11
ً
  «رخصة قيادة احلياة الزوجية»ألف

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين ينة المدجريدة : المصدر
madina.com/node/700183-http://www.al 

 

 جدة  -مرام مبارك 

ل الدورات، من خال« المخيفة«اليزال الوقف العلمي، التابع لجامعة الملك عبدالعزيز، يواجه أزمة العنوسة التي وصفها بـ

 .1.5التي تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، والتي أدت إلى زيادة عدد الفتيات العانسات إلى 

، الذي «رخصة قيادة الحياة الزوجية»سنوات منذ إنشاء الوقف نجحت الجامعة في إنشاء مشروع  1وخالل بحث استمر 

 .ألف طالب وطالبة 11استفاد منه حتى اآلن 

إن بحث : قول مساعد المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فؤاد مردادفي هذا اإلطار ي

مليون عانس،  1.5العنوسة الذي كان بداية هذا المشروع أظهر نتائج مخيفة عن أعداد العوانس في المملكة، حيث تجاوز 

الظاهرة هو ضعف التثقيف لدى الزوجين واألهل ومن خالل تحليل األسباب وجدنا أن السبب الرئيس وراء تفشي تلك 

سنوات توصلنا إلى فكرة إعداد دورات تدريبية تثقيفية لطالب وطالبات  3إنه بعد التحليل ومنذ : وأضاف. والمجتمع ككل

محاور في نفوسهم لتيسير الحياة الزوجية  6تهدف إلى تعزيز « رخصة قيادة الحياة الزوجية»الجامعة تحت مسمى 

 .ا بالشكل الصحيحوتفهمه

 -االجتماعي -الجانب النفسي  -االتصال األسري  -القيم واألخالق : وأشار إلى أن المحاور تتطرق إلى الجوانب التالية

ساعة يُمنح بعدها المتدرب والمتدربة شهادة  15أيام بواقع  3االقتصادي، على أن تكون مدة الدورة الواحدة  -الصحي

 .مختومة وموقعة بتوقيع مدير الجامعة بنفسه، وهذا ما يميزها عن باقي شهادات الدورات( يةرخصة قيادة الحياة الزوج)

 دورة جماهيرية

إنه في كل فصل دراسي يتم اإلعالن عن دورة جماهيرية تستهدف : وعن كيفية استفادة المجتمع خارج الجامعة يقول

أيدي مدربين ومدربات متميزين ويحضون خالل  الجمهور الخارجي، وهي دورات مجانية تقدم للنساء والرجال على

الدورة بكامل االهتمام والرعاية، ويمنحون بعد ذلك شهادة موقعة من مدير الجامعة أيًضا على غرار تلك التي تقدم 

 .للجمهور الداخلي

لرويحي عن تصحيح المفاهيم المغلوطة من جانبه تحدث المشرف على برنامج رخصة قيادة الحياة الزوجية عبدالسالم ا

المشروعات األخرى الداعمة للمشروع، مؤكدا أنه سيتم تدشين حملة إعالمية مكثفة لتصحيح المفاهيم المغلوطة في 

 .الزواج بشكل مكثف، وذلك في الفصل الدراسي القادم

لى مواقع دقائق ينشر ع 3مقطع فيديو دراميا تثقيفيا ال تتجاوز مدته  15رياال على  150وتشتمل الحملة التي كلفت 

التواصل االجتماعي، كذلك مقاالت وتغريدات وندوات وحوارات مع الطالب والطالبات والمستفيدين من البرنامج، كل 

على حسب وسيلة التواصل االجتماعي المناسبة له تعالج محتوياتها جميع المفاهيم المغلوطة عن الزواج والقضايا المتعلقة 

 .لحديثة إليصال المعلومة إلى الماليين بأبسط طريقة ممكنةبه بقالب اجتماعي يحاكي األساليب ا

وكشف الرويحي عن مركز استشاري لألسرة بصدد اإلنشاء، حيث صدر التصريح من وزارة الشؤون االجتماعية على 

إنشائه، وهو مركز متخصص يُعنى بتقديم االستشارة عبر مكاتب استشارية متنوعة وعلى أيدي متخصصين في الشؤون 

تماعية والنفسية واألسرية يقدم خدماته المجانية إلكترونيًا وهاتفيًا وشخصيًا وُسيعلن عنه في حين االنتهاء من كل االج

 .إجراءاته
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 األمريكي« جاستا»تستنكر إقرار قانون « هيئة احملامني»

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين المدينة جريدة : المصدر
madina.com/node/700225-http://www.al 

 

 المدينة ـ الرياض 

بما يُعرف « العدالة ضد رعاة األعمال اإلرهابية»استنكرت الهيئة السعودية للمحامين إقرار الكونغرس األمريكي لقانون 

العالم؛ الرتكازه على مبدأ إسقاط حصانتها السيادية،  ، والذي يُعدُّ مصدر قلق لدول«JASTA-جاستا«اختصاراً بـــ

ويخالف قواعد القانون الدولي وما استقرت عليه العالقات الدولية من عدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى، 

وبينت الهيئة أن  .والذي يتضمن أيضاً مخالفةً صريحةً لميثاق األمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول

يُمثل انتهاكاً صارخاً لما اتفقت عليه دول العالم وتعمل على حمايته في ظل قواعد « سيادة الدول وحصانتها»إهدار مبدأ 

غ مشروع لالنتقال من المسؤولية الفردية إلى خرق حماية الدول عبر الفوضى  محكمة العدل الدولية؛ إذ اليوجد أي مسو 

نين، في صورة صارخة ومرفوضة من صور التجرؤ على مبدأ الحصانة السيادية األجنبية الذي التشريعية وتسيس القوا

 .يحكم العالقات الدولية

 
 أحكام إدانة وفاة باألخطاء الطبية أسبوعيا 4

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين الوطن جريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=279405&CategoryID=3 

 

  دمحم العواجي: الرياض

قضية  3013من أصل  526تصدرت المنطقة الشرقية في عدد القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية بواقع 

 .أحكام أسبوعيا 1إدانة بالوفاة، بواقع  126نظرت في مختلف المناطق خالل العام الماضي، في حين تم تسجيل 

آالف قضية خطأ طبي عرضت على  3نظرت الهيئات الصحية الشرعية بجميع مناطق المملكة العام الماضي أكثر من 

 .قضية 1200ريد أكثر من قضية وتو 1300اللجان الشرعية المتخصصة، حيث تم ترحيل أكثر من 

 الشرقية تتصدر

قضية تم  3013أن مجموع القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية بلغت " الوطن"أكدت مصادر طبية لـ

جلسة عقدت من قبل اللجان  3723في  1002قضية، فيما تم إصدار قرارات لـ 1202قضية وتوريد  1311ترحيل 

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة الشرقية تصدرت عدد القضايا المعروضة على . ياجلسات سنو 3.3المتخصصة بواقع 

قضية، باإلضافة إلى منطقة  363قضية، ثم منطقة عسير بـ 573قضية تلتها منطقة الرياض بواقع  526الهيئات بواقع 

قضية، فيما سجلت  216رة بـقضية تلتها المدينة المنو 213قضية ثم الطائف بـ 271قضايا وكذلك جدة بـ 303القصيم بـ

قضية تم إصدار  11منطقة جازان أقل المناطق من حيث عدد القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية بواقع 

 .قضايا 3قرارات على 

جلسات فيما بلغ عدد  5.7جلسة بمعدل  1052وأوضحت أن أكثر المناطق عقدت جلسات هي منطقة الرياض حيث بلغت 

جلسة تلتها منطقة  1.2جلسة وبمعدل  311جلسات ثم محافظة جدة بواقع  5جلسة بمعدل  323منطقة القصيم الجلسات في 

 10.6جلسة وبمعدل  35جلسات، فيما سجلت منطقة جازان أقل عدد للجلسات بواقع  1.1جلسة وبمعدل  312عسير بواقع 

 .جلسات
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http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=279405&CategoryID=3
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 قرار إدانة 196

ناتجة عن األخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية تبعا لإلدانة أشارت اإلحصاءات إلى أن قضايا الوفيات ال

قرار عدم إدانة  173قرار إدانة باألخطاء الطبية و 126منطقة، منها  13قرارا رصدت في  371من عدمها بلغت 

قرار إدانة  37ارا منها قر 61باألخطاء الطبية لتسجل جدة األعلى في القرارات المتعلقة بوفيات األخطاء الطبية بواقع 

عدم إدانة، ثم  21إدانة و 32قرارا منها  60قرار عدم إدانة، تلتها منطقة الرياض بمجموع القرارات حيث بلغت  21و

قرار عدم  30قرارا و 22قرارا بلغت اإلدانة فيها  52المنطقة الشرقية سجلت مجموع قرارات الوفيات باألخطاء الطبية 

ن الطائف وجازان والباحة أقل المناطق في مجموع القرارات المتعلقة بوفيات األخطاء الطبية إدانة، فيما سجلت كل م

قرارات  1قرارات واإلدانة كانت في  6قرارات كانت اإلدانة في اثنين منها، ومحافظة الطائف بـ 3حيث بلغت في جازان 

 .قرارا اإلدانة كانت في قرارين فقط 11ومنطقة الباحة 

 هيئة 22

اإلحصائية أن النسبة المئوية لجميع القرارات الصادرة من قبل الهيئات الصحية الشرعية بجميع مناطق المملكة  أوضحت

، لتتصدر منطقة جازان النسبة %17.6فيما بلغت النسبة المئوية بقرارات عدم اإلدانة % 52.1في قضايا اإلدانة بلغت 

طقة الباحة النسبة األقل في المناطق من حيث قرارات اإلدانة وذلك ، فيما تسجل من%67األكبر في قرارات اإلدانة بواقع 

 .%13بواقع 

هيئات في منطقة الرياض، فيما بلغ عدد  5يذكر أن توزيع الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة للعام الماضي يتضمن وجود 

وهيئة واحدة في كل من مكة المكرمة الهيئات في كل من جدة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية وعسير بواقع هيئتين، 

 .هيئة بالمملكة 22والطائف واألحساء وتبوك وجازان ونجران والباحة ليصبح مجموع الهيئات الصحية الشرعية 

 

 
ت على تعديالت على نظام التقاعد املدني

ِّ
 يصو

 يف رفع سن التقاعد لـ" الشورى.. "اليوم
ّ
ا 60يبت

ً
 عام

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين سبق جريدة : المصدر
 هنا اضغط

 

 الرياض –عبدهللا البرقاوي 

ِّت مجلس الشورى خالل جلسته العادية الـ التي يعقدها اليوم االثنين على عدد من التعديالت لنظام التقاعد المدني  52يصو 

س الشورى استنادًا هـ، التي قدمها عدد من أعضاء مجل1323/  7/  22وتاريخ  11/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه األعضاء من آراء  23للمادة الـ

  .أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة

سابقًا الدكتور ومن أبرز التعديالت المقترحة المشروع المقترح األول الذي قدمه عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية 

. حسام العنقري، الذي صدر أمر ملكي في شهر رجب الماضي بتعيينه رئيًسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير

ويتلخص المشروع بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول بها حاليًا؛ لتكون وفق التعديل المقترح 

 ."عاًما 62اعد عند بلوغه سن الـإحالة الموظف المدني إلى التق"

ل البت  في تلك التعديالت خالل جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها في الثاني عشر   وكان مجلس الشورى قد أج 

هـ؛ إذ استمع المجلس حينها إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي ضم ثالثة 1137من جمادى اآلخرة لعام 

 62وتضمن المشروع األول مد سن التقاعد إلى . حة لتعديل نظام التقاعد المدني، قدمها عدد من األعضاءمشروعات مقتر

 .عاًما

األميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز والدكتورة إلهام حسنين )أما المشروع المقترح الثاني فُمقدَّم من أعضاء المجلس  

الدكتورة لبنى األنصاري والدكتورة مستورة الشمري واألستاذة هدى والدكتورة ثريا عبيد والدكتورة فردوس الصالح و

 .(الحليسي والدكتورة وفاء طيبة

https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
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عاًما على صدوره في ضوء المتغيرات  10ويهدف هذا المقترح إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من   

قاعد المدني، بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل االجتماعية واالقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام الت

 .االجتماعي، وذلك من خالل تعديالت وحذف عدد من مواد النظام، وإضافة مادتَْين جديدتَْين

فيهدف إلى ترسيخ ( عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبومريفة)وأما مشروع المقترح الثالث المقدَّم من عضَوْي المجلس  

دة النظر في المعاشات؛ لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أَُسر المتقاعدين، وتحسين مبدأ حماية الحقوق، وإعا

بَر السن، وذلك من خالل تعديل تسع مواد من مواد النظام  الوضع االقتصادي للمواطنين بعد اإلحالة إلى التقاعد وكِّ

 .المعمول به حاليًا، وحذف وإضافة مادة واحدة

ات وافق المجلس آنذاك على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه األعضاء من آراء وبعد مناقشة تلك المشروع 

ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة؛ إذ أعيدت التعديالت للمجلس، وتقرر التصويت عليها 

 .اليوم االثنين بعد إجراء التعديالت عليها

 
 الشمري تنفيذ اإلعدام يف السجني بدر

 مكتب حماماة ملتابعة أوضاع السجناء السعوديني يف العراق
    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين اليوم جريدة : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4159377 

 

 الدمام  -عادل التركي 

اء السعوديين في العراق عن تعيين احد مكاتب المحاماة لمتابعة ملف السجناء السعوديين في العراق كشف أهالي السجن

تحت إشراف السفارة السعودية في بغداد اال ان المكتب لم يزر السجناء حتى اآلن، جاء ذلك خالل زيارة األهالي 

السؤال عن حال ابنائهم، كما كشف األهالي عن للمسؤولين في وزارة الخارجية السعودية نهاية األسبوع الماضي بغرض 

 .ابالغ ذوي السجين بدر الشمري بأنه تم تنفيذ حكم اإلعدام من قبل السلطات العراقية في السجين

تزداد معاناة األهالي وخصوصا »: وقال المتحدث الرسمي باسم السجناء السعوديين في العراق المهندس علي القرني

سنوات حتى بعد وعود وزارة العدل  3ية والذين لم تصلنا منهم أي اتصاالت منذ اكثر من الموجودين في سجن الناصر

 25العراقية على لسان متحدثها حيدر السعدي قبل عامين، مشيرا الى ان مجموعة من السجناء السعوديين في العراق بعدد 

 .«تسليمهم للسفارة السعودية بالعراق لترحيلهم سجينا تقريبا انتهت محكوميتهم تماما او تحت االفراج الشرطي ولكن لم يتم

ان االهالي يتواصلون باستمرار مع السفير ثامر السبهان والقنصل صالح الهطالني الذي يطمئن االهالي : واضاف القرني

غير على حال السجناء بين حين وآخر اال اننا فوجئنا قبل أشهر بوفاة السجين الحبابي نتيجة االهمال الصحي وهو شاب ص

السن وتعرض للتعذيب والحرق على ايدي السجانين العراقيين وتم تداول مقطع الحرق في وسائل التواصل االجتماعي في 

حالة تذكرنا تماما بوفاة السجين ناصر الدوسري قبل سنوات وهذا ما حذرنا منه في وقت سابق اال ان المأساة تتكرر، 

دخولهم السجن وتسبب في وفاة اثنين من السجناء ولم نسمع اي  بسبب االهمال الصحي الذي يصاحب السجناء منذ

تصريح او تعليق من الجانب العراقي او طلب من السفارة السعودية هناك بتشكيل لجنة للبحث في سبب الوفاة أو المطالبة 

 .بالتحقيق في تلك الوقائع

نائهم محاكمة عادلة او تخرجهم من السجون بعد ان األهالي تائهون بين الوعود التي لم تكفل الب: وأردف القرني قائال

انتهاء محكوميتهم واكثر ما يؤرقهم حاليا هو ما يتم في دهاليز السجون العراقية من اعادة محاكمة للسجناء بعد انتهاء 

 .مدتهم كما حدث مع السجين الفراج قبل عام تقريبا حيث تمت اعادة محاكمته الى السجن المؤبد

الي طالبوا السفارة السعودية في العراق بأن تدعم ايقاف حكم االعدام واعادة محاكمة المحكومين وأشار الى ان األه

 .باالعدام وتسليم المنتهية محكوميتهم، باالضافة الى تقديم الرعاية الصحية المناسبة وحمايتهم من االعتداءات المتكررة

 

http://www.alyaum.com/article/4159377
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 سكانممرات لذوي االحتياجات واملكفوفني مبشروع اإل.. القطيف

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين اليوم جريدة : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4159384 

 

 القطيف  -ليلى المزعل 

فيذ شبكة الطرق الداخلية واألرصفة أكد رئيس المشروع اإلسكاني بمحافظة القطيف المهندس حسن أحمد االنتهاء من تن

بالمشروع بما يتناسب مع المعايير الحديثة، الفتا إلى أن شبكة الطرق الداخلية تتضمن إنشاء ممرات لذوي االحتياجات 

 .الخاصة والمكفوفين، باإلضافة إلنشاء شبكة إنارة الشوارع من نوع ليد ذات الكفاءة العالية والموفرة للطاقة

إن وزارة اإلسكان حرصت : ة ميدانية قام بها أعضاء المجلس البلدي لمشروع اإلسكان بالقطيف مؤخراوقال خالل جول

كيلو مترا طوليا من بالط األرصفة الخاص للمكفوفين مما يجعل لهم حرية الحركة خالل الحي  21على توفير حوالي 

 .السكني

في حي الجش شرق طريق الجبيل الظهران السريع  وذكر المهندس حسن أحمد أن مشروع إسكان القطيف البدراني يقع

كم  20كم من مركز مدينة القطيف و 3بجوار مستشفى القطيف المركزي وامتداد لحي اإلسكان القديم ويبعد الموقع حوالي 

 .كم شرقا عن ساحل الخليج العربي 12كم من مدينة الجبيل كما يبعد  65من مدينة الدمام و

مترا  561,722فيذ وتوصيل كافة الخدمات والبنية التحتية للمشروع الذي يمتد على مساحة وأشار إلى االنتهاء من تن

مربعا، الفتا إلى أن المشروع صمم بشكل عصري واقتصادي مع قبوله للتمدد الرأسي واألفقي وفقا لمتطلبات الساكن 

األسر السعودية وتقاليدها والمشروع يتضمن المستقبلية ومالءمتها للظروف البيئية والمناخية المحيطة وتناسبها مع عادات 

قطع أراض مطورة تشمل جميع المرافق من المساجد ومراكز تجارية وروضة أطفال والحدائق العامة ومالعب األطفال 

باإلضافة الى توافر كافة الخدمات األساسية من الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وشبكات الطرق واإلنارة 

 .والرصف

الجزء األول العمائر السكنية والتي تبلغ مساحة األرض : ح المهندس حسن أحمد أن المشروع ينقسم إلى جزءينوأوض

أراض  5قطع أراض مكتملة المرافق والخدمات والتوصيالت المنزلية وكذلك  7م تحتوي على 260.000المخصصة لها 

 .مخصصة للحدائق ومالعب أطفال ومحطة الكهرباء المركزية
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استنكرت اعتداء املليشيات احلوثية على السفينة اإلماراتية والقصف 

 اجلوي على حلب والتفجريات أمام مسجد يف دريسدن
وعواقبه .. يضعف احلصانة السيادية للدول« جاستا»: اململكة

 وخيمة وخطرية
    م2016 أكتوبر  1 - هـ1133محرم  3 الثالثاء الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1537780 

 

 واس -الرياض 

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد 

 .ظهر امس االثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض

سة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى االتصال الذي تلقاه ـ أيده هللا ـ من فخامة الرئيس وفي مستهل الجل

عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وما تضمنه من مشاعر الشكر للمملكة على ما قدمته من خدمات جليلة 

 .للحجاج والمعتمرين في موسم حج العام الماضي

أكده صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس  ونوه مجلس الوزراء بما

الوزراء وزير الداخلية خالل اجتماعه مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا من حرص المملكة 

جية مع تركيا في مختلف المجاالت، العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الشراكة االستراتي

 .باإلضافة إلى االرتياح لتطابق وجهات النظر للبلدين حيال مختلف القضايا اإلقليمية والدولية

وأشار المجلس إلى نتائج لقاءات واجتماعات سمو ولي العهد خالل زيارته لجمهورية تركيا بتوجيه من خادم الحرمين 

ن علي يلدريم وكبار المسؤولين بالحكومة التركية، وما جرى خاللها من مباحثات الشريفين، مع دولة رئيس الوزراء ب

 .تسهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجاالت

وتطرق المجلس إلى ما استعرضه أصحاب المعالي الوزراء مع نظرائهم من الجانب التركي في إطار زيارة سمو ولي 

 .ه من توقيع اتفاقيات في عدد من أوجه التعاون بين المملكة وتركياالعهد وما أثمرت

عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة األنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء .وأوضح وزير الثقافة واإلعالم د

ع الدولي الذي تقوم العالقات في الواليات المتحدة األمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتم" جاستا"أكد أن اعتماد قانون 

الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العالقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن 

إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الواليات المتحدة، معرباً عن األمل بأن تسود الحكمة 

يتخذ الكونجرس األمريكي الخطوات الالزمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن وأن 

 ".جاستا"قانون 

واستمع المجلس إلى عرض عن المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد في العاصمة 

هـ، وقد أبدى المجلس ارتياحه لنتائج المؤتمر، واستمرار 1137/  12/  27 - 26الجزائرية، الجزائر، خالل الفترة من 

التعاون والتنسيق والنقاش بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة والشركات والمنظمات العالمية ذات العالقة وتركيز 

 .المنتدى على الحوار من أجل استقرار السوق على المديين القصير والطويل

( األوبك)إلى نتائج االجتماع الوزاري االستثنائي المائة والسبعين لمنظمة الدول المنتجة للبترول كما استمع المجلس 

ً بنتائج االجتماع من حيث تحديد سقف إلنتاج 1137/  12/  27والذي عقد في الجزائر يوم  هـ، وقد أحيط المجلس علما

ة االستقرار للسوق البترولية العالمية، وأبدى المجلس المنظمة الذي يهدف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة وإعاد

http://www.alriyadh.com/1537780
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ً بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والدول  تطلعه الستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج األوبك للعمل معا

 .المستهلكة

تجة والدول المستهلكة وأكد المجلس، حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المن

 .والصناعة البترولية واالقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف

وبين معاليه أن المجلس جدد ترحيب المملكة العربية السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 

المعايير الدولية، وعدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي إلنشاء لجنة تحقيق دولية، م المتوافق مع 2016أغسطس  15

 .والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم اإلفالت من العقاب والمحاسبة

لمساعدات اإلنسانية واإلغاثية منها ما يقدمه وأبرز المجلس الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال ا

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجاالت األمن الغذائي واإليواء والصحة 

بينها دولة من  30والمياه واإلصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 

ً  113الجمهورية اليمنية وسوريا، وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها   .برنامجا

كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ العتداء المليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة اإلمارات العربية 

المساعدات اإلنسانية وإخالء الجرحى والمصابين  المتحدة قرب ميناء عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل

المدنيين الستكمال عالجهم في دولة اإلمارات، ووصف ذلك بالعمل اإلرهابي ويعرض المالحة الدولية في باب المندب 

للخطر، ويتنافى مع قوانين المالحة الدولية، ويتعارض مع الجهود اإلقليمية والدولية التي تبذل إلرسال المساعدات 

 .إلغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيقا

وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات 

في  33ن في ختام دورته من المدنيين األبرياء من أطفال وشيوخ ونساء، معبراً عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق اإلنسا

جنيف الذي يدين استمرار االنتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والمليشيات 

 .التابعة له

كما عبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة 

لمانيا، وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام األديان والمعتقدات اإلنسانية ورفض المملكة دريسدن شرق أ

 .جميع األعمال اإلجرامية

 مطالبة الجهات الحكومية باستخدام تقنية تبريد المناطق عند تصميم مشروعاتها

 التحديات في المدندراسة مكونات النمو السكاني والتباين في التوزيع الجغرافي لمعالجة 

عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها . أفاد د

 :موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـي

ني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس بعد االطالع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثا

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية في شأن ما رآه مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية حيال توصيات اللجنة المشكلة 

 :لمتابعة النمو السكاني في المملكة، قرر مجلس الوزراء ما يلي

ووكيل وزارة اإلسكان، وممثل عن الهيئة العامة لإلحصاء  وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية،: إضافة كل من - 1

 وتاريخ( 212)تعادل مرتبته مرتبة وكيل وزارة، إلى عضوية اللجنة الوطنية للسكان المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم 

 .هـ1123/  7/  2 

لنمو السكاني واتجاهاته، ودراسة قيام اللجنة الوطنية للسكان بتحليل الوضع السكاني في المملكة، ودراسة مكونات ا - 2

التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها ترك ز السكان في المدن، وأن ترفع تقارير دورية عن 

 .الوضع السكاني في المملكة

وثيقة السياسة خالل مدة ال إحالة موضوع متابعة النمو السكاني إلى اللجنة الوطنية للسكان، وأن تقوم اللجنة بتحديث  - 3

 .تتجاوز ستة أشهر، ورفعها إلى المقام السامي تمهيداً العتمادها

بعد االطالع على ما رفعه وزير المالية، وبعد االطالع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية *

 :راء ما يليهـ ، قرر مجلس الوز1137/  10/  26وتاريخ ( د/  37/  32-7)رقم 

استخدام تقنية تبريد المناطق حال انطباق عدد من الشروط  -عند تصميم مشروعاتها  -على الجهات الحكومية  - 1

 :والمعايير من بينها ما يلي

 .أن يكون مشروعاً جديداً  -أ 

 .طن من التبريد( 15.000)أن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد  -ب 

 .بكميات كافية في المنطقة التي يقام فيها المشروع أن تتوافر مياه معالجة -ج 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

47 

بمراجعة الشروط  -بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  -قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة  - 2

 .والمعايير المذكورة أعاله وتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك

/  1/  1وتاريخ ( 7)من قرار مجلس الوزراء رقم ( 2)و ( 1)تين وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقر*

هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية ، واستمرار تحمل الدولة للرسوم الجمركية الخاصة بها، 1122

 .على أن يكون استيرادها وفقاً لجدول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع

 اكز الوثائق في األجهزة الحكومية وهيئة الترفيهترتيبات تنظيمية لمر

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في األجهزة 

 .الحكومية 

 .قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه

الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج مشاركة وزير كما اطلع مجلس 

االقتصاد والتخطيط في اجتماع اللجنة السعودية البريطانية المشتركة للتوازن االقتصادي، والتقرير السنوي لوزارة البيئة 

ألوضاع سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص وذلك لقياس والمياه والزراعة عن عام مالي سابق، والدراسة التحليلية 

مدى اعتماد سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات في المناطق المختلفة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء 

 .في العروض سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه

 دن وبلغاريامذكرات تعاون مع جنوب إفريقيا وتشاد وجورجيا واألر

بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع  -أو من ينيبه  -وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة *

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في 

 .رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية المجاالت الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم

بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع اتفاقية  -أو من ينيبه  -وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية *

رفع النسخة النهائية  عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، والتوقيع عليه، ومن ثم

 .الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية

بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن  -أو من ينيبه -وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة 

لوطنية بين حكومة مشروع اتفاقية للتعاون في المجاالت الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والغابات والمتنزهات ا

المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة الستكمال 

 .اإلجراءات النظامية

بالتباحث مع الجانب األردني في شأن مشروع مذكرة  -أو من ينيبه  -وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير اإلسكان *

تعاون في مجال اإلسكان بين وزارة اإلسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة األشغال العامة واإلسكان في تفاهم لل

 .المملكة األردنية الهاشمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية

بالتوقيع على مشروع مذكرة  -أو من ينيبه -عبدالعزيز المكلف  وافق مجلس الوزراء على تفويض أمين عام دارة الملك

تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية في جمهورية بلغاريا ومن ثم رفع النسخة 

 .الموقعة الستكمال اإلجراءات النظامية

 «15»و « 11»ترقيات بالمرتبتين 

 :على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التاليوافق مجلس الوزراء 

بالمرتبة الخامسة ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة)ترقية عبدهللا بن دمحم بن سعد الدهيمي على وظيفة  - 1

 .عشرة بوزارة العدل 

بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة ( مستشار قانوني)ف من وظيفة نقل الدكتور عبدهللا بن صالح بن عبدهللا العبداللطي - 2

 .بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل( مستشار إداري)العمل والتنمية االجتماعية إلى وظيفة 

 .بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس األعلى للقضاء( مستشار إداري)ترقية علي بن عبدهللا بن عمر العمر على وظيفة  - 3

 بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل( رئيس كتابة عدل)رقية حسن بن عبدالرحمن بن حسن السميح على وظيفة ت - 1

بالمرتبة الرابعة عشرة ( وكيل اإلمارة المساعد للشؤون األمنية)ترقية سعد بن مرزوق بن راشد الحربي على وظيفة  - 5

 .بإمارة منطقة المدينة المنورة

بعة عشرة بديوان المراقبة بالمرتبة الرا( مستشار مالي)بن عبدهللا بن علي آل مسفر على وظيفة ترقية عبدالرحمن  - 6

 .العامة
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 اقتصار العمل يف أوبر وكريم على : وزارة النقل

 السعوديني فقط
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1537747 

 

 عبدهللا البشير -متابعة 

كشف المشرف العام على التسويق واالتصال المؤسسي بوزارة النقل، تركي الطعيمي عن تخصيص تقديم الخدمة 

لعامة بالمركبات الخاصة على السعوديين فقط، وليس األجانب، ويسمح لعمل األجانب عن طريق منشآت األجرة ا

 .والخاصة، منوهاً بأن لها اشترطات معينة وذكر منها اجتياز بعض الشروط والتدريب

إن وزارة العمل والتنمية االجتماعية والقطاع األمني أخذو على عاتقهم موضوع تنظيم " اإلخبارية"وقال الطعيمي لـ 

أشهر وأعطت  1نظيم القطاع من حوالي قطاع نقل الركاب بشكل عام، والوزارة طرحت عدد من االشتراطات الجديدة لت

 .مهلة للشركات الغير نظامية 

وذكر تركي الطعيمي أن الهدف األساسي لوزارة النقل، هو سد الفجوة مابين العرض والطلب في هالنشاط وخاصة فيما 

مخالف لألنظمة  يتعلق بتطبيقات المركبات، مشيرا إلى أن عدد كبير يمارسون النشاط من العمالة األجنبية، جزء منهم

داف تسعى وجزء منهم يعمل بمركبات غير مرخص لها، مبيناً أن الهدف منه تنظيم هذا القطاع بالدرجة األولى وعدة أه

 .لها الوزارة للحد منها 

 
 ال صحة إليقاف تسديد أقساط قرض بنك التسليف ملدة عام

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1537731 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

نفى البنك السعودي للتسليف واالدخار صحة ما يتم تداوله حول إيقاف تسديد أقساط قرض البنك لمدة عام، جاء ذلك على 

 .لسان متحدثها الرسمي عبدالعزيز الناصر

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alriyadh.com/1537747
http://www.alriyadh.com/1537731
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 تطلق تطبيقًا للكشف عن مواقع األراضي البيضاء« اإلسكان»
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1537726 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

ً للهواتف الذكية تمكن المواطنين والمقيمين من مساعدتها في الكشف عن مواقع  أطلقت وزارة اإلسكان اليوم تطبيقا

 .األراضي البيضاء في المدن المستهدفة في فرض سوم على األراضي البيضاء

على خيارات تصوير األراضي البيضاء وتحديد مواقعها، ومن ثم إرسال المعلومات إلى " أراضي بيضاء"ويشمل تطبيق 

ارة اإلسكان، وتسعى الوزارة إلى تكوين قاعدة بيانات لألراضي البيضاء في المناطق كافة، ويمكن تحميله عبر وز

 .و االندرويد IOSالمتاجر الخاصة بأنظمة الـ 

ً على نهاية فترة تسجيل األراضي البيضاء والتي أقرتها الوزارة سابقا، وفي حال عدم  70يذكر أنه تبقى اآلن نحو  يوما

الجدير بالذكر أن النظام يفرض رسم . ل األرض واإلبالغ عنها خالل هذه الفترة سيتم فرض غرامة على المالكتسجي

سنوي على األراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة االعتبارية غير الحكومية، 

ف على مشاريع اإلسكان والبنية التحتية مما يدعم ٪ من قيمة األرض، وستستعمل إيرادات الرسوم للصر ٠٫٢بنسبة 

 .اإلسكان لتقديم الحلول والمنتجاتالعرض في قطاع 

 
 امرأة تنحر طفلة زوجها باألحساء

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
.com/1537754http://www.alriyadh 

 

 مصطفى الشريدة -األحساء 

 .أقدمت مواطنة صباح أمس على نحر طفلة زوجها في حي محاسن بمدينة المبرز التابعة لمحافظة األحساء

إنه عند الساعة التاسعة من صباح أمس " الرياض"وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ

بالغاً من أحد المواطنين عن تعرض طفلة تبلغ من العمر ست سنوات للنحر، ُعثر عليها في أرض  تلقت شرطة األحساء

وأضاف أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة . فضاء بالقرب من منزلها بحي محاسن

 .ها خارج المنزلوالتحقيق فيها، حيث تبين إقدام زوجة والد الطفلة وهي مواطنة ثالثينية على نحر

وأردف العقيد الرقيطي أن الجانية قبض عليها وتم التحفظ على األداة المستخدمة في الجريمة، ونُقل جثمان الطفلة إلى 

 .ية لهيئة التحقيق واالدعاء العامالمستشفى الستكمال اإلجراءات الالزمة تمهيداً إلحالة ملف القض
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 للمعاشتضمن زيادة السن وضم فئات جديدة 

 يؤجل تعديل نظام التقاعد املدني ملزيد من الدراسة« الشورى»
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1537800 

 

 عبدالسالم البلوي -الرياض 

عديل نظام التقاعد المدني وقرر إعادته للجنة المختصة لمزيد من الدراسة وصياغة بعض أجل مجلس الشورى حسم ت

المواد والعودة في جلسة مقبلة لعرضها على المجلس ومناقشتها والتصويت عليها، جاء ذلك بعد ان أسقط األعضاء 

أيَّد التوصية مقابل رفض  عضواً  57توصية لجنة متخصصة طالبت بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام، ورغم أن 

صوتاً، وتضمنت التعديالت المقترحة زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام  76لها إال أن األغلبية إلقرارها محددة بـ 53

وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على  62المعمول به إلى 

في المئة وإضافة ابن وبنت االبنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أوالد  10 من في المئة بدالً  60أساس 

المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع مابين المعاش 

 .وراتب الوظيفة للزوجين

لمجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن األراء من جهته، أكد يحيى الصمعان مساعد رئيس الشورى أن ا

والملحوظات التي طرحها عدد من األعضاء تجاه مقترح تعديل نظام التقاعد المدني، وأفاد أن رئيس الجلسة قرر إعادة 

ا إلى الموضوع إلى اللجنة إلعادة النظر في صياغة بعض المواد التي شملها التعديل المقترح، والعودة بوجهة نظره

 .المجلس في جلسة مقبلة

وكان الصمعان قد طلب من األعضاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية التي درست التعديالت المشار 

ألبرزها، التصويت على توصية اللجنة ولكن لم تفز باألغلبية المطلوبة، ثم صوت األعضاء على مناقشة مواد المشروع 

هذا التوجه، ثم صوت على مناقشة التعديالت مادة مادة ولكن أيضاً تم رفض ذلك فأعلن الصمعان  جملة واحدة، ولم ينجح

وبعد أن وردته ملحوظات خطية من بعض األعضاء إعادة المشروع للجنة وتأجيل التصويت، دون الرجوع لسماع وجهة 

 .كما لم تطلب اللجنة إعادته إليهانظر األعضاء في هذا الشأن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1537800


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

51 

 
 يتنازل عن أحدها معرتفًا بعدم صحته« مدعي»

 دفعها أمام « فتاة الوهم»رفضت « شيكات»التحقيق يف 
 حمكمة التنفيذ

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1537756 

 

 أحمد الهاللي -دة ج

مفقودة بقيمة تجاوزت المليون ونصف لاير، على خلفية قضية " شيكات"بدأت جهات مختصة في محافظة جدة بتقصي 

، وتمكنت من جمع ماليين الرياالت في مجال المساهمات، حيث تم التحقيق "فتاة الوهم"الفتاة العشرينية والتي عرفت بـ

 .معترفاً بعدم صحته" المدعين"حين تم التنازل عن الشيك اآلخر من قبل أحد في شيك يحوي مبلغاً من المال، في 

وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد أشهر من حكم قضائي أصدرته محكمة مكة الجزائية تضمن صرف النظر 

لة، واكتفت المحكمة عن مطالبة المدعي العام الحكم بالحجز، والتحفظ على ممتلكات الفتاة، وأموالها الثابتة، والمنقو

 .بسجنها عشرة أشهر بسبب تفريطها بجمع أموال دون ترخيص رسمي

فإن األدلة الجنائية في محافظة جدة تلقت أوراق الفتاة المتضمنة اعتراضها أمام محكمة " الرياض"وبحسب مصدر لـ

اة لمضاهاتها بما هو موجود في التنفيذ التي حكمت بدفع قيمة الشيك بسبب سرقة دفتر الشيكات، وتم أخذ تواقيع الفت

 .الشيكات التي تحتوي على أكثر من مليون ونصف

وأشار إلى أن قاضي محكمة التنفيذ بمحافظة جدة أصر على حكمه بتنفيذ أحد الشيكات التي تم اإلبالغ عنها لدى قسم 

الجنائية بشرطة جدة التي لم تصدر  الشرطة، مشيراً إلى أن الفتاة رفضت تنفيذ الحكم حتى يتم ظهور نتائج تحقيقات األدلة

 .حتى اآلن بشأن الشيك المسروق

معترفاً " المدعين"فيما ال يزال ملف القضية يحمل الكثير من المفاجآت التي كشفت عن أحداث مثيرة، أبرزها تقدم أحد 

ً من المال، مشيراً في اعترافه  على " الرياض"صلت ح-بأنه ال يستحق الشيك الذي بحوزته، والذي كان يتضمن مبلغا

دون أتعاب للمحاماة لكي يتم إلزام الفتاة " شيكين"، أن أحد األشخاص أحضر له الشيك اآلخر، وقال له طالب بـ-نسخة منه

 .بالدفع، أو سجنها

بدأ بعد تقدمها  ، فإن بداية إيقاف الفتاة العشرينية "الرياض"وبحسب معلومات خاصة عن قضية فتاة الوهم حصلت عليها 

الخاص بالمؤسسة " الشيكات"دفتر  عامين إلى قسم شرطة السالمة في محافظة جدة ببالغ يفيد بتعرضها إلى سرقة  قبل

 .التجارية الخاصة بها

بالسرقة أبلغت البنك، ومن ثم قسم شرطة السالمة، حيث تم  وتضمنت المعلومات والوثائق، أن الفتاة، وعندما علمت 

مطالبات التي وصلت إلى أروقة المحاكم عن طريق شيكات بمبالغ مالية بعضها صحيح من تسجيل البالغ، لتتوالى بعدها ال

 .قبل المساهمين، والمستثمرين، والبعض اآلخر غير صحيح

من الدفتر " شيكين"وأفادت المعلومات أن الفتاة، وعندما ذهبت الى الشرطة لمراجعة الشكاوى فوجئت بتقدم أشخاص بـ

طة الذي تم اإلبالغ فيه، ليتم بعدها إيقافها رغم تأكيدها واعتراضها بأن الشيكات التي قدمت المسروق في نفس قسم الشر

 .تم اإلبالغ عنها في وقت سابق

بعد قرابة العامين من ظهور أول مساهمات مالية تقودها فتاة " الفتاة"قد انفردت بحوار صحافي مع " الرياض"وكانت 

نته القضية من أحداث اختلطت بين ادعاءات وحقائق، أشغلت الرأي العام عشرينية في المملكة، كشفت بعض ما تضم

مليون لاير، بينما أكدت الفتاة أن المبالغ  500ضدها، وأدت إلى انتشار الشائعات، والمزاعم التي تحدثت عن جمعها قرابة 
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ث معها قد يحصل مع أي فتاة ، مشيرة إلى أن الذي حد"واقع وليست وهماً "مليون لاير، حيث تقول إنها  15لم تتجاوز 

أخرى، أو شاب، وأن التغرير بالشباب منتشر بطرق شتى فمنهم من يستخدم الشباب في المخدرات ومنهم في اإلرهاب 

 .وغيرها من األمور المخالفة

في  يذكر أن الفتاة كانت تعمل في أحد البنوك السعودية، وتعرفت من خالل وظيفتها على أحد األشخاص الذين يتعاملون

التجارة خارج المملكة بالعقار، والبورصة العالمية، ومن هنا بدأت القصة بحسب قولها، حيث استهواها العمل بالتجارة مع 

هذا الشخص، الذي طلب منها إنشاء سجل تجاري، وجلب لها أوراق الوساطة حتى تتعامل معه، ومع الشركات الدولية، 

ً أن هذا الشخص هو السبب الرئيس في ن التحقيق معه في القضية  شوء هذه القضية بسبب التغرير بها، حيث لم يتمعلما

 .حتى اآلن

 

خالل اجتماع برئاسة مسو ويل ويل العهد جملس الشؤون 
 االقتصادية ناقش عددًا من املوضوعات التنموية

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161004/ln54.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

ً مساء أمس االثنين في قصر اليمامة بالرياض برئاسة صاحب السمو  عقد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية اجتماعا

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس  الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبد العزيز

 .مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

 .، واتخذ حيالها التوصيات الالزمةوناقش المجلس خالل االجتماع عدداً من الموضوعات االقتصادية والتنموية
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باملنطقة الشرقية األمري  استقبل مدير عام اإلعالم املرئي واملسموع
 دور اإلعالم مهم يف ترسيخ اهلوية الوطنية: سعود بن نايف

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161004/ln56.htm-http://www.al 

 

 :واس -الدمام 

أكَّد صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية أن تغرس وسائل اإلعالم 

 .حب الوطن في قلوب النشء والمواطنة في مفهومهم، مشيًرا سموه إلى أن دور اإلعالم مهم في ترسيخ الهوية الوطنية

ه بمكتبه بديوان اإلمارة أمس، مدير عام اإلعالم المرئي والمسموع بالمنطقة الشرقية جاء ذلك خالل استقبال سمو

عبدالرحمن بن عبدالمحسن الملحم ومرافقيه، حيث أشاد بتطور مراحل اإلعالم بشكل متسارع وملحوظ لمواكبة كل ما هو 

ع يعد دوًرا محوريًا في ترسيخ مفهوم جديد في عالم اإلعالم، موضًحا أن دور الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسمو

 .اإلعالم الهادف

وشد د األمير سعود بن نايف على أهمية دور اإلعالم بالحرص على المصداقية في نقل المادة اإلخبارية، مشيًرا إلى أن 

 .اإلعالم السعودي يزخر بالطاقات والكفاءات اإلعالمية التي تتمتع بمهنية عالية

موه تقريًرا ألعمال الهيئة وبرامجها بالمنطقة، إضافة إلقامة ثالث فعاليات هي ملتقى اإلعالميين من جانبه رفع الملحم لس

واإلعالميات، والملتقى اإلعالمي التشكيلي األول، واالحتفال بذكرى اليوم الوطني، مقدًما لسمو أمير المنطقة الشكر على 

 .عالم بالمنطقةالدعم الذي يلقاه فرع الهيئة ما أسهم في تطوير وتميز اإل
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( 06.2)حركة بيع األراضي تستحوذ على النصيب األكرب بـ

 مليار ريال صفقات العقار باململكة خالل الثالثة  54مليار 
 أشهر األخرية

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161004/ec15.htm-http://www.al 

 

 :علي القحطاني -« الجزيرة»

مليار لاير خالل الربع األخير  12.1صفقة متنوعة بقيمة  15.213سجلت كافة مناطق المملكة صفقات عقارية تجاوزت 

صفقة متنوعة  6.137مليار لاير للصفقات السكنية و 31.1بقيمة صفقة متنوعة  32.076، منها 1137من العام الماضي 

مليار لاير للتجارية، وبحسب مؤشر وزارة العدل العقاري فقد تراجعت قيمة صفقات الربع األخير مقارنة  13.3بقيمة 

%  30بنسبة مليار لاير  66.2صفقة متنوعة بقيمه  56.675بالربع نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الصفقات 

في كافة مناطق المملكة وهو ما أدى إلى تراجع الصفقات التجارية %  65رغم استمرار سيطرة الصفقات السكنية بنسبة 

 .من القيمة اإلجمالية للصفقات%  20بنسبة 

مليار لاير استحوذت فيه قطع األراضي  31.1صفقة متنوعة بقيمة  32.076وكان نصيب القطاع السكني من الصفقات 

مليون لاير،  1.7مليار لاير والشقق السكنية  1.5مليار لاير ثم الزراعية بمبلغ  26.3على النصيب األكبر، حيث بلغت 

 .مليون لاير 257ومبيعات الفلل السكنية 

ملياراً قيمة  16.1مليار لاير، منها  13.3صفقة متنوعة بقيمة  6.137بينما جاء القطاع التجاري بإجمالي صفقات تجاوز 

 .راٍض تجارية والبقية توزعت بين األراضي الزراعية والمرافق والمحالت واألسواق التجارية والشقق التجاريةأ

مليارات  7.2مليارات لاير للسكنية  10.7كما يالحظ استمرار منطقة الرياض في قيادة الصفقات العقارية خالل الربع بـ

مليار لاير نصيب  16.5تنوعة، ثم تأتي منطقة مكة المكرمة بـ صفقة م 13.322لاير للتجارية وبعدد صفقات وصلت إلى 

مليارات لاير ثم تأتي المنطقة الشرقية  5.2صفقة  722مليارات لاير والتجاري بـ 10.6. صفقة بقيمة 7.161السكني منها 

صفقة  6712ل مليارات لاير تركزت الصفقات على القطاع السكني من خال 7.5صفقة بقيمة  7221في الترتيب الثالث بـ

مليار لاير تلى ذلك منطقة المدينة المنورة  2.6صفقة بقيمة  1212مليارات لاير ثم القطاع التجاري بصفقات  1.2بقيمة 

صفقة متنوعة بقيمة  2126مليار لاير كانت الصفقات على القطاع السكني قد وصلت إلى  1.6صفقة بـ 2332بصفقات 

وكشفت مجموعة جيه أل أل عبر . مليون لاير 100صفقة بقيمة  253صفقات مليار لاير ثم القطاع التجاري ب 1.2

حيث ستواصل بيئة اقتصاد كل ي حافلة بالتحديات « 2016أبرز توجهات السوق العقارية السعودية في »تقريرها السنوى 

ن مع تباطؤ نمو إجمالي التأثير في السوق العقاري بالتزام( تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار صرف الدوالر األمريكي)

عة للغاية ألنها تتخذ إجراءات جادة . الناتج المحلي السعودي واألنفاق الحكومي والسيولة اإلجمالية لكن رؤية الحكومة مشج ِّ

كما تمنح . لضبط إيقاع االقتصاد السعودي وتنويع موارده وإعداده لمواجهة سيناريو طويل األمد من انخفاض أسعار النفط

الحكومة السعودية فرصة إجراء تغييرات هيكلية وإطالق حملة سريعة لتنويع موارد االقتصاد الوطني سوف  هذه البيئة

 .تُحدِّث في نهاية المطاف تأثيراً طويل األمد في السوق العقاري واالقتصاد بأكمله

بة األراضي البيضاء وحدد التقرير توجهات رئيسية ستؤثر في سوق العقار المحلي هذا العام لعل أبرزها تأثير ضري

وإصالح أنظمة تمويل بناء المنازل، وتأخر إنجاز المشاريع ومع ذلك تبقى المملكة أكبر اقتصادات دول مجلس التعاون 

 .تحديات قصيرة األمد التي تواجههاوتمتلك إمكانيات هائلة لتطوير السوق العقاري رغم ال
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.. لب االجتماعيةنتيجة للضغوط االقتصادية ومفرزات العوملة واملطا

 : املهندس الفاحل
الشركات واملؤسسات غري الرحبية مطالبة حبلول مبتكرة 

 ملواجهة التحديات
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر

016/20161004/ec14.htmjazirah.com/2-http://www.al 

 

 :االقتصاد -« الجزيرة»

حثَّ المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قادة ورؤساء مجالس إدارة العديد من مؤسسات 

األعمال في دول مجلس التعاون الخليجي على العثور على حلول مبتكرة للتحديات الملحة التي تواجهها الشركات 

سسات غير الربحية نتيجة للضغوط االقتصادية ومفرزات العولمة والمطالب االجتماعية نحو المزيد من الشفافية والمؤ

 .والمسؤولية والحاجة لرفع مستويات األداء من قبل جميع أنواع المؤسسات

عهد أعضاء مجالس جاء ذلك خالل الحوار الذي شارك فيه ضمن ملتقى القمة الرابع لرؤساء مجالس اإلدارة الذي نظمه م

حيث شدد الفالح على أن . «الريادة في زمن التغيرات»: اإلدارة في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض تحت عنوان

وضع اإلستراتيجية، إدارة المخاطر والحوكمة، : دور مجالس اإلدارة هو التركيز على ثالثة عوامل أساسية هي

 .«حوكمة الفاعلة من قبل مجالس اإلدارة هي العنصر األهم لنجاح المؤسساتال»، مضيفًا أن «واإلشراف على األعمال

وقال الفالح، إن مواكبة التغيرات التي تشهدها بيئة األعمال أمر يزداد صعوبة بمرور الوقت، وأن الشركات في دول 

ممارسات األعمال واإلشراف مجلس التعاون الخليجي مهيأة لتحقيق استفادة كبيرة من خالل االرتقاء بمستويات الحوكمة و

وأضاف أن التحديات لها أبعاد كثيرة، منها التغيرات في ديناميكيات األسواق، . وغير ذلك من الجوانب الخاصة بها

استمرار ظهور منافسين جدد، والحاجة إلدخال التحول على مستوى المؤسسة ككل بداًل من االكتفاء بتحقيقه في أجزاء 

 .ت المتواصلة في الجوانب الديموغرافية والتقنية والتوقعات المجتمعيةمنها، إلى جانب التغيرا

ق الفالح إلى آثار األزمة المالية على التصورات السائدة في المجتمع عموًما حول األعمال، قائال في هذا الصدد : وتطرَّ

في ذلك التحديات الناجمة عن ستواجه مجالس اإلدارة في المستقبل درجة أكبر من الفحص والتدقيق من قبل الناس، بما 

عمل شركات الخدمات المالية في بيئة خاضعة للتنظيم، كذلك سيكون الحال بشأن التزام الشركات في مجاالت السالمة 

والصحة والبيئة، وينبغي على هذه الشركات أن تتوقع درجة أكبر من المحاسبة المجتمعية، ومن هنا فإنها تحتاج للتواصل 

 .«ورة تتسم بالشفافيةمع عامة الشعب بص

وحثَّ الفالح قادة األعمال ومجالس اإلدارة في دول مجلس التعاون على مساندة برامج التحول الوطني والمشاركة 

اإليجابية فيها، من أجل مساعدة اقتصادات دولهم على تحقيق التنويع االقتصادي والحد من اعتمادها على المواد 

موضحا . فرص عمل متميزة لألعداد المتزايدة من الشباب الذي يدخلون إلى سوق العملالهيدروكربونية، إلى جانب إيجاد 

بما تتسم به من جرأة، ما هي إال نموذج جيد لبرنامج اإلصالح الشامل الذي يُتوقع له أن يحدث  2030أن رؤية السعودية 

اعين العام والخاص خالل السنوات نقلة شاملة في مجمل المشهد االقتصادي في المملكة ويفتح فرص نمو جديدة للقط

كما حث القطاع الخاص على التعاون مع الجهات الحكومية بصفتها جهات محفزة للتغيير من أجل إدخال نماذج . القادمة

وممارسات جديدة في تطوير الموارد البشرية، وهي مسؤولية مشتركة بالغة األهمية لجميع األطراف لضمان نجاح رؤية 

2030. 
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لتحسين األنظمة « المتوازنة»البيئة التنظيمية، أشار الفالح إلى أن هناك حاجة للمزيد من اإلصالحات وفيما يخص 

القوانين واللوائح ضرورية، ولكنها ال تغني عن »القانونية حتى ال تتحول إلى عوائق أمام األعمال واالستثمار، وقال 

ى تحسين ثقافة العمل والحوكمة واإلدارة الرشيدة، بما في ذلك الحوكمة الجيدة، واألهم من ذلك هو أننا بحاجة للتركيز عل

المستفيد النهائي من »، مضيفًا أن «المسائل األساسية المتعلقة بأخالقيات العمل وتعارض المصالح والنزاهة والمسؤولية

 .«سية لتحقيق ذلك هي القطاع الخاصهذه اإلصالحات هو الشعب ومجتمعات المنطقة، واألداة األسا

 

 
اهلالل األمحر يشارك يف االجتماع الثاني للعمل التطوعي يف 

 هيئات ومجعيات اهلالل األمحر بدول اخلليج
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 :دمحم المناع -الرياض  

شارك وفد رسمي من الهالل األحمر السعودي في فعاليات االجتماع الثاني للجنة الدائمة للعمل التطوعي في هيئات 

وجمعيات الهالل األحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي انعقد على مدار يومين في مقر األمانة العامة 

 .لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض 

السياسات واللوائح : وقد تضمن جدول أعمال االجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعل ِّقة بالعمل التطوعي منها

التنظيمية واألدلة اإلرشادية المنظمة للعمل التطوعي المشترك، كما تمت مناقشة اإلستراتيجية التوعوية الستهداف 

عين وإطالق مؤشر ألثر إنجازات العمل التطوعي في هيئات الهالل األحمر بدول مجلس واست قطاب الشباب المتطو 

التعاون الخليجي والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات ذات العالقة في مجال العمل التطوعي في هيئات وجمعيات الهالل 

 ترتيبات االجتماع القادم للجنة  اليوم العالمي للتطوع وعملاألحمر بدول المجلس باإلضافة إلى إقامة فعاليات مشتركة في 

وكانت اللجنة الدائمة للعمل التطوعي في هيئات وجمعيات الهالل األحمر بدول المجلس قد استمعت خالل االجتماع األول 

مل لكل هيئة الذي عقد في شهر مايو الماضي إلى اللوائح التنظيمية واإلدارية والخطط اإلستراتيجية وسياسات الع

د بشأن العمل التطوعي،  ً على إعداد مشروع نظام موح  ً بأن األمانة العامة تعكف حاليا وجمعية، كما أحيطت علما

وتوصلت اللجنة إلى ضرورة أن توافي هيئات وجمعيات الهالل األحمر بدول المجلس األمانة العامة بالسياسات واللوائح 

للعمل التطوعي في كل هيئة وجمعية، وأن تقوم األمانة العامة بعرض ما يردها على  التنظيمية واألدلة اإلرشادية المنظمة

د بشأن العمل ( النظام)االجتماع للجنة للخروج بتصور مشترك، كذلك تقوم األمانة العامة بعرض مشروع القانون  الموح 

 .نتهاء من إعداده لالستفادة منه التطوعي بعد اال
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ا مجعية السكري ا

ًّ
ا توعوي

ً
لسعودية اخلريية تقيم برناجم

ا ألطفال السكري
ًّ
 وترفيهي
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 :جواهر الدهيم -« الجزيرة»

واشتمل البرنامج على فحص السكر . أقامت جمعية السكري السعودية الخيرية برنامًجا توعويًّا ترفيهيًّا ألطفال السكري

 .وقياس الضغط واالستشارات للرجال والنساء في قسمين منفصلين ومسرح لألطفال، إضافة إلى ورش العمل

ية الخيرية األستاذ عبد العزيز سعد الحميدي أن البرنامج يستهدف وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعود

أطفال السكري؛ إذ مزج الترفيه بالتوعية تزامنًا مع اليوم الوطني لمملكتنا الحبيبة؛ إذ قدمت لألطفال األناشيد الوطنية 

الم والشعارات الوطنية والمسابقات بمشاركة الفرق االستعراضية على المسرح، وقدمت الجمعية الهدايا، ووزعت األع

احتفاًء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، إضافة إلى التوعية عن داء السكري بالورش والفحص، وتقديم االستشارات؛ إذ دأبت 

الجمعية على المشاركة التوعوية في جميع المناسبات، واستغالل التجمعات بنشر التوعية عن داء السكري؛ وذلك من 

كما احتوى البرنامج على . عية بتوعية أبناء الوطن للتقليل من مضعفات السكري وتكاليف عالجهمنطلق مسؤولية الجم

ورش عمل، منها ورشة التعريف بداء السكري للدكتورة ليلي الخيال، وورشة التغذية الصحية للدكتورة رهام رجب، 

وورشة مضاعفات السكري لألستاذة حبيبة وحقن اإلنسولين لألستاذ أحمد حرش، ( قياس السكر)وورشة المتابعة الذاتية 

وأشارت مشرفة البرنامج األستاذة حبيبة . كوشك في قاعتين منفصلتين للرجال والنساء، ولألطفال قاعة الزهور والكواكب

الحسن إلى أن الهدف من البرنامج التعريف بداء السكري، وكيفية تغذية مرضى السكري والمتابعة الذاتية لمريض 

 .اهمة فريق تطوعي من طالبات الطب بجامعة الملك سعودالسكري، بمس

 .لمشاركين والمشاركات في البرنامجوفي ختام البرنامج كرمت الجمعية ا
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 مبادرة للرتافع عن احملتاجني جمانا
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      AM 12:31 01-10-2016نجالء الحربي : جدة

للمعونة القضائية، بهدف تأهيلهم للترافع عن  محام ومحامية في جدة أمس، دورة تدريبية نظمها مركز تكامل 100أنهى 

 . األسر ذوي الدخل المحدود تطوعيا

المبادرة غير ربحية وتشتمل على التدريب والمساعدة في التوظيف، "المحامي ماجد قاروب إن " مبادرة تكامل"وقال رئيس 

نفسهم، أو توكيل محامين، وتتلخص في وتقديم خدمات قانونية مستمرة ألصحاب الحقوق الذين ال يستطيعون الترافع عن أ

فرد سنويا، ليقوموا بعمل تطوعي قانوني  100اختيار ألف من شباب الوطن من الجنسين على مدار عشر سنوات، بواقع 

ساعة عمل سنويا ولمدة عشر سنوات، وبهذا نحصل على مليون ساعة عمل تطوعية تقدر قيمتها بمليار لاير  100يوازي 

 ".يةسعودي معونة قضائ

المبادرة تحظى بتأييد الجهات المختصة، ال سيما العدلية، حيث تم توقيع اتفاقية دعم مع صندوق تنمية الموارد "وأضاف أن 

البشرية، لدعم توظيف المتدربين في القطاع الخاص بالمملكة، كما تم االتفاق مع جمعية األمير ماجد للتنمية إلعطاء الشباب 

طوعي، وتوجيههم للحاالت اإلنسانية التي تحتاج إلى المشورة القانونية، والترافع نيابة عنهم، أساسيات ومهارات العمل الت

 ".وتم اعتماد المبادرة من قبل مؤسسة الملك خالد الخيرية ودعمها ماليا

ع المبادرة تقبل كل محام مرخص أو متدرب في مكاتب المحاماة أو القطاع الخاص لديه رغبة في رف"وأوضح قاروب أن 

 ."لعمل واألحوال الشخصية بشكل خاصمستواه المهني القانوني والشرعي واإلداري بشكل عام، وفي مجال قضايا ا

 

 
مطالبات يف الشورى بإسناد مكافحة التسول للداخلية 

 وانتقادات للمادة الرابعة من النظام
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      PM 11:15 03-10-2016سليمان العنزي : الرياض

جغيمان، أن المادة الرابعة من نظام مكافحة التسول التي ناقشها المجلس أمس اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدهللا ال

تشجع على التسول بدال من مكافحته، مطالبا بأن تتولى وزارة الداخلية اإلشراف على النظام وتطبيقه وعدم إسناد تلك المهام 

بالمهام ليس عذرا كافيا إلعفائها من تلك وشدد على أن كون وزارة الداخلية مثقلة . لوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 .المهمة

 انقسام حول النظام

شهدت مناقشة تقرير لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب حيال نظام مكافحة التسول خالفا واضحا في وجهات نظر 

ال إلى تحديد الجهة تعريف التسول، ومشروعية تجريمه، وصو"أعضاء المجلس حول معظم بنود وفقرات النظام ابتداء بـ

 ".المعنية بتطبيق النظام، والعقوبات المفترض إقرارها على المتسولين

 مساءلة المتبرع
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لم يكتف عضو مجلس الشورى اللواء عبدهللا السعدون، بالمطالبة بتجريم التسول ومالحقة ومعاقبة من يمتهن التسول، وإنما 

وشدد السعدون على أن ظاهرة التسول في . أكان مواطنا أو مقيما طالب أيضا بمساءلة من يعطي المال للمتسولين سواء

ازدياد وتقف خلفها عصابات منظمة هدفها جمع األموال، محذرا من أن تستغل األموال في تمويل الحروب واإلرهاب الذي 

را يهدد أمن المملكة، يستهدف المملكة، مبديا أسفه لزيادة انتشار ظاهرة التسول في المملكة، معتبرا أنها ظاهرة تشكل خط

وأشار اللواء السعدون إلى أن معظم المتسولين المنتشرين في . كما أنه يتم استغالل األطفال في التسول وتعريضهم لألذى

شوارع المملكة غير سعوديين ولم تدفعهم الحاجة للسؤال، مطالبا بضرورة تجريم التسول وسن قوانين وعقوبات رادعة 

 . للقضاء على الظاهرة

 تصحيح األخطاء

لفت العضو الدكتور ناصر الموسى، نظر لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب، إلى وجود خطأ إمالئي في إحدى 

الكلمات الواردة في تقرير اللجنة، كما انتقد الموسى إغفال اللجنة لجانب مهم جدا في تقريرها الذي أوصت فيه بتجريم 

 عن نهر السائل، مشيرا إلى وجود فتاوى كثيرة بهذا الخصوص، حيث كان على اللجنة التسول، بينما نهى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

كما انتقد الموسى عدم توضيح اللجنة للجهات المعنية بتطبيق نظام مكافحة التسول، إضافة إلى . االستفادة منها في تقريرها

لم يتضح هل الهدف حظر التسول أم تجريمه، فيما ينبغي أن عدم وضوح الهدف من النظام الوارد في الفقرة الثالثة، حيث 

 .يعالج النظام الظاهرة، ويحدد مسؤوليات الجهات ذات العالقة بمكافحتها

 العقوبات سبقت المعالجة

اعتبر عضو المجلس عطا بن حمود السبيتي، أن تعريف التسول خلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه 

سب، مشيرا إلى أن العقوبات في مشروع النظام سبقت معالجة هذه الظاهرة، مضيفا أن العقوبات التي شملها الطريقة في الك

 .النظام اقتصرت على المتسول السعودي فيما لم يتم التطرق للمتسول غير السعودي

وحكومة جمهورية  وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة

كما وافق المجلس على مشروع . موريشيوس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع االتفاقية

اتفاق لتوظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، 

 .لوجهة نظر لجنة اإلدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات األعضاء وآرائهم تجاه مشروع االتفاق وذلك بعد أن استمع

 تأجيل تعديالت التقاعد

وتاريخ ( 11/م)قرر المجلس تأجيل التصويت على مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي 

حيث رأى رئيس الجلسة إعادة الموضوع إلى اللجنة إلعادة النظر في من نظام المجلس،  23، استنادا للمادة 22/7/1323

 .نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة صياغة بعض المواد التي شملها التعديل المقترح، والعودة بوجهة

 

 
سوق املواهب مبادرة جديدة يدعمها مركز امللك سلمان 

 الستثمار طاقات الشباب
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=279482&CategoryID=5 

 

      PM 11:23 03-10-2016الوطن : الرياض

، وذلك بدعم مبادرة 2030الملك سلمان للشباب خطوة إضافية على طريق اإلسهام في تحقيق رؤية المملكة  يخطو مركز

وتسعى المبادرة إلى استثمار مواهب الشباب الطموح، والربط . األولى من نوعها على مستوى المملكة" سوق المواهب"

 .حكومية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطةكما تعزز المساعي ال. بينه وبين سلم اإلبداع بفرص عمل متميزة

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=279482&CategoryID=5
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، برعاية الهيئة العامة للمنشآت 2016أكتوبر  6و 5وتستثمر الفعالية، التي تقام في فندق فورسيزنز بالرياض يومي 

الصغيرة والمتوسطة، طاقات الشباب السعودي عبر استقطاب ذوي المهارات المتميزة بطريقة مبتكرة، الستثمار مواهبهم 

نشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الفرص التطوعية للمشاركة في تعزيز المسؤولية االجتماعية وبناء في الم

 .المجتمع

 استقطاب المواهب 

دعما لتوجه الدولة في تشجيع الشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز االقتصاد الوطني، " سوق المواهب"يأتي 

ي يعاني منها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في إيجاد الفريق المالئم، خصوصا وسعيا لحل إحدى المشاكل الت

مع تسارع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر من غيرها، مما يضاعف احتياجها إلى استقطاب مواهب جديدة 

ل منها لمعرض المواهب، والثاني لورش زائريه إلى ثالثة أقسام أساسية، خصص األو" سوق المواهب"ويأخذ . بشكل دائم

 .العمل، والثالث للمبادرات

 فرصة عمل 600 

فرصة عمل في مجاالت مختلفة، منها  600شركة صغيرة ومتوسطة، تشارك في تقديم أكثر من  60يضم معرض المواهب 

ون، وتقنية المعلومات، واللغات المحاسبة، والسكرتارية، والموارد البشرية، والمبيعات، وخدمات العمالء، والتصميم والفن

من المعرض للشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن المواهب من %  30وخصص القائمون على الفعالية . والترجمة

 .للجهات الداعمة وأجنحة التطوع وبناء المجتمع%  20جيل الشباب، إضافة إلى 

مختلفة عن الطرق السائدة باستخدام مواد معاد تدويرها ولتعزيز روح االبتكار الشبابية، جرى تصميم المعرض بطريقة 

 .تعزيزا لثقافة المسؤولية االجتماعية حول مواردنا

 ورش العمل

وجرى تقسم ورش عمل الفعالية الثمانية إلى نوعين، إحداها لتعريف مالكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالطرق المثلى 

م أفضل ما لديهم، إضافة إلى بناء الثقافة التنظيمية، ومهارات استقطاب المواهب للتعامل مع الموظفين، بما يسهم في تقديمه

، يشارك في كل "سوق المواهب"أما النوع الثاني فهو ورش عمل للمواهب على مدى يومي . وتحفيزها والحفاظ عليها

يزات العمل في المنشآت شخصا من الذكور واإلناث، وتتطرق إلى كيفية االستفادة من الموهبة، وم 260واحدة منها 

 30الصغيرة والمتوسطة، ومزايا العمل التطوعي وقيمته، كما يتعلم كل شاب طرق تطوير قصته المهنية ليسردها خالل 

 .ثانية

 مبادرات 1

التي تتمثل في مساحة مخصصة للمواهب لتبادل " الونج المواهب"أربع مبادرات، هي مبادرة " سوق المواهب"ويطلق 

" منصة المواهب"ويقف الموهوبون في مبادرة . اقشة الفرص واألفكار بشكل غير رسمي، وفي جو إبداعيالخبرات، ومن

ليستعرضوا مهاراتهم أمام مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تسهيل طريقهم للعمل في إحدى تلك 

ارات مجانية للشباب الطموح الراغب في التعاقد ويقدم مستشارون في اإلرشاد المهني والتعاقدات العمالية استش. الشركات

 .مع تلك الشركات

التي ستنطلق بعد الفعالية للموهوبين والموهوبات زيارة بعض الشركات الصغيرة " رحالت المواهب"وتتيح مبادرة 

مؤسسي تلك والمتوسطة في المملكة، بغرض اإلطالع على بيئات عمل مختلفة والتعلم واكتساب الخبرات من خالل مقابلة 

ويشارك في هذه الفعالية عدد من الجهات الحكومية والخاصة مثل هيئة توليد الوظائف، وبرنامج بادر، . الشركات

ومجموعة الزامل، ومجموعة راز، وشركة هواوي العالمية، إضافة إلى شركات سعودية أخرى شاركت في اإلعداد لهذه 

 .شابا وشابة 10ي التنظيم أكثر من ف الفعالية بإدارة وتنظيم شركة سكويرز، ويشاركها
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عضويتك خمالفة للنظام ومهمتنا : رئيس بلدي عسري لنائبه

 خدمة املواطنني ال املقاولني
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=279474&CategoryID=5 

 

      PM 11:12 03-10-2016الوطن : أبها

أشهر على تشكيل المجلس البلدي ألمانة منطقة عسير، إال أن الخالفات الداخلية بين األعضاء ما زالت  10رغم مرور نحو 

طر وتتفشى يوما بعد يوم، وسط مطالب بنبذ الخالفات واستقرار األمور، وتهيئة األجواء، ليتسنى للمجلس ممارسة تسي

 .الصالحيات المنوطة به بما يخدم مدينة أبها والقرى والهجر التابعة لها

ببعض األهالي مساء وتصاعدت وتيرة الخالفات وتبادل االتهامات بعد اللقاء األول الذي عقده رئيس وأعضاء المجلس 

األربعاء الماضي، إذ انقسم األعضاء إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لتعامل أمانة منطقة عسير مع المجلس فيما يتعلق 

 . بزيارة المشاريع، واالطالع على كثير من الملفات والمستجدات

 تعارض مع العمل

أنه يتولى الدفاع والمحاماة عن أمانة عسير، بما يتعارض مع اتهم رئيس المجلس مصطفى بن عزيز، نائبه عبدهللا الهنيدي ب

إشارة : أمس" الوطن"عمله كعضو في المجلس البلدي المستقل عن الجهاز التنفيذي للبلدية، وقال ابن عزيز في خطاب إلى 

واطنين مساء يوم بخصوص خبر لقاء المجلس البلدي األول بالم 1137/  12/  22إلى ما ورد في العدد الصادر يوم الجمعة 

فاجأ نائب رئيس " ، وبعد مناقشة موضوع عدم تمكين المجلس من زيارة المشاريع ورد ما نصه 1137/ 12/  27األربعاء 

أقولها بصراحة األمين يقول ما يطلبه المجلس من األمانة يجب أن يكون )المجلس عبدهللا الهنيدي الحضور، حينما قال 

ألمين رفض قرارات المجلس إذا صدرت بطريقة نظامية وهو أمام خيارين، إما أن ينفذ بقرار من المجلس ولن يستطيع ا

قرار المجلس حسب اإلمكانيات واالعتمادات المالية أو يبدي وجهة نظره كتابة للمجلس، إذا كانت له مالحظات على القرار 

تخاذ ما يراه، هذه آلية عمل المجلس في إصدار والمجلس أيضاً إما أن يعيد النظر في قراره أو يرفع الموضوع إلى الوزير ال

عليه أود الرد على ما صرح به نائب رئيس المجلس البلدي بخصوص عدم تمكين المجلس من زيارة (  ".. قراراته

 :المشاريع ومحاولته تبرئة ساحة أمين منطقة عسير وفقا للتالي

 التعيين المخالف 1

وهذا يتعارض مع عمله كعضو في المجلس البلدي المستقل عن الجهاز التنفيذي أصبح المذكور متحدثا رسميا عن األمانة،  

وهو بفعله هذا يثبت . للبلدية، ويمارس أعماله واختصاصاته النظامية في التقرير والمراقبة حسب المادة الثانية من الالئحة

من الدورة السابقة، مخالفاً خطاب الوزير  مدى عالقته بأمين المنطقة الذي قام بالسعي لدى الوزارة إلعادة تعيينه وثالثة

 .بعدم تعيين من كان عضواً في الدورات السابقة 26/11/1136الوارد لألمانة بتاريخ 

 حجب المعلومات 2

بزيارة المشاريع، وتم إبالغ األمين  1137/ 20/10في  31كان يفترض عليه أن يوضح أن المجلس قد أصدر قراره رقم 

القرار حتى تاريخه، وليس ذلك فحسب، بل إنه اعتاد على عدم االهتمام بتنفيذ قرارات المجلس، ومنها  بذلك ولم ينفذ األمين

الخاص بطلب المجلس خطة مشروعات التشغيل والصيانة وبرامج  1137/ 01/ 15في  3على سبيل المثال القرار رقم 

عضاء المجلس على شكاوى المواطنين تعديا من الخدمات البلدية ومشروعاتها، وأكثر من ذلك فإن األمين يعتبر شخوص أ

المجلس البلدي وخارج اختصاصاته، وأن عمل الورش يؤدي إلى تدني مستوى أداء المجلس، وال يحقق أهداف وتطلعات 

، وأن هذا اإلجراء الصادر من األمين نتج عنه حجب المعلومات وقفل 1137/ 5/ 3والة األمر، حسب خطابه لنا بتاريخ 

لتي تؤدي إلى الحصول على المعلومات، وتعطيل كثير من مواد الالئحة التنظيمية، وتأخير إقامة ورش العمل، القنوات ا

 .ووصل به األمر إلى إلغاء إحدى ورش العمل بعد أن عمل المجلس جميع الترتيبات لها

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=279474&CategoryID=5
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 تصريحات مضروبة 3

خالف الواقع، فقد صرح إلحدى الصحف الرسمية  هذه ليست المرة األولى لنائب رئيس المجلس البلدي في التصريح بما هو

، عن سؤال حول ما نسب ألحد األعضاء في الدورة السابقة من جلب عمالة من الخارج مع مقاول 1137/ 03/ 17بتاريخ 

إن ذلك غير صحيح حيث كان أحد األعضاء في رحلة "النظافة بطريقة مخالفة للنظام وليست من اختصاص المجلس، فقال 

الدول الشرق آسيوية، وكان من المجتهدين والمخلصين في العمل، فكان من باب زيادة اإلخالص أن قام بزيارة  إلى إحدى

، وتحدى الهنيدي "السفارة هناك ومكاتب االستقدام وتحمل كل المصاريف على حسابه الخاص دون أن يدفع المجلس شيئاً 

بت على أقل تقدير أنه أصدرت تذكرة لهذا العضو أو قرار رئيس المجلس أن يقوم بما قام به العضو المذكور، وأن يث

 .انتداب، مؤكداً أن العضو قدم خدمة مجانية

 خدمة المقاولين 1

الذي " السابقة"من اإلصدار الخاص عن المجلس البلدي عن دورته الثانية  52المالحظات تتعارض مع ورد في الصفحة 

لعام كان رئيس المجلس في الدورة السابقة، حيث لم يقل الحقيقة التي في ذلك اإلصدار، والمشرف ا" رئيس التحرير"هو 

وردت، وهي أنه تم تكليف أحد أعضاء المجلس بالسفر مع المتعهد الجديد للنظافة لتسهيل إصدار التأشيرات لعمالته، وطالما 

ولكن . اطنين وليس خدمة المقاولينرغب مني إثبات ما قاله، فإنني أؤكد بأنني لن أقوم بما قاموا به، ألن هدفي خدمة المو

هناك من األعضاء الحاليين من يتمنى أن يذهب الستقدام عمالة مع مقاول النظافة أو مقاول المسلخ إذا أجازت الوزارة مثل 

 !؟..ذلك

 أعضاء غير فاعلين 5

مجلسهم الكثير، وجعلوا  من واجبي التوضيح للمواطنين الكرام جميعاً، وخاصة من حضر اللقاء األول، وكانوا يأملون من

المجلس شماعة لقصور أداء األمانة، ولم يعلموا بالمعوقات التي يعانيها المجلس، فالمجلس ال يعاني فقط من حجب وتعقيد 

ً يعاني من بعض أعضائه الذين وهبوا أنفسهم  الحصول على المعلومات بمبررات مفتعلة من أمانة عسير، ولكن أيضا

مؤيدين لها في جميع قراراتها، بعدما تم استمالتهم بما يؤثر على أعمال المجلس وفعاليته في محامين عن أمانة عسير و

ً على ثقة المواطنين بالمجالس البلدية التي اعتمدتها الدولة، أيدها هللا، لخدمة  خدمة المواطنين والتنمية، ويؤثر أيضا

 .   باتات، وأرجو أال أضطر إلى كشفهازال لدي الكثير من اإلث المواطنين والتنمية، ومكافحة الفساد في البلديات، كما أنه ما

 

 
تبحث تطوير املعلمني والتدريب عرب « اخلدمات التعليمية»

 اإلنرتنت مع فنلندا
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/10/04/article_1091040.html 

 

 من الرياض« االقتصادية»

السونين وزيرة التربية والتعليم والثقافة في فنلندا أهمها  -ناقشت شركة تطوير للخدمات التعليمية أمس مع ساني جراهن 

والحلول اإللكترونية، ( الرقمي)مج ومنصات التعليم اإللكتروني فرص التعاون في مجاالت التطوير المهني للمعلمين، وبرا

 .مع المؤسسات التعليمية المحلية( أونالين)وكذلك تطوير برامج التدريب عبر اإلنترنت 

جاء ذلك خالل استقبال شركة تطوير للخدمات التعليمية لوزيرة التعليم الفنلندية والوفد المرافق لها، إضافة للوفد التجاري 

فنلندي الذي يمثل عددا من المؤسسات الحكومية والجامعات الفنلندية في مقر الشركة في الرياض، وذلك ضمن برنامج ال

زيارة الوفد الفنلندي للسعودية هذا األسبوع، التي تهدف إلى استعراض التجربة الفنلندية في التعليم واالستفادة منها في عدد 

 .من المجاالت

الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الدكتور دمحم الزغيبي وعدد من قيادات الشركة ومديري البرامج وكان في استقبال الوفد 

 .والمشاريع فيها، حيث دار نقاش مفتوح بين الجانبين حول عدد من مواضيع تطوير التعليم

https://www.aleqt.com/2016/10/04/article_1091040.html
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واستعرض الجانبان فرص  واطلع الوفد الفنلندي على أعمال الشركة ومنتجاتها والمشاريع والخدمات التعليمية التي تقدمها،

 .التعاون والعمل المشتركة الممكنة في مجال تطوير الخدمات التعليمية في قطاع التعليم العام في المملكة

يذكر أن شركة تطوير للخدمات التعليمية تتعاون مع أهم المؤسسات والشركات والجامعات العالمية المتخصصة في مجال 

جل العمل على توفير الخدمات التعليمية والحلول المبتكرة التي تمكن األطفال والشباب من التعليم والحلول التعليمية، من أ

الحصول على التعليم األمثل؛ من خالل تزويدهم بالمعرفة والمهارة ليبلغوا أقصى درجات النجاح في نطاق اقتصادي 

 ".برنامج التحول الوطني"و" 2030رؤية المملكة "معرفي عالمي يتواءم مع 

 
 تبدأ يف تلقي طلبات شهادة الدبلوم« التخصصات الصحية»

 السريري لألطباء 
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر

lhttps://www.aleqt.com/2016/10/04/article_1091047.htm 

 

 من الرياض« االقتصادية»

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء استقبال طلبات التقديم لشهادة الدبلوم السريري لألطباء السعوديين 

بعد أن أتموا المرحلة التدريبية للمستوى المبتدئ بنجاح في أحد برامج شهادة االختصاص " الهيئة"الذين غادروا برامج 

 .السعودية

وضح عبدهللا الزهيان مدير عام العالقات العامة واإلعالم المتحدث الرسمي للهيئة أن الهيئة قد حددت شروط التقديم وأ

لشهادة الدبلوم السريري في التخصص، وهي أن يكون الطبيب سعودي الجنسية، وقد أتم المرحلة التدريبية للمستوى 

اجتاز امتحانات الترقية السنوية لهذه المرحلة، وأمضى فترة سنتين المبتدئ في أحد برامج شهادة االختصاص السعودية، و

على األقل في البرامج التي مدتها أربع سنوات، أو ثالث سنوات في البرامج التي تزيد على ذلك، وأال يكون قد تم طي قيد 

أي برنامج من برامج شهادة المتدرب من البرنامج بسبب أخالقي أو قضائي، أو أن يكون الطبيب عند تقديم طلبه ملتحقا ب

االختصاص السعودية بعد طي قيده، أو سبق أن تم تصنيفه من قبل الهيئة على درجة مهنية أعلى من درجة نائب نظير 

 .حصوله على مؤهل آخر

وأشار الزهيان إلى أن شروط منح شهادة الدبلوم السريري في التخصص والتصنيف إلى درجة نائب هي اجتياز االمتحان 

يري المعد من قبل المجلس العلمي للتخصص والمنفذ وفق ما نصت عليه نظم وقواعد االمتحانات المعتمدة لدى الهيئة، السر

واعتماد المجلس العلمي للتخصص نتيجة االمتحان والتوصية بمنح الشهادة، وإكمال الخبرات النظامية للتصنيف إلى درجة 

 .نائب وفق ما نصت عليه الالئحة الصحية

لمتحدث الرسمي للهيئة الراغبين في التقديم الى تعبئة استمارة التسجيل لالمتحان المتوافرة على موقع الهيئة، ودعا ا

وإحضار صورة من قرار طي القيد، وصورة من آخر قرار للتصنيف المهني، وثالث توصيات مغلفة ومختومة من 

المهنة في التخصص نفسه للعامين السابقين  استشاريين في التخصص نفسه، وخطاب يثبت عدم االنقطاع عن ممارسة

لتاريخ تقديم الطلب، ودفع الرسوم المقررة لالمتحان، علما أن الطلبات تقدم إلى إدارة االمتحانات قبل موعد االمتحان 

السريري للتخصص بثالثة أسابيع على األقل، ولالطالع على مواعيد االمتحانات السريرية يمكن زيارة موقع الهيئة 

 .www.scfhs.org.sلكتروني اإل
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 قيمة الوحدة.. شركات تطوير وافقت على القرار  0": اإلسكان"

 ألف 044 
 يف املنطقة الشرقية%  04وحدة سكنية  5444خفض أسعار 

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/10/04/article_1090999.html 

 

 حامد الرويلي من الدمام

مسؤول في وزارة اإلسكان، أن وزارته اعتمدت قرارا ينص على خفض أسعار الوحدات السكنية " االقتصادية"أبلغ 

ألف  500ألف لاير بدال من  100ي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركات تطوير عقارية وطنية، ليصبح سعر الوحدة الت" الشقق"

 .لاير

شركة تطوير عقاري وقعت معها إلنشاء  12إن وزارة اإلسكان خاطبت "، -طلب عدم ذكر اسمه  -وقال المسؤول 

، "ة الغربية والمدينة المنورة للتوقيع على األسعار الجديدةفي المنطقة الشرقية والرياض والمنطق 2و 1مشاريعها السكنية 

مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من األسعار الجديدة إلى تخفيض قيمة القرض على المواطن وقصر المدة الزمنية التي يتم فيها 

قية والعقود المبرمة مع التقسيط مع شرط الجودة في البناء والتصاميم والخدمات األساسية في مشاريع الوزارة حسب االتفا

 .شركات التطوير

وبين المسؤول، أن الوزارة لم تقدم على تلك الخطوة إال بعد دراسة كاملة للسوق من حيث أسعار مواد البناء والتكلفة 

ً إلى أن التسعيرة الجديدة تسري على جميع مشاريع الوزارة في المناطق الرئيسية السابقة  وأسعار األيدي العاملة، الفتا

 .والجديدة والمستقبلية

، مشيرا "يحق ألي شركة رفض المشاريع الجديدة أو غيرها، حال كانت التسعيرة الجديدة غير مجدية لها"واستدرك، أنه 

 .إلى أن هناك كثيرا من شركات التطوير العقارية الوطنية واألجنبية تتنافس على الفوز بمشاريع الوزارة

إن هناك أربع "ن الدويش؛ رئيس لجنة اإلسكان والتطوير العمراني في غرفة الشرقية، رد" االقتصادية"من جهته، قال لـ 

شركات متخصصة في التطوير العقاري الموقعة مع الوزارة لتسويق خمسة آالف وحدة سكنية، وافقت على تخفيض أسعار 

 ".س الجودةألف لاير مع تعهدها بتنفيذ المشروع بنف 100ألف لاير إلى  500الوحدات السكنية من 

وبين الدويش أن هناك شركات أخرى موقعة مع الوزارة لتسويق مشاريع سكنية في المنطقة الشرقية وفي مناطق أخرى، ما 

قرار خفض األسعار موجه إلى جميع شركات التطوير "زالت تدرس قرار خفض أسعار الوحدات السكنية، مضيفا أن 

كة، ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع وشركات التطوير والمصارف العقاري الموقعة مع الوزارة على مستوى الممل

 ".الوطنية، ويسهم في حل مشكلة اإلسكان

وأوضح، أن شركات التطوير العقاري تسعى دائما بالشراكة مع وزارة اإلسكان إلى تذليل العقبات التي تواجه المواطن 

ً إلى أن شركات التطوير التي وافقت على القرار تعهدت ببناء  وتسهم في توفير سكن مناسب لجميع شرائح المجتمع، الفتا

 .مشاريع الوزارة بجودة عالية، متوقعا موافقة بقية الشركات على القرار وذلك من الواجب الوطني والمسؤولية االجتماعية

دد من رجال وأوضح، أن اللجنة ستناقش غدا مع ماجد الحقيل وزير اإلسكان خالل اللقاء الذي تنظمه الغرفة بحضور ع

وسيدات األعمال، آخر المستجدات في مشاريع الوزارة ومعرض اإلسكان المقام حاليا في المنطقة الشرقية، عالوة على عدد 

 .المستفيدين من مشروع الوزارة

كما سيستعرض الوزير توجهات وخطط الوزارة المستقبلية، التي تعتزم إطالقها، ومناقشة الموضوعات والتحديات التي 

جه المطورين العقاريين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ألجل تفعيل الشراكة بينها وبين القطاع العقاري توا

 .الخاص

https://www.aleqt.com/2016/10/04/article_1090999.html
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لجنة اإلسكان والتطوير العمراني في غرفة الشرقية وضعت خطتها لخدمة كافة المطورين العقاريين "وأضاف، أن 

التي تداخلت أعمالها مع أعمال التطوير العمراني، وما يواجه المطورين  والشركات في المنطقة عبر مخاطبة كافة الجهات

ات ، مشيرا إلى أن مشكالت التثمين والوساطة العقارية وإدارة المرافق أبرز ما يعوق الخدم"من مشكالت تعوق عملهم

  .المساندة للمطورين العمرانيين

 

 
 مناقشة تطوير إدارة مراقبة اخلدمات باملسجد احلرام

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  المدينةجريدة : لمصدرا
madina.com/node/700486-http://www.al 

 

 مكة المكرمة -دمحم رابع سليمان 

التحاوري »بن عبدالعزيز السديس اللقاء رعى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن 

وتم خالل اللقاء مناقشة بعض . التاسع عشر لموظفي الرئاسة بتنظيم وإشراف من هيئة المستشارين« التشاوري

االقتراحات التي تساعد على سير إدارة مراقبة أعمال خدمات المسجد الحرام وطرح بعض السلبيات لمعالجتها وتعزيز 

 . ي من شأنها أن تطور وتحسن من أداء العملبعض اإليجابيات الت

بأن هذه اإلدارة مهمة جداً ألنها عين ساهرة على مراقبة سير »: ونوه السديس بأهمية إدارة مراقبة سير األعمال قائالً 

 .«العمل في الحرم الشريف وتقديم منظومة الخدمات وتالفي أي قصور في الخدمة المقدمة

أؤكد لكم أننا نأخذ ما درستموه بعين االعتبار واالهتمام »: قترحات والتوصيات قائالً وأكد على حرصه وعنايته بالم

 .ونسعى إلى تطبيقه في الميدان ألن ذلك جانب من جوانب التطوير المهمة التي تسعى الرئاسة إلى تحقيقها

الرئيس العام على حضوره ومن جهته رفع المستشار رئيس هيئة المستشارين الشيخ دمحم بن حمد العساف شكره لمعالي 

 .ومشاركته

الجدير ذكره أن  اللقاء تضمن حوارا عن مدى رضا منسوبي الرئاسة عن مستوى الخدمة المقدمة من قبل إدارة مراقبة 

 .سير أعمال خدمة المسجد الحرام، ونوقشت أبرز المحاور والمبررات واألسباب والمقترحات لدى الموظفين تجاه اإلدارة

. قبل السديس بمكتبه بالرئاسة المديرين والوكالء الجدد الذين تم تكليفهم مؤخرا بالرئاسة والمسجد الحرامإلى ذلك، است

وعبر عن سعادته بلقائهم وحثهم على االرتقاء بمنظومة الخدمات في الحرمين الشريفين، وحسن تمثيل الرئاسة والعمل 

 .الدؤوب والسعي لتحقيق األفضل
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 اململكة وختريج متخصصني  املدخنون يف%  54

 يف الشرقية ملكافحته
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  اليومجريدة : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4159483 

 

 الدمام - السليمان دمحم

لتنفسية رئيس قسم العناية التنفسية في كلية االمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية الدكتور أكد األستاذ المساعد في العناية ا

ونعمل االن على استخراج نسبة دقيقة وشاملة في %  50دمحم االحمر ان نسبة المدخنين في المملكة مرتفعة وقد تصل الى 

 .المملكة بين الرجال والسيدات أكثر ايضاحا إلعداد المدخنين

لك في الدورة وورشة العمل الثانية التي يعقدها قسم الرعاية التنفسية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الدمام جاء ذ

مشاركا من  25بالتعاون مع كلية االمير سلطان للعلوم الصحية وجامعة ماساتشوستس ميدكل سكول االمريكية بمشاركة 

وأضاف . نطقة الشرقية وزارة الصحة وأطباء من مستشفى الخبر الجامعياالطباء ورؤساء برامج مكافحة التبغ في الم

ان هذا البرنامج يعد البرنامج الثاني إلعداد معالجين لمدمني التبغ والذي « اليوم»الدكتور االحمري في حديث خاص لـ 

لطرق العالجية والمتقدمة ساعة في التدريب على أحدث ا 23ساعات يوميا حيث ينهي المتدرب  7يستمر ألربعة ايام بواقع 

في معالجة مدمني التبغ والطرق المحفزة للعالج وكذلك االدوية وطرق اخرى حديثة في معالجة التدخين مبينا ان البرنامج 

 33هو االول على مستوى الخليج العربي الذي يعد ويدرب معالجين متخصصين في هذا الشأن حيث خرج العام الماضي 

 .معالجا معتمدا لعالج مدمني التبغ في الدورتين 63لى ليصبح اجمالي المتخصصين معالجا في الدورة االو

وعن اسهل وسائل مكافحة التدخين قال الدكتور االحمري ان التدخين مرض مزمن مشددا على أهمية المتابعة ما بعد العالج 

مرضا مزمنا ومتابعة جوانب حديثة  لضمان عدم الرجوع للتدخين والبرنامج اليوم يعتمد على طرق معالجة المدخن كونه

 .من خالل برنامج تأهيلي لإلقالع عن التبغ

من جانبه قال رئيس قسم الرعاية التنفسية في جامعة الدمام الدكتور هاجد العتيبي ان الدورة ُتعد محترفين يتعاملون مع 

هذه الدورة خاصة بمكافحة التبغ  وأضاف. المدخن بطرق حديثة واساليب علمية متطورة إلقناعه باإلقالع عن التدخين

عدد من التوصيات في نهاية كما سنخرج ب« اخصائي معتمد لمعالجة تدخين التبغ»والمدخنين فقط ويسمى المتدرب فيها 

 .الدورة
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 «العدل»قاضيا بـ( 020)ترقية وتعيني .. بأمر امللك سلمان

    م2016 برأكتو 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161004/Con20161004860492.htm 

 

درجات  قاضيا بوزارة العدل في مختلف( 211)أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بترقية وتعيين 

 .السلك القضائي

وأوضح وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني أن األمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيين يأتي امتدادا 

للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه واهتمامه الدائم بمرفق القضاء والعاملين 

لى عز وجل أن يَجزَي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات والة األمر فيه، سائال المو

 .في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص

 
 تقدم بها السكان للمجلس البلدي

 لدية احلديثةشكوى مجاعية ضد أداء ب: القريات
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161004/Con20161004860617.htm 

 

 (  القريات)دمحم المويلحي 

مواطنا في مركز الحديثة التابع لمحافظة القريات، بشكوى إلى المجلس البلدي ضد أداء بلديتهم،  50يزيد على تقدم ما 

مشيرين إلى أنهم يفتقدون للخدمات التنموية األساسية، وبقاء مدخل المركز على حاله منذ تأسيس بلدية الحديثة قبل نحو سبع 

 .هم مع تعثر كثير من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتيةسنوات، مطالبين بلجنة وزارية تقف على معانات

وأكد حمود عيد العنزي أنهم لم يلمسوا أي تطور في مركزهم منذ تأسيس بلدية الحديثة، الفتا إلى أنهم لم يسمعوا بالمشاريع 

ديثة؛ كونها بوابة سوى في التصاريح اإلعالمية، مشددا على أهمية أن تخرج ألرض الواقع لألهمية التي تحظى بها الح

 .المملكة الشمالية ومنفذ الحجاج القادمين من بالد الشام

وأبدى مخاوفه من وضع سد الحديثة الذي أنشئ قبل سنوات عدة بطريقة خاطئة، وبات يهدد سالمة المواطنين، بدال من 

 .حمايتهم خالل هطول األمطار

نتحدث مع رئيس البلدية ال نجد منه أي تجاوب، بل إنه يرفض لألسف السد مجرد ساتر، وليس كبقية السدود، وحين »: وقال

 .، وطالب بلجنة وزارية تقف على معاناة القرية وأهلها«المأساوي»، واصفا وضع الحديثة بـ «مقابلتنا

قائم على وذكر مد هللا سلمان العنزي أن بلدة الحديثة لم تشهد أي تطور منذ تأسيس بلدية فيها، مبينا أن الوضع العام للقرية 

 .مقاول واحد فقط يؤجر معداته من بعض الشركات في القريات، وينفذ المشاريع بعشوائية

وبين خالد ناصر أبو ذراع البلوي أنه ال يوجد في الحديثة سوى حديقة واحدة تجاور مبنى البلدية، لكن جميع محتوياتها 

 .-على حد قوله–محطمة، ولم تخضع للصيانة 

لتحتية في الحديثة بالمتهالكة، مشيرا إلى أن الشوارع تفتقد للرصف واإلنارة والسفلتة، مبينا أن العمل ووصف البلوي البنية ا

 .في صيانتها يسير بعشوائية دون االلتزام بمعايير هندسية

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161004/Con20161004860492.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161004/Con20161004860617.htm
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ت وهو ورأى حامد مفلح العطوي أن بلدية الحديثة لم تقدم ما يشفع لها باالستمرار، الفتا إلى أنه يقطن في شارع العطيوا

 .يفتقد لإلنارة، فضال عن افتقاد شوارع المركز للتسمية

 %. 10وطالب العطوي بتشكيل لجنة وزارية تقف على وضع المشاريع البلدية في الحديثة، الفتا إلى أنه لم ينجز منها سوى 

 .ون صكوك وبوضع اليدوذكر أن التيار الكهربائي لم يصل لجميع المواطنين، فضال عن أن غالبية األراضي في الحديثة، د

في المقابل، أكد رئيس المجلس البلدي في الحديثة فرحان منصور أبوذراع البلوي أن المجلس تلقى شكوى موقعة من نحو 

مواطنا، ضد أداء بلدية المركز، وعدم تجاوبها مع طلباتهم وحاجاتهم، واعدا بمناقشتها في المجلس، واتخاذ اإلجراءات  50

 .ات الممنوحة لهموالصالحيوفق النظام 

 
 للرد « شركات التأمني»دقيقة لـ 64: «الضمان الصحي»

 على الطلبات
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الحياةجريدة : المصدر
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 ذياب  رحمة -الدمام 

أقر مجلس الضمان الصحي لجميع المستشفيات والمراكز الصحية األهلية الموافقة على طلب الخدمة الطبية من شركات 

دقيقة، واعتبار الطلب موافق عليه، تجنباً للتأخير والمماطلة واالستفادة من  60التأمين، في حال التأخر عن الرد ألكثر من 

المجلس نتيجة لشكاوى مستفيدين من شركات تأمين صحي تأخرت بالرد على طلبات  الخدمات الصحية المتاحة، وجاء رد

 .الموافقة الطبية

إلغاء التأمين الصحي السابق في حال توقيع تأمين جديد مع »وعن إجراءات إلغاء التأمين الصحي، أوضح المجلس أن 

اً إلى شركة التأمين قبل شهر على األقل من شركة أخرى يتطلب االلتزام بإجراءات معينة، بأن يوجه صاحب العمل خطاب

تاريخ اإللغاء المطلوب، ويوجه صورة منه إلى المجلس، ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي، 

بإعادة بطاقات التأمين، بتاريخ اإللغاء وإبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية ( حامل الوثيقة)ويلزم صاحب العمل 

 .«مينية، بحيث تبدأ بتاريخ اليوم التالي إللغاء الوثيقةالتأ

في حال تأخر المؤسسات بتقديم خدمات التأمين الصحي تلزم بالتعويض »وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أنه 

للموظف، من خالل دفع جميع األقساط واجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية ال تزيد على قيمة االشتراك السنوي 

، موضحاً أنه في حال عمل الموظف سنوات لدى «ن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو موقتةع

المؤسسة من دون تأمين صحي وبعد مضي سنوات قامت بتقديم التأمين له، فهنا من حق العامل التقدم بشكوى لمجلس 

ً بأنه ال يحق لصاحب العمل أو شركات التأمين حذف منفعة مغطاة  الضمان الصحي مع تقديم الوثائق الالزمة، علما

 .بموجب النظام، وال توجد مهلة لتجديد وثيقة التأمين، فصاحب العمل ملزم فوراً بتجديدها

انتهت بوليصة »: وتقدم خالل الفترة الماضية متضررون من مماطلة شركاتهم للحصول على تأمين، وقال أحد المستفيدين

د حتى اآلن، وتقدمنا بشكوى عبر رابط المجلس للحصول على إفادة منهم، مع تقديم المستندات المطلوبة، التأمين ولم تجد

، «، وهذا سيتسبب بضرر على عدد كبير من العاملين في المؤسسة2017بهدف التجديد مع بداية العام الميالدي الجديد 

العقود تتم بحسب االتفاق مع المؤسسات، علما بأنه »: «ةالحيا»فيما قال مدير عمالء في شركة تأمين عبدالكريم صياح لـ

 .«في حال المماطلة تتم المعاقبة من مجلس الضمان الصحي

مرضاً قبل إبرام عقد التأمين الصحي مع الشركات،  25يذكر أن مجلس الضمان الصحي قرر إلزام األفراد الكشف عن 

فراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، من خالل جملة وبناء على هذا القرار تم توحيد نموذج الكشف الطبي لأل

من األمور التي يجب اإلفصاح عنها، إضافة إلى قيام شركات التأمين برفض المطالبة أو التغطية كلياً عند عدم اإلفصاح 

عميل، لتزويدها عن وجود حاالت مرضية معينة قبل فترة سريان العقد، والتواصل مع المستشفيات التي يتعامل معها ال

 .ة قد تحتاج إليها لتقويم المخاطربأية معلومات طبي
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 وافق على متكني القطاع اخلاص من استثمار حمميات احلياة الفطرية

يقر تطوير اخلطاب العديل وتوعية النساء حبقوقهن « الشورى»
 الشرعية والقانونية

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الرياض األربعاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1538042 

 

 عبدالسالم البلوي -الرياض 

أقر مجلس الشورى يوم أمس الثالثاء توصية لتطوير وتحديث الخطاب العدلي بما يتوافق مع مستجدات العصر، وهي 

للعضو هيا المنيع واألميرة سارة آل سعود ولطيفة الشعالن وحمدة  للعضو أمل الشامان، كما وافق على توصية مشتركة

ً وزارة العدل تنسيق التعاون مع وزارتي التعليم واإلعالم وهيئة حقوق اإلنسان لتنفيذ  العنزي وناصر بن داود، مطالبا

 .برامج توعوية للنساء لتثقيفهن بحقوقهن الشرعية والقانونية

مناقشات ومداوالت عدد من األعضاء فمن جهته عارض فهد العنزي التوصية الثانية التوصيتان خضعتا قبل إقرارها ل

ويرى أن التوعية ليست من مهام وزارة العدل إنما دورها تمكين الناس من حقوقهم، مضيفاً أن التوصية تركز على حقوق 

ً اللجنة القضا ئية بالتركيز على معوقات تمكين المرأة وال يمكن فصل حقوقها دون أن تتداخل مع حقوق غيرها، مطالبا

الناس من حقوقهم، إضافة إلى وجوب أن توجه التوعية بالحقوق العدلية لكافة أفراد األسرة، ويؤكد دمحم آل ناجي أن 

، ويؤيد العضو "يجب أن يعي المجتمع هذه الحقوق"التوعية يجب أن تكون بصيغتها العامة وليست مخصصة للنساء وقال 

هل الرجال لدينا "مل التوعية بالحقوق جميع فئات المجتمع وأال تركز فقط على حقوق المرأة، متسائالً علي الوزرة أن تش

إذا كان الجواب بنعم فليس هناك حاجة إلى هذه التوصية ولكن إذا كان الجواب بال : ، وقال"؟..والنساء يعرفون حقوقهم 

 .رجال والنساءفإذا يجب أن يكون لدينا ثقافة شامله للمجتمع عن حقوق ال

ً في صف المرأة الخروج إلى الحديث عن رؤية المملكة  ً بعدم  2030وجدد سلطان السلطان الذي قال إنه دائما مطالبا

يجب أن يتواكب عمل المجلس مع هذه الرؤية " تكرار نفسه فيما يخص التصويت على توصيات سبق أن طرحت وقال

لى المؤشرات في األداء ومراقبة ما يحقق من إنجازات لتلك الوزرات والعمل على السير عليها وتحقيقها والتركيز ع

، ووصف نواف الفغم التوصية الثانية بأنها إنسانية تبين هضم حقوق المرأة في مجتمعنا وقال "والمؤسسات الحكومية

تمعاتنا يأخذون حقوقهم الرجال في مج"، مضيفاً "المتعارف عليه لدينا بأن هناك جهال كبيرا بين النساء بحقوقهن العدلية"

 ".سواء بالنظام أو باليد

تعجبت لماذا أخذت "عبدهللا آل الشيخ رئيس المجلس استغرابه من إطالة وقت مناقشة التوصيتين وقال . من جهته، أبدى د

لتثقيف لهن هذا الوقت من النقاش على الرغم بأن التوصية الثانية لم تطالب بسن حقوق أو نظام جديد للمرأة بل بالتوعية وا

 ".ال أجد مانعا من الموافقة على هذه التوصية"بحقوقهن، وقال 

ولم تداخل أي عضو على توصية توعية النساء بحقوقهن واقتصرت المداخالت على الرجال فقط ونجحت التوصية األولى 

ً بعد أن تراجعت اللجنة القضائية عن 23لتطوير الخطاب العدلي باألغلبية محققةً تأييد  نصها السابق المطالب  صوتا

بإيضاح الحقائق الموضوعية واإلجرائية تجاه القضايا المثارة في وسائل اإلعالم المحلية والدولية حول القضاء، لتكون 

 21، كما نجحت التوصية الثانية حصلت على "تطوير وتحديث خطابها العدلي بما يتوافق مع مستجدات العصر"التوصية 

 ً  .صوتا

ألعضاء اليوم التصويت على ست توصيات للجنة القضائية على تقرير وزارة العدل للعام المالي إلى ذلك يستكمل ا

 .، ويستمع لتوصيات إضافية لعدد من أعضاء الشورى1136ـ35
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وكان المجلس قد قرر الموافقة على تمكين القطاع الخاص من االستثمار في محميات هيئة الحياة الفطرية لتنمية السياحة 

 .رية في المملكةفق ضوابط تضعها الهيئة، وطالب الهيئة بوضع أطلس للحياة الفطرية البرية والبحالبيئية و

 

 
 أبرزها املؤشرات واحملاكم وكتابات العدل وخدمات االستعالم

 خدمة إلكرتونية للمستفيدين 20تتميز يف تقديم « العدل»
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الرياض األربعاء : المصدر

http://www.alriyadh.com/1538029 

 

 متعب أبوظهير -الرياض 

حققت وزارة العدل خطوات متقدمة في قائمة الجهات الحكومية األفضل استخداما للتقنيات الذكية واألنظمة التكنولوجية 

ً بعد أن أطلقت بوابتها اإللكترونية الجديدة باللغتين العربية في تقديم الخدمات اإللكترونية للمستفيدين،  خصوصا

 .خدمة أبرزها خدمات المؤشرات والمحاكم وكتابات العدل، وخدمات االستعالم( 31)واإلنجليزية التي تتيح أكثر من 

ر)وصنف مؤشر برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية  متميزة للجهات الحكومية ، وزارة العدل ضمن قائمة الفئة ال(يس ِّ

ً للخدمات اإللكترونية لعام  م على مستوى المملكة، فيما توجت الوزارة بعدد من الجوائز الدولية 2016األفضل تقديما

واإلقليمية خالل العامين السابقين أبرزها شهادتي اآليزو العالمية وجائزة الشرق األوسط لتميز الحكومات والمدن الذكية 

 (.21)في دورتها الـ

 قضاء التنفيذ

وشكل قضاء التنفيذ نقلة فارقة في أداء المنظومة العدلية، وجهود الوزارة في تعزيز الشفافية وإضفاء الهيبة لألحكام 

القضائية، خصوصاً بعد ربط منظومة قضاء التنفيذ مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال 

 .الحجز على أموال المدين وتنفيذ األحكام الواجبة في القضايا الحقوقية وغيرها بهدف تسريع تنفيذ أوامر

ً في التعامالت فيما بينهما،  وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل وهيئة السوق المالية إلغاء استخدام الورق رسميا

طلباً،  33726هـ بلغ 1137من العام  كشفت الوزارة أن عدد الطلبات المرسلة إلى هيئة سوق المال خالل النصف األول

 .رياال 237،777،537فيما بلغ عدد المبالغ التي تم الحجز عليها 

وتشير التقارير اإلحصائية للوزارة إلى أن حجم المبالغ المطلوب الحجز عليها بناء على الطلبات المرسلة إلى هيئة سوق 

تة إلى أن األرقام اإلحصائية تعكس حجم األحكام واألوراق رياالً، الف 16،326،502،031المال خالل تلك الفترة بلغ 

ت معالجتها واستعادتها لمستحقيها  .المالية المتعثرة، إضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تم 

 خدمة المؤشرات

نوعية في خططها  وحققت خدمات المؤشرات اإللكترونية التي استحدثتها الوزارة على بوابتها اإللكترونية مؤخراً، نقلة

الهادفة إلى مساعدة المهتمين وتوفير بيانات دقيقة عن حجم التعامالت العقارية والصفقات اليومية، إضافة إلى متابعة 

ً بعد إطالق أحدث مؤشرين  سرعة إنجاز القضايا، "وقياس األداء اليومي للمحاكم والقضايا وانجاز الطلبات، خصوصا

 .ينضما إلى المؤشرات العقارية والقضائيةوسرعة إنجاز طلبات التنفيذ، ل

مؤشراً عقارياً، ومؤشرات قضائية، وأخرى لقياس سرعة إنجاز طلبات التنفيذ، ومؤشر سرعة ( 71)وتضمن الخدمة 

إنجاز القضايا، وتتيح جميعها للمهتمين والباحثين رصد التعامالت العقارية اليومية ومعرفة متوسط زمن إنجاز القضايا 

 .والجنائية وحساب متوسطات جلسات الضبوط للقضايا المنجزة، عبر قوائم سهلة لقياس حجم األداء اليوميالحقوقية 

 القضايا اإلنهائية

خدمة للدوائر اإلنهائية تغطي خمس قضايا محورية تشمل حاالت  35وتوفر وزارة العدل على بوابتها اإللكترونية 

عية، وصكوك العقارات، وذلك عبر خطوات سهلة تبدأ بمتابعة إدخال القٌصَّر، حصر وقسمة الورثة، الحاالت االجتما

 .البيانات إلكترونياً على النماذج المدرجة وتنتهي بالحصول على رقم الطلب وطباعة النموذج لمراجعة المحكمة المعنية

 خدمات االستعالم
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ضمنت االستعالم عن حالة أي وكالة شرعية وأحدثت خدمات االستعالم تغييراً جذرياً في البرامج المقدمة للمستفيدين، وت

وقتها وتاريخها  -إلكترونية صادرة من كتابات العدل أو المحاكم في جميع مناطق المملكة، واالستعالم عن موعد قضية 

إلى جانب التعرف على قائمة المحك مين، والمحامين ومأذوني األنكحة المصرح لهم، وكذلك  -والمكتب القضائي 

 .معاملة االستعالم عن

 أنظمة إلكترونية

وحققت وزارة العدل طفرة في استحداث األنظمة اإللكترونية التي تخدم المواطنين عبر بوابتها اإللكترونية إلى جانب 

ً لإلنجاز  خدمات المحاكم، وأنظمة الربط اإللكتروني مع بعض الجهات الحكومية، تسهيالً للمواطنين والمقيمين وتسريعا

 .ة إلى استخدام المخاطبات الورقيةالعامة لتقنية المعلومات دون الحاجضمن خطط اإلدارة 

 

 
 «دهساً »مرور القطيف يلقي القبض على قاتل بائع البطيخ 

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الرياض األربعاء : المصدر
130http://www.alriyadh.com/1538 

 

 منير النمر -القطيف 

ألقى مرور محافظة القطيف مساء اليوم القبض على سائق المركبة الذي تسبب في موت بائع البطيخ، وذكر مصدر 

بأن المرور تعرف على هوية المركبة وتوصل للسائق بعد البحث والتحري في القضية، " الرياض" مروري قبل قليل ل

 .مؤكدا بأن القانون سيأخذ مجراه

وتشير تفاصيل الحادث الذي توفي بسببه البائع إلى ارتطام المركبة بالبائع ثم الفرار من الموقع، ووقع الحادث في شارع 

القدس بمدينة القطيف بعد أن ارتطمت به مركبة، والذ السائق بالفرار من الموقع، تاركا وراءه البائع وهو ينزف ومن 

األحمر بقرب مركبته في الطريق العام قرب حي المجيدية على امتداد طريق  دون القيام بإسعافه، وتواجد بائع البطيخ

الخارجة من أحد الطرق الفرعية، ما أدى للحادث الذي توفي بسببه البائع، كما ( صني -نيسان)القدس، وارتطمت المركبة 

 .تناثرت بضاعته في الموقع

أنه المغترب من إحدى مناطق الجنوب : "، وقال" الجح"وأفاد شاهد عيان بأنه كان عائدا من مقر عمله، وصادف بائع 

ألجل لقمة العيش، ورأيته مسند على األرض ملطخ بالدماء والمسعفين يحاولون إنعاشه، والناس بين يقدم العون مع 

ورة عن اآلن هل سيهنأ بحياته، وهل ستغيب الص"، متسائال "الجهات الرسمية ومن يلملم بقايا النعمة المتناثرة في الطريق

 ".مخيلته

من جانبه فتح مرور محافظة القطيف تحقيقا موسعا في الحادثة، ويسعى المرور للكشف عن هوية السائق، ودعا ناشطون 

اجتماعيون إلى في تطبيقات محلية في محافظة القطيف إلى التعاون مع مرور المحافظة في تقديم أي معلومة تقود للكشف 

، وذلك باالتصال فوراً على مرور محافظة القطيف، يشار إلى أن مرور محافظة القطيف عن السيارة المتسببة في الحادث

 .ها بعد سلسلة تحقيقات وبحث وتحرينجح سابقاً في الكشف عن غالبية حوادث الهروب المشابهة، واستطاع إيقاف مرتكبي
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 تطلق محلتها للتطعيم ضد اإلنفلونزا املومسية« الصحة»

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1ة الرياض األربعاء جريد: المصدر
http://www.alriyadh.com/1538052 

 

 نايف آل زاحم -الرياض 

ً حملة التطعيم . أوضح وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية د عبدهللا بن مفرح عسيري، أن الوزارة أطلقت رسميا

لموسمية ضد اإلنفلونزا يوم أمس األول في جميع أنحاء المملكة، وتستهدف الحملة هذا العام تطعيم أكثر من مليوني ا

ونوه إلى أن اللقاح سيكون متوفراً لجميع الفئات العمرية مع التركيز على الفئات األكثر . شخص بلقاح اإلنفلونزا الموسمية

مصابين باألمراض المزمنة كالضغط وداءالسكري ومرضى القلب والكلى، عرضة لمضاعفات األنفلونزا، وهي فئات ال

 .النساء الحوامل وكبار السن واألطفال من عمر ستة شهور وحتى خمس سنوات

مسلم أبوحسن، إلى أن الوزارة قامت بتوفير اللقاحات بالمرافق الصحية . كما أشار مدير البرنامج الوطني للتحصين د

تشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية المنتشرة بكافة مناطق ومحافظات المملكة، وسيتم تنفيذ التابعة للوزارة من مس

حملة توعوية عامة مصاحبة لحملة التطعيم لتثقيف المجتمع، وسلسلة من المحاضرات الطبية التي تستهدف العاملين 

م على أحدث المعلومات حول تطعيم اإلنفلونزا الصحيين الذين يقدمون الرعاية للفئات المعرضة للخطر للتأكد من إطالعه

 .ت الخطيرة بسبب اإلصابة بالفيروسوفعاليته في تقليل أخطار المضاعفا

 
 إطالق نار على دورية أمنية يف القطيف

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1األربعاء  جريدة الرياض: المصدر
://www.alriyadh.com/1538077http 

 

 منير النمر، واس -القطيف 

هـ ، 1133/1/3صرح الناطق اإلعالمي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثالثاء 

بمحافظة القطيف  وأثناء أداء إحدى دوريات األمن لمهامها الميدانية لحفظ األمن بالقرب من أحد المساجد ببلدة البحاري

تعرضت الطالق نار كثيف من مصدر مجهول ، من داخل مزارع قريبة من الموقع ، لم ينتج عنه تعرض أي من 

المتواجدين بالموقع أو المارة أو من رجال األمن ألي أَذًى بإستثناء تلفيات محدودة بدورية األمن، وقد باشرت الجهات 

  ..للجريمة اإلرهابية التي ال تزال محل المتابعة األمنية األمنية المختصة اجراءات الضبط الجنائي
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 إجراء لدعم أبناء الشهداء نفسيًا بتعليم عسري 20

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الرياض األربعاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1538032 

 

 عبدهللا مريع -ها اب

أطلقت اإلدارة العامة للتعليم بعسير، مبادرة الدعم النفسي ألبناء الشهداء والمرابطين الدارسين في مدارس التعليم العام   

 .بالمنطقة

وأوضح المدير العام للتعليم بعسير جلوي آل كركمان، أن المبادرة تأتي ضمن خطط اإلدارة لرعاية أبناء وأسر المرابطين 

إجراًء رئيسا تتمثل في حصر جميع الطالب من أبناء الشهداء  12لشهداء، مشيراً إلى أن المبادرة ترتكز على وا

والمرابطين، وتحديد حاجاتهم النفسية والتربوية والتحصيلية، واإلصغاء الكامل لجميع المشاعر واألفكار لهم، وإتاحة 

قران للوقوف بجانب هؤالء الطالب وعدم تركهم للعزلة الفرصة لهم للتعبير عن ذواتهم، وتشكيل مجموعة من األ

واستيالء الهموم واألفكار السلبية عليهم، وإيجاد جو من األمن النفسي والرعاية بمفهومها الشامل لهم، والتواصل مع 

 .المنزل للمساعدة في تقديم الرعاية للطالب من خالل تفعيل وسائل االتصال الحديثة
 

 
ويشكل جلنة .. من الروضات غري املرخصة تعليم الشرقية حيذر

 لتعقب املخالفني
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الرياض األربعاء : المصدر

http://www.alriyadh.com/1538100 

 

 دمحم الغامدي –الدمام 

طقة الشرقية عوض المالكي اآلباء وأولياء األمور من إلحاق أطفالهم في حذر مدير مكتب التعليم األهلي بتعليم المن

 .روضات غير مرخصة من الجهة المعنية بمنح التراخيص في وزارة التعليم

وأشار إلى ضرورة تأكد ولي األمر من اإلطالع على ترخيص الروضة عند تسجيل ابنه وال يركن إلى وجود روضات 

 .ها غير مضمون وخطرها محدقذات أسعار رخيصة ألن استمرار

وأشار المالكي إلى أن شروط قبول الطفل في الصف األول االبتدائي في العمر من خمس سنوات وستة شهور إلى خمس 

 ً  .سنوات وتسعة شهور يتطلب أن يكون لديه شهادة مرحلة رياض أطفال من روضة مرخصة نظاميا

منازلهم واستخدامها كمدارس مع العلم بأن من يقوم على وأردف أن هناك بعض أصحاب العقارات يقومون بتأجير 

تشغيلها ال يوجد لديه رخصة من الجهة المانحة للترخيص باإلضافة إلى افتقار تلك المباني ألدنى وسائل األمن والسالمة 

أكد من حيث إنها ال تخضع ألي جهة رقابية مما يجعل الخطر أكبر بسبب عدم الكشف على تلك المنازل أو الشقق للت

 .صالحيتها من قبل الجهات المسؤولة الدفاع المدني والبلدية ولجان المعاينة المختصة في إدارة التعليم
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وأوضح المالكي أن هناك لجنة مختصة من إمارة المنطقة الشرقية وهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة 

ذ اإلجراءات الالزمة معهم وذلك التنسيق مع الجهات ذات العالقة وإدارة التعليم تقوم بمالحقة هؤالء المخالفين واتخا

 .محمالً أصحاب المنازل والعقارات التي تؤوي تلك الروضات المسؤولية األكبر في ذلك

ودعا مدير مكتب التعليم األهلي جميع اآلباء وأولياء األمور والمواطنين إلى التعاون من خالل اإلبالغ عن منشأة تعليمية 

مل لوحة باسمها وال تمتلك ترخيصا صادرا من إدارة التعليم وذلك تحقيقاً لمصلحة المجتمع وحفاظاً على سالمة أبناء ال تح

 .لصغار من الخطر الذي قد يلحق بهموبناتنا ا

 
 اليوم« دور املعلم يف مكافحة اإلرهاب»تنظم ندوة « اليونسكو»

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الرياض األربعاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1538074 

 

 حمد بن مشخص –الرياض 

دور المعلم الوطني "ينظم مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، ندوة بعنوان 

أحمد العيسى، وذلك صباح اليوم األربعاء في مقر المركز بحي السفارات . وزير التعليم د ، برعاية"في مكافحة اإلرهاب

 .بالرياض

حسام زمان، أن الندوة تتضمن ثالث حلقات نقاش تغطي . وأوضح مدير مركز اليونسكو اإلقليمي مدير جامعة الطائف د

ذلك دور المعلم في تأصيل القيم والتصدي لألفكار المسؤولية الوطنية للمعلم وأثره في ترسيخ المواطنة بين طالبه، وك

 .المتطرفة باإلضافة إلى مهنية المعلم وحسه األمني والوطني

وأشار إلى أن المعلم هو محور العملية التعليمية والتربوية وبالتالي دوره فعال ومؤثر وعليه مسؤولية وطنية لترسيخ 

ً بأن حلق ات النقاش يشارك فيها نخبة من المسؤولين واألكاديميين والمختصين الوالء واالنتماء للوطن وقيادته، مردفا

 .حمد آل الشيخ. السعودي السابق د عبدالسالم الجوفي، ونائب وزير التعليم. ومنهم وزير التعليم اليمني السابق د

 

 
« يسر»هيئة الوالية على أموال القاصرين تشارك يف ورشة 

 للتعامالت اإللكرتونية
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1ة الرياض األربعاء جريد: المصدر

http://www.alriyadh.com/1538238 

 

شاركت الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، في ورشة العمل لبرنامج التعامالت االلكترونية 

 .السابعة للقياس والتي نظمتها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بالرياض للمرحلة" يسر"الحكومية 

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بالهيئة عبدالرحمن العثمان، أن المشاركة في هذا البرنامج تأتي انطالقا من حرص 

ون التعرف على الهيئة ولكل الهيئة على استثمار التقنية بشكل كبير ومتميز لخدمة كافة افراد المجتمع الذين يريد

المستفيدين من خدمات الهيئة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة بتوجيه من الرئيس العام للهيئة رئيس لجنة التعامالت 

 .االلكترونية بالهيئة الشيخ عبدالعزيز بن دمحم المهنا

" يس ر"التعامالت اإللكترونية الحكومية  وافتتح الورشة مستشار وزير االتصاالت وتقنية المعلومات والمدير العام لبرنامج

عبدالرحمن العريني، والذي أكد في كلمته اثناء االفتتاح أن قياس التحول للتعامالت اإللكترونية الحكومية قد وصل إلى . د
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 مرحلة عالية من الجودة واالحترافية إلى أن أصبح يضاهي في منهجيته المقاييس العالمية المماثلة، مشيراً إلى أن

 .مخرجات القياس تحظى بمتابعة من قبل قيادات هذه البالد حفظها هللا على مختلف المستويات

وأضاف انه بعد عقد الورشة سيتم ادخال المعلومات الخاصة بالقياس السابع للتحول للتعامالت االلكترونية الحكومية 

القياس، حيث يتم تعبئة استبيان من قبل هـ، وتشمل أوال مراحل 1133صفر  26إلى  26/12والمقرر خالل الفترة من 

الهيئة بعد حضور الورشة مباشرة، ثم يقوم عضو مختص من الفريق الوطني لقياس التحول بزيارة الى الهيئة خالل شهر 

هـ لالطالع على ما تم انجازه ولتقديم االستشارات المناسبة، ولمناقشة االستبيان والتأكد من دقة 1133ربيع االول القادم 

 .الخدمة للمستفيدين لبيانات، ثم القيام بزيارات ميدانية لمركز تقنية المعلومات ومواقع تقديما

 

 

 تطلق مبادرة لرفع الوعي بالثقافة العدلية « العدل»
 حمليًا ودولياً 

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
jazirah.com/2016/20161005/ln22.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

ت وزارة العدل مبادرة  التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام « إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»أقرَّ

خدمات العدلية القضائية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، وكيفية بمنظومة العدل السعودية وآلية عملها، والتعريف بجميع ال

التي تندرج )وتركز المبادرة . االستفادة منها، باإلضافة إلى نشر مبادئ األحكام التي يتم االستناد إليها بصورة مبسطة

وكيفية حفظ الحقوق في جانبها المحلي على التوعية بالحقوق والواجبات العامة، ( 2020ضمن مبادرات التحول الوطني

لتفادي اللجوء للقضاء نتيجة محدودية المعرفة القانونية، باإلضافة إلى رفع مستوى الوعي العام المحلي بآلية عمل 

المنظومة العدلية ومبادئ أحكامها، والمساهمة في تخفيف العبء على المنظومة العدلية، وزيادة الكفاءة في توفير 

كدت الوزارة أن المبادرة تستهدف المساهمة في تنمية االقتصاد الوطني، وتحسين الصورة وأ. الخدمات العدلية القضائية

وتتلخص الفوائد التي يمكن لهذه المبادرة تحقيقها في جانبها . العامة عن المنظومة العدلية على المستويين المحلي والعالمي

بجوانب العدالة والنزاهة والشفافية في منظومة العدل الدولي، أنها ستعمل على التعريف بالمنظومة العدلية، وما يتعل ق 

 .السعودية

ومن المنتظر أن تسهم نتائج المبادرة في تعزيز االستثمارات األجنبية في المملكة من خالل توضيح الصورة الحسنة 

وجهة لالستثمارات وإبراز المميزات اإليجابية عن القضاء السعودي والمنظومة العدلية والتي تعتبر من أهم الدوافع الم

جهات حكومية، الفتة إلى أن لكل جهة دوراً  5وأوضحت وزارة العدل أنها تعمل على هذه المبادرة بمشاركة . األجنبية

كما أن المبادرة ستسلط الضوء على . محدداً مناط بها، ويكون دور كل جهة على حدة مكمالً ألدوار الجهات األخرى

مملكة، باإلضافة إلى إيضاح اإلجراءات والمتطلبات القانونية للسوق السعودية، وإبراز ميزات البيئة االستثمارية في ال

 .ة االقتصاد وحفظ حقوق المستثمرينإيجابيات المنظومة العدلية كركيزة أساسية داعمة للبيئة االستثمارية وفعَّالة لتنمي
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العدل تنهي معاناة الزوجات املقيمات من استغالل األزواج 

 «أبشر»ظام لن
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20161005/lp1.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

ن استغالل األزواج غير السعوديين أو السعوديين الذين أنهت وزارة العدل معاناة عدد من الزوجات المقيمات م

يستخرجون تأشيرة خروج نهائي في نظام أبشر لزوجاتهم عند وجود أي نزاع بينهما، وذلك بمنح القاضي صالحية إبقاء 

 .الزوجة غير السعودية لحين االنتهاء من القضية

، إذ سيمنع «على كفالة الطرف اآلخر»في المملكة  واشتمل التعديل الجديد على حماية حق أي طرف غير سعودي يقيم

التعديل أيضاً منح الزوجة السعودية صالحية إصدار تأشيرة خروج نهائي لزوجها األجنبي في حال وجود نزاع بينهما في 

 .محاكم المملكة

شددت على أنه وفي ويأتي ذلك بعد دراسة مقدمة من ممثلين لوزارة العدل والمديرية العامة للجوازات حول الموضوع، 

على كفالة »حال وجود نزاع في قضايا األحوال الشخصية لدى المحاكم بين زوجين أحدهما غير سعودي وهو مقيم 

 .، وتقدم الطرف غير السعودي لدى المحكمة بطلب اإلبقاء داخل المملكة فللناظر القضية حق إبقائه«الطرف اآلخر

المملكة لحين انتهاء القضية يُشترط أن يرى القاضي بقاءه، وأن ال يكون  وأوضحت الدراسة بأن الطرف طالب البقاء في

 .هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيله، وبالتالي فإن للطرف طالب البقاء الحق بتوكيل الغير لمتابعة القضية

إذا صدر أثناء نظر القضية أمر »: من نظام المرافعات الشرعية تنص على 25يُشار إلى أن الالئحة الثانية من المادة الـ

 .«المختصةبإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية إلكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة 
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 : «البنوك السعودية».... «مو علينا»دشنت أمس محلتها التوعوية 

 ئية فقطال نعاني من عمليات اخرتاق وإجراءاتنا وقا
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20161005/ec5.htm-http://www.al  

 

 :سفر السالم -« الجزيرة»

دية أن الخسائر الكلية السنوية المترتبة عن عمليات االحتيال المالي كشفت لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية بالبنوك السعو

تريليون دوالر، وقال أمين عام  3.5في المائة من حجم التجارة العالمية ما يعادل  5في المائة إلى  2.5تراوح ما بين 

رتفاع وعي العمالء، ونهج إن المملكة تعد األقل عالميًا في حجم االحتيال المالي، نظًرا ال: اللجنة طلعت زكي حافظ

مؤسسة النقد السليم في مكافحة عمليات االحتيال المالي من خالل تشديد الرقابة على العمليات المصرفية للتأكَّد من 

( المتحققة وغير المتحققة)وما يؤكد على ذلك أن أعداد عمليات االحتيال . سالمتها وخلوها من الممارسات المالية الخاطئة

ويات متندية وهلل الحمد نسبة إلى حجم العمليات المصرفية التي ينفذها العمالء من خالل المصارف، حيث قد سجلت مست

عملية، أما على الصعيد  3.117 - 2015و 2011في عامي ( المتحققة وغير المتحققة)بلغ متوسط عدد عمليات االحتيال 

 .تريليونات دوالر أمريكي 1على مستوى العالم سنويًا بـالعالمي فتقدر قيمة عمليات االحتيال التي تتعرض لها البنوك 

وقال حافظ خالل مؤتمر صحفي عقدته، أمس، البنوك السعودية ممثلة بلجنة اإلعالم والتوعية المصرفية بالرياض، 

ع وتماشيًا مع ، أنه انطالًقا من الواق«مو علينا»لتدشين حملة التوعية الثامنة بعمليات االحتيال المالي التفشيها تحت شعار 

التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية والتعامالت اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي، تعمل البنوك 

السعودية باستمرار من خالل لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية، على وضع إجراءات وقائية وحمائية واستراتيجيات 

المالي من خالل تطوير ثقافة ومبادئ القيم األخالقية، وخلق التوعية لكشف عمليات  توعوية لتفادي عمليات االحتيال

االحتيال من خالل رصد ومراقبة المؤشرات التي تحذر من احتمال وقوع أو وجود عمليات احتيال، كما تعمل اللجنة على 

 .«ليات االحتيالوضع سياسات وإجراءات عملية لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عم

بدوره، أوضح دمحم عبدالعزيز الربيعة رئيس فريق العمل اإلعالمي والتوعية المصرفية أن حمالت التوعية التي تقوم بها 

البنوك السعودية بشكل سنوي، ال تعني بالضرورة أن المصارف المحلية تشهد عمليات اختراق ألنظمتها المصرفية، أو 

أن البنوك : مضيفًا« .المصرفي يعيش حالة من الظاهرة المرتبطة بعمليات االحتيال الماليأن المملكة وقطاعها المالي و

تهدف من خالل هذه الحمالت التوعوية إلى تنقية بيئة التعامالت المالية والمصرفية في المملكة من أي محاولة للتحايل 

 .التهم المصرفية بسالسة ومرونة وراحة تامةوالنصب، فضالً عن توفير قنوات مفتوحة وآمنة تتيح للعمالء تنفيذ تعام

في المائة من مؤسسات الخدمات المالية في العالَِّم ال توفر للعمالء قناة آمنة إلنجاز مدفوعاتهم  33وأشار الربيعة إلى أن 

تصادية في المائة فقط من الشركات العاملة في الشرق األوسط تقوم باإلبالغ عن وقوع جرائم اق 21عبر اإلنترنت، وان 

 .«برايس ووترهاوس كوبرز»ير أعدته حسب تقر
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 رجال احلد اجلنوبي يتصدون لالنتحاريني ومهربي احلشيش
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الوطن األربعاء : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=279591&CategoryID=5  

 

      AM 12:16 05-10-2016جابر مدخلي : نجران

تمكنت القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وأفراد حرس الحدود، بمشاركة المدفعية وطائرات التحالف، من إفشال 

لل إلى الحدود السعودية، من خالل القضاء على كل من تسول له نفسه التقدم باتجاه الحدود جميع المخططات الحوثية للتس

 .السعودية، سواء من قيادات حوثية أو مهربي المخدرات

 .إلى أن طائرات التحالف العربي قضت على أعداد كبيرة من الحوثيين" الوطن"وأشارت مصادر 

لحرس الوطني بمشاركة المدفعية، تمكنت من التصدي لمحاولة تسلل وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة وقوات ا

قامت بها مجموعة من ميليشيا الحوثي وقوات الحرس الجمهوري التابعة للمخلوع صالح، تم خاللها تكبيد العدو العديد من 

ا الحوثي وقوات من ميليشي 1الخسائر في األرواح والعتاد، وذلك قبالة نجران، حيث تم خالل العملية القضاء على 

 .المخلوع صالح وتدمير عدد من األهداف المتحركة كانت تتجه إلى الحدود

من جهة أخرى، أحبطت دوريات حرس الحدود في منطقة جازان تهريب كميات من الحشيش من قبل مجموعة من 

 .المهربين استخدمتهم المليشيات الحوثية بعد تدريبهم على التهريب والرماية باألسلحة

ح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر الحربي أن رجال حرس الحدود في قطاع الدائر وأوض

بمنطقة جازان تمكنوا خالل اليومين الماضيين من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد 

ائر، وبعد تبادل إطالق النار فر المهربون وتم أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية في حدود مسؤوليات قطاع الد

كجم، مشيرا إلى أنه تم إحالة المضبوطات  173ضبط ما كان بحوزتهم، مضيفا أن مجموع ما ضبط من الحشيش المخدر 

 .ة إلكمال اإلجراءات النظاميةإلى الجهات المختص

 
 العدل متنع ترحيل املقيمات خالل فرتة التقاضي

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1األربعاء  جريدة الوطن: المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=279531&CategoryID=3  

 

      PM 2:23 01-10-2016نجالء الحربي : جدة

أكدت وزارة العدل على كل محاكم األحوال الشخصية في حال وجود نزاع بين زوجين غير سعوديين، وهناك قضية 

قائمة بينهما، فللقاضي في حال رأى أن المصلحة في بقاء الزوجة حتى انتهاء القضية، يطلب من إدارة الجوازات بقاءها 

 .حتى انتهاء القضية

قيام مقيمين باستخراج تأشيرات خروج نهائي عبر نظام أبشر لزوجاتهم في حال وجود  جاء ذلك، بعد أن رصدت الوزارة

 .نزاع بينهم، وجاء هذا التوجيه لمنع استغالل المدعى عليه هذه الصالحية خالل نظر الدعوى

وصلوا إلى أنه في التوجيه تم بناء على الدراسة المقدمة من ممثلين عن وزارة العدل، واإلدارة العامة للجوازات، والذين ت

حال وجود نزاع في قضايا األحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين غير سعوديين، وطلبت الزوجة من المحكمة 

إبقاءها في المملكة لحين انتهاء قضيتها، ورأى ناظر القضية أهمية ذلك، يخاطب الجوازات بذلك، ما لم تكن هناك قيود 

وفي حال إبعادها تُمك ن من توكيل غيرها لمتابعة القضية، بناء على الالئحة الثانية لدى إدارة الجوازات توجب ترحيلها، 

 . من نظام المرافعات الشرعية 25من المادة الـ

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=279591&CategoryID=5
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قرار وزارة العدل بمنع المقيم من ترحيل زوجته "، أن "الوطن"وأوضح الباحث االجتماعي واألسري أحمد العتيبي لـ

ني بينهما، حتى انتهاء القضية قرار صائب، يكسب وزارة العدل المصداقية والثقة فيها المقيمة في حالة وجود نزاع قانو

، مشيرا إلى أن هذا "من السفارات األجنبية في المملكة، إذ يساعد الزوجات في إثبات حقوقهن فيما يخص رؤية أبنائهن

 .ة األبناءالقرار يمنع استغالل بعض األزواج وقيامهم بترحيل زوجاتهم، كي يكسبوا حضان

 

 
 أعوام ملمرض قذف والدته 6السجن 

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الوطن األربعاء : المصدر

D=279606&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleI  

 

      AM 1:13 05-10-2016نجالء الحربي : جدة

جلدة، إلقدامه على قذف  200أعوام، والجلد  6قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بسجن شاب يعمل ممرضا 

 . والدته بألفاظ خادشة للحياء أكثر من مرة، ومحاولة التعدي عليها بالضرب

 .م به االبن يعد  جرما يخالف تعاليم الدين اإلسالميوأكدت المحكمة أن ما قا

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، حكما بحق شاب ثالثيني يعمل ممرضا، قدم على قذف والدته بألفاظ خادشة 

جلدة  200أعوام والجلد  6للحياء أكثر من مرة، ومحاولة التعدي عليها بالضرب، حيث أصدر القاضي حكم السجن لمدة 

بحق االبن، وذلك باعتبار أن ما قام به يعتبر جرما، ويخالف العادات والتقاليد، إلى جانب أنه أمر محرم يخالف تعاليم 

 .الدين اإلسالمي

وأشار الصك إلى أنه تم إحالة ملف قضية ابن عاق بوالدته إلى المحكمة، وذلك بعد أن تلقت الجهات األمنية بالغا من سيدة 

شتم ومحاولة الضرب والقذف من ابنها، وعلى الفور تم القبض عليه والتحقيق معه وتسجيل جميع تدعي أنها تتعرض لل

 .أقواله في محضر التحقيق، وتم تحويل ملف القضية إلى المحكمة للنظر فيه، وإصدار حكم شرعي بحق االبن العاق

نسب إليه، مدعيا بأن والدته تعاني  وأوضح مصدر مطلع، أن األم حضرت جلسات المحاكمة وفي كل جلسة ينكر االبن ما

من مرض نفسي، مشيرا إلى أن المدعية أوضحت لناظر القضية بأنها نتيجة خشيتها على نفسها تقدمت بشكوى للجهات 

المختصة، ومن ثم أخذت تسرد معاناتها مع ابنها الذي أخذ يتطاول عليها بالقذف بشرفها ولم يكتف بذلك، بل حاول مرات 

عليها بالضرب، وأكدت أنها في كل مرة يقف بجانبها ابنها األصغر الذي يحاول الدفاع عنها، ومنع شقيقه عدة أن يعتدى 

 .من التعدي عليها، ما يعرض الشقيق للضرب، واإلهانة باأللفاظ من قبل االبن العاق

االبن بأنها تحاول  وأضاف أن المدعية أظهرت لناظر القضية أسباب تعدي ابنها عليها بالضرب والقذف، متهمة زوجة

إثارة المشكالت بين األم وابنها، مبينا أن األم طالبت بإيقاع العقوبة على ابنها، وذلك لما كانت تتعرض له من قذف 

أعوام وجلده  6ومحاولة للضرب، وبعد االنتهاء من االستماع لدعواها أصدر ناظر القضية حكما يقضي بسجن االبن 

رضا والدته عنه، وتنازلت عن القضية، وبعد عرض الحكم على المتنازعين لم  جلدة، ويسقط الحكم في حال 200

 20من جهته أوضح المحامي والمستشار الشرعي سعيد الغامدي أن قضايا العقوق بالمحاكم تمثل .  يعترض أحد على ذلك

ات تظهر من األبناء ضد من قضايا الشباب الموقوفين في السجون، كاشفا أنه في اآلونة األخيرة أصبحت هناك تجاوز% 

 .والديهم، ما يدفعهم للتبليغ عنهم لدى الجهات األمنية ومحاكمتهم
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التدريب التقني سيسهم يف حتقيق : وزيرة التعليم الفنلندية

 0404رؤية 
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الوطن األربعاء : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=279594&CategoryID=5  

 

      AM 12:16 05-10-2016الوطن : الرياض

العمل المشترك مع المملكة ممثلة أكدت وزيرة التربية والتعليم والثقافة الفنلندية ساني جران السونين، رغبتها في تعزيز 

بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير قطاع التدريب التقني والمهني وتبادل الخبرات في هذا المجال بما 

 .يحقق المصالح المشتركة للبلدين

بالرياض ولقائها بعدد جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة خالل زيارتها أمس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

 .من مسؤولي وقيادات المؤسسة

 2030سررت بزيارتي للسعودية وتعزيز التعاون بين المسؤولين في فنلندا والمملكة، وأعجبت برؤية "وقالت السونين 

وجدية السعودية في العمل على تحقيقها، ومتأكدة بأن قطاع التدريب التقني والمهني سيلعب دورا هاما في مستقبل 

لمملكة، وبناء قدرات ومهارات السعوديين والسعوديات، والمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الوطنية الطموحة، وأرغب في ا

 ".أن تعمل فنلندا مع المملكة لتطوير التدريب التقني والمهني مما يعود بالمنفعة والفائدة للدولتين

ور فهد التويجري، أن المؤسسة أطلقت العديد من من جانبه، أوضح نائب محافظ المؤسسة للتخطيط والتطوير الدكت

، بهدف تطوير قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة، وزيادة أعداد 2030المبادرات الجديدة لمواكبة الرؤية الوطنية 

 .2020ألف متدرب ومتدربة بحلول عام  250المتدربين في الوحدات التدريبية ليصل إلى 

تعليم الدكتور أحمد العيسى خالل استقباله الوزيرة الفنلندية في مكتبه بالوزارة أمس، وفي شأن متصل، بحث وزير ال

العديد من أوجه التعاون بين المملكة وفنلندا بما في ذلك زيادة عدد الطالب المبتعثين إلى فنلندا، وتدريب المعلمين، وتبادل 

عليمية وتقنيات التعليم، واالستفادة من التجربة الفنلندية في الزيارات الطالبية، والتعاون في مجاالت المناهج والوسائل الت

تطوير البيئة المدرسية، وتشجيع التعاون بين الجامعات في المملكة وفنلندا في مجاالت البحوث وزيارات أعضاء هيئة 

 .التدريس والتبادل الطالبي والمعرفي والخبرات
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 «2 -درع اخلليج »ينفذها األسطول الشرقي حتت مسمى 

السعودية تنفذ أضخم مناوراتها البحرية يف اخلليج العربي 
 ومضيق هرمز

 م6201أكتوبر  5 -هـ 3311محرم  1جريدة األقتصادية األربعاء : المصدر
091407.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/10/05/article_1 

 

 من الرياض« االقتصادية»

التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية في مياه الخليج العربي ومضيق " 1 -درع الخليج "انطلقت أمس مناورات 

هرمز وبحر عمان، وتشترك في هذه المناورات تشكيالت من القوات البحرية الملكية السعودية في األسطول الشرقي، 

 .فن جاللة الملك والزوارق السريعة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات األمن البحرية الخاصةحيث تضم س

وأوضح العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، قائد التمرين، أن مناورات درع الخليج تعد من أضخم المناورات 

وأشار القحطاني إلى أن مناورات . ن مروراً بمضيق هرمزالتي ينفذها األسطول الشرقي في الخليج العربي وبحر عما

تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية حيث تتضمن الحرب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب " 1 -درع الخليج "

حية، اإللكترونية وحرب األلغام وعمليات األبرار لمشاة البحرية ووحدات األمن البحرية الخاصة والرماية بالذخيرة ال

مشيراً إلى أن هذه المناورات تعد امتداداً للخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقاً، وتهدف إلى رفع الجاهزية القتالية 

ربية السعودية ضد أي واألداء االحترافي لوحدات ومنسوبي القوات البحرية استعداداً لحماية المصالح البحرية للمملكة الع

 .عدوان محتمل

 
 خالل عامني%  02اجع قيمة الصفقات العقارية تر: «العدل»

 الرسوم تدفع املالك لتصريف األراضي بعد تراجع هامش الربح
 م6201أكتوبر  5 -هـ 3311محرم  1جريدة األقتصادية األربعاء : المصدر

/10/05/article_1091349.htmlhttps://www.aleqt.com/2016 

 

 خالد الغربي من الرياض

في المائة على مستوى مناطق المملكة كافة خالل الربع الثالث  30كشف المؤشر العقاري في وزارة العدل انخفاضا بنسبة 

تجاري )ة وحد 37712، أي قبل سنتين، ليسجل عند (هـ1135)من العام الهجري المنتهي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 

مليار  111.2في المائة بعدما سجلت قبل سنتين  33، فيما سجلت قيمة الصفقات هي األخرى انخفاضا حادا بنسبة (وسكني

 .لاير

بنسخة منه، فقد سجلت منطقة الرياض أفضل مبيعات عقارية بين " االقتصادية" "العدل"ووفقا للمؤشر الذي خصت 

في المائة عن الفترة نفسها  31وحدة، منخفضة بنسبة  20036العام الحالي بلغت خالل الربع الثالث من  13المناطق الـ 

https://www.aleqt.com/2016/10/05/article_1091407.html
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مليارا للفترة نفسها من عام  12مليار لاير مقابل  23هـ، في حين سجلت المنطقة إجمالي قيمة مبيعات بلغت 1135من عام 

 .هـ1135

ناطق المملكة للعام المنتهي، فيما صعد ، فقد تراجع مؤشر مبيعات العقار في معظم م"العدل"وطبقا لمعلومات مؤشر 

مؤشر مبيعات قطع األراضي لتقود حركة البيع في ظل انعدام فرص جني أرباح طائلة للمتعاملين في سوق العقار على 

 .إثر قرار فرض الرسوم على األراضي البيضاء والبدء بتطبيقه

قطعة منها  52132ثالث من العام الماضي نحو وسجلت مبيعات قطع األراضي في جميع مناطق المملكة خالل الربع ال

هـ، في حين استقرت القيمة الكلية 1135قطعة للفترة نفسها من عام ( 77111)تجاريا، مقارنة بـ  3213سكنيا، و 11126

 .مليار لاير للربع الثالث الماضي 61لصفقات قطع األراضي للمناطق عند 

الشرقية ومكة المكرمة ومنطقة القصيم والمدينة المنورة على واستحوذت خمس مناطق كبرى هي الرياض والمنطقة 

ألف وحدة  50في المائة مسجلة أكثر من  32النصيب األكبر لمبيعات العقار خالل الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 

 .تجاري 7100سكني، و 12600منها 

وحدة  20036ربع الثالث من العام الماضي بعدد وطبقا للمؤشر، فقد قادت منطقة الرياض الخمس الكبار لحصد مكاسب ال

وحدة،  5521وحدة، ومنطقة القصيم ( 2570)وحدة، ثم منطقة مكة المكرمة  11202عقارية، تالها المنطقة الشرقية بعدد 

وحدة  221وحدة، و 313وحدة، في حين سجلت منطقتا جازان والباحة أقل المبيعات بـ  3013ومنطقة المدينة المنورة 

 .التواليعلى 

 
 ومطالب للتجار باستثناءات" .. الشورى"اجتماع مرتقب مع 

 مساء يعود للبحث بني  9ملف إغالق احملال يف الـ 
 «التجارة»و« العمل»

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة األقتصادية األربعاء : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/10/05/article_1091350.html  

 

 أمل الحمدي من جدة

كشف مسؤول في وزارة العمل، أن هناك اجتماعا مرتقبا مع مجلس الشورى لبحث قرار إغالق المحال التجارية 

 .والمعارض الساعة التاسعة مساء

زارة العمل في محافظة جدة، خالل ورشة عمل في جدة وأضاف عبد المحسن القرني؛ مستشار التفتيش في فرع و

 .بمشاركة وزارة التجارة واالستثمار لدراسة اآلثار المحتملة للقرار، أنه لم يصدر قرار بعد ولم يحدد تاريخ حتى اآلن

ار وجددت وزارتا العمل والشؤون االجتماعية، والتجارة واالستثمار، عقد ورش عمل لبحث اآلثار المترتبة على قر

 .إغالق المحال في الساعة التاسعة مساء، مع رجال وسيدات األعمال ومن يهمه األمر، لرصد أبرز المالحظات حول ذلك

من جهته، أوضح صالح الشمراني؛ مساعد مدير منطقة مكة المكرمة لوزارة التجارة واالستثمار، في الورشة، أن هناك 

لجنة الجهات الحكومية في غرفة جدة إلى تقليص هذه الفجوة وتذليل فجوة بين الوزارة تضرر منها آخرون، لذلك تسعى 

 .المعوقات بين الجهات وتحسين األداء

فيما أكد تجار أن القرار سيؤثر في عدد من االستثمارات، خاصة للمحال خارج المراكز التجارية، مستعرضين حزمة من 

والتجارة واالستثمار أخذها بعين االعتبار، يتصدرها  المالحظات التي يجب على وزارتي العمل والشؤون االجتماعية،

دقيقة  15دقيقة بين الصالة واإلقامة و 25دقيقة، منها  10تقليص أوقات الصالة، خاصة أن الوقت المستقطع للصالة 

 .للصالة

راعاة وأشاروا إلى أن الوقت المستقطع للصالة يخفض ساعات العمل من ثماني ساعات إلى ست ساعات، إضافة إلى م

المحافظات واختالف األساليب المعيشية من محافظة إلى أخرى، إضافة إلى فارق التوقيت، مشيرين إلى أن استثناء 

 .المراكز التجارية المغلقة من القرار يؤثر في التجار الصغار
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ة إلى معاملة وحول االستثناءات، اقترح تجار ضرورة استثناء المطاعم والمناطق المركزية في مكة والمدينة، إضاف

في المائة منتجات تجميلية، إضافة إلى  30في المائة فقط و 20الصيدليات أسوة بالمحال، خاصة أن األدوية الطبية تشكل 

 .معاملة المراكز المغلقة والمفتوحة بذات األمر في ساعات اإلغالق، ومراعاة الفعاليات والمهرجانات

هناك أسواقا منافسة كسوق دبي، الفتين إلى أن إغالق المحال في ظل  وحذر التجار من هجرة رؤوس األموال، خاصة أن

 .التوجه ألسواق أخرى أكثر انفتاحاالتكلفة التشغيلية المرتفعة سيدفع التجار إلى تقليص األعمال و

 
 بطء اإلجراءات يزحم اهليئة الطبية يف جازان

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة عكاظ األربعاء : المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161005/Con20161005860677.htm 

 

 (  جازان)دمحم الكادومي 

ين وذويهم أمال في مع إطاللة كل صباح جديد، يزدحم مقر الهيئة الطبية بمنطقة جازان بأعداد مهولة من المراجع

الحصول على أمر إركاب على حجوزات الطيران لتلقي العالج خارج المنطقة، وتضمنت مشاهد أمس في المجمع 

 .مشادات ومالسنات بين المراجعين نتيجة لالزدحام

ت حالة التكدسن في الموقع، خصوصا أن عددا منهم يعاني من أورام سرطانية وحاال( الثالثاء)أمس « عكاظ»ورصدت 

لمرضى القلب واإلعاقة الذين يحاولون جاهدين الحصول على تذاكر سفر مع مواعيدهم في مستشفيات الرياض وجدة 

 .خوفاً من فقد فرصة العالج

وقال عبدهللا . في مقر الهيئة الطبية -وفقا ألقوالهم  -وعبر عدد من المراجعين عن استيائهم من مشاهد التكدس التي تتكرر

إنه منذ أسبوعين يراجع في الموقع من أجل الحصول على أمر إركاب إلى منطقة الرياض لمتابعة  (عاما 65)رفاعي 

عالجه إثر عملية في القلب أجراها قبل أيام عدة، لكن الخطوط السعودية رفضت أمر اإلركاب لعدم توافر رصيد مالي، 

 .ة إلى غياب االهتمام من قبل صحة جازان فيما أرجع عبداإلله معافا التكدس إلى إجراءات معقدة على المرضى إضاف

 .وستبذل جهدها دوما لتحسين الخدمةمن جهتها، أوضحت صحة جازان أنها ستقدم دعمها للهيئة الطبية العامة بجازان 

 

 
 !طالبات كلية احلقوق بال حقوق

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة عكاظ األربعاء : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161005/Con20161005860776.htm  

 

 (  جدة)مرح النجار  

اتفق عدد من طالبات كلية الحقوق في جامعة الملك عبدالعزيز على أنهن يفتقدن أبسط حقوقهن التعليمية، متذمرات من 

مهن بكثير من العقبات خالل دراستهن في الكلية، ما أثر سلبا عليهن، مطالبات إدارة الجامعة بالنظر إلى معاناتهن اصطدا

 .باهتمام والعمل على حلها

وشكت الطالبات من افتقاد الكلية لمبنى مستقل، موضحات أن جهدهن يهدر بين مباني الجامعة مترامية األطراف لدخول 

 .ن قدرتهن على االستيعابالمحاضرات، ما يقلل م
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وذكرت إحدى الطالبات أنه ال توجد سوى موظفتين في الشؤون التعليمية إلتمام عملية إضافة وحذف المواد للجدول على 

 .«األودس»الطريقة اليدوية، متسائلة عن معوقات تفعيل عملية إضافة المواد عن طريق 

ألسبوع األول من الدراسة، وأخريات لم يكملن الساعات المطلوبة وأكدت أن كثيرا من الطالبات بال جداول حتى نهاية ا

 .بسبب كثرة عددهن وقلة الشعب المتوافرة

وانتقدت الطالبة سعاد عدم تعاون الكليات األخرى مع كلية الحقوق في مسألة توسعة الشعب، موضحة أن مسؤوالت 

 .«بنات كليتنا أولى»: الشؤون التعليمية دائما ما يبررن بالقول

البالك »مادة ليس لها شعب، إذ تضطر األستاذات لتأجيل المحاضرات، أو تقديمها إلكترونيا عبر  23وأفادت سعاد بأن 

وأشارت إحدى الطالبات إلى أن . في حال لم تتوافر القاعات لها لفترة طويلة، ما يؤثر على تحصيلهن الدراسي« بورد

في المستوى الخامس، وتعارضت مع مواد « المواريث والوصايا»دة تخرجها تأجل لمدة سنة لعدم تمكنها من تسجيل ما

المستوى السادس، بسبب امتالء الشعب سريعا، الفتة إلى أنهن في أحد الفصول الدراسية لم يدخلن محاضرة لمدة 

ن وفوجئت سارة أحمد وزميالتها خالل األسبوع الثالث بحذف إحدى المواد م. أسبوعين بسبب عدم توافر قاعة لها

 .الجدول، وحين راجعن لتقصي األمر تبين أن الشعبة ال تكفي جميع الطالبات وتم أخذ األولوية فقط

مع المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي عبر االتصال « عكاظ»في المقابل، حين تواصلت 

 .لم يتجاوب« الواتساب»تفي ورسائل الها

 
 والورثة يرفعونها .. «حوالاأل»تؤيد حكم « االستئناف»

 جمللس القضاء
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة عكاظ األربعاء : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161005/Con20161005860675.htm  

 

 (  المدينة المنورة)ري خالد الجاب 

« عكاظ»تحتفظ )أيدت محكمة االستئناف بالمدينة المنورة حكما صادرا من محكمة األحوال الشخصية بالمدينة المنورة 

مليون لاير في النظارة، على رغم اعتراض ذرية الواقف  10باستمرار ناظر أوقاف سكنية تتجاوز قيمتها ( بصورة منه

 .ستفيدوا من ريعهالذي خصص لهم الوقف لكي ي

وكان الورثة قد تقدموا بشكوى إلى محكمة األحوال الشخصية بالمدينة بطلب عزل الناظر لمخالفته شرط الواقف المكتوب 

في وصيته المسجلة بصك شرعي صادر من محكمة المدينة المنورة، الذي يوضح أن يكون ناظر الوقف من ذريته بعد 

عيا من مداخيل األوقاف من هذا الناظر الذي عين من قبل محكمة المدينة، وطلبت وفاته، إضافة إلى عدم استفادتهم قط

محكمة األحوال الشخصية أسباب اعتراضهم على الناظر فأوضحوها في جلسة الحكم بناء على ما ذكروه في شكواهم، إال 

حكمة االستئناف التي أن القاضي أصدر حكماً بصرف النظر عن الدعوى ليعترض الورثة، ومن ثم تم رفع الحكم لم

المشتكون ردوا على تصديق محكمة االستئناف على حكم محكمة األحوال . صادقت على حكم محكمة األحوال الشخصية

 .، وطلبوا نقض كل األحكام الصادرةالشخصية بشكوى للمحكمة العليا ومجلس القضاء األعلى
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 إلكرتونياكادر يباشرون مهمات توثيق الوكاالت  644: «العدل»

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة عكاظ األربعاء : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161005/Con20161005860680.htm  

 

 (  جدة)عدنان الشبراوي  

تهم وصدرت أول وكالة شرعية معتمدة من موثق كأول إجراء بديل عن وكالة العدل، في حين تواصل باشر موثقون مهما

 .وزارة العدل جهودها لتطوير مهمات الموثقين ومنحهم المزيد من األعمال للتخفيف من األعباء المسندة لكتابات العدل

ي الخاص، وذلك بعد التنسيق بين وزارة العدل موثق باتوا مشاركين في النظام اإللكترون 600وأوضحت مصادر أن نحو 

والموثقين من خالل ورش عمل انتهت بالحصول على مرئياتهم ومالحظاتهم ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات 

 ً  .تجاريا

 وحظي مشروع الموثقين بإشادة كونه يقدم خدمات عدلية مهمة من خالل القطاع الخاص، وكانت وزارة العدل عقدت

ورش عمل عدة مع الموثقين لتقديم خدمات مميزة للجمهور والحصول على مرئياتهم والتكلفة المناسبة لهذه الخدمات 

تجارياً، ويعد نظام الموثقين إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل 

، لذا تم إسناد بعض مهمات التوثيق للمكاتب واألشخاص «٠٤٠٤رؤية المملكة »اإلجراءات وتسريعها بما يتوافق مع 

المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات تجاريا، مع اإلبقاء على خدمات كتابات العدل االعتيادية التي 

 .ستستمر تخدم الجميع سواء كانوا أفرادا أو شركات

يل األولى تم تدريبهم على الخدمة واشتركوا بالنظام وبدأوا ممارسة وأكدت مصادر أن الموثقين المعتمدين بمرحلة التشغ

 .أعمالهم مع األخذ بعين االعتبار األنظمة الرقابية التي حرصت الوزارة على توفرها لضمان كفاءة العمل

بيع العقارات وذكرت اإلدارة العامة للموثقين أن الئحة أعمال الموثقين تعهد إلى الموثق توثيق العقود واإلقرارات في 

وقسمة المال المنقول والوكاالت وفسخها وتأجير العقارات والمنقوالت وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال 

 .المنقول واإلقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العالمات التجارية

برؤية تتضمن العديد من المزايا التي يسنها العمل بهذه  1136العام  يذكر أن الئحة أعمال الموثقين أقرت في مطلع

الالئحة ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل اإلجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات 

د المزيد من وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكاالت وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجا

لى الخدمات التوثيقية بأفضل فرص العمل الذي كان له أثر كبير في تسريع اإلنجاز وتسهيل اإلجراءات والحصول ع

 .خدمة
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 عن طريق البحر جبازان« حشيش»كجم  272إحباط تهريب 

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة المدينة األربعاء : المصدر
madina.com/node/700699-http://www.al 

 

 جدة-هتان ابو عظمة

كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر في محاولتين  173أحبطت فرق حرس الحدود بقطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 

 .في يومين متتالين

إن رجال حرس الحدود بقطاع الدائر :حري الركن ساهر بن دمحم الحربيوقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد الب

بمنطقة جازان تمكنوا يومي أمس وأمس األول، من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الحشيش المخدر، بعد ما تم 

تضيه الموقف، رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية في حدود مسؤوليات قطاع الدائر وتم التعامل معهم بما يق

كجم من الحشيش المخدر، مشيرا إلى أنه تم إحالة  ٧١٠وتم تبادل إطالق النار وكشف أن مجموع ما قبض عليه 

 .مختصة إلكمال اإلجراءات النظاميةالمضبوطات إلى الجهات ال

 
 ضبط أصباغ جمهولة ومواد جتميل منتهية الصالحية مبشاغل

 نات خمالفةروضات وحضا 7مشغال نسائيا و 224إغالق 
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة اليوم األربعاء : المصدر
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 الهفوف -لطيفة الملحم 

 نسائيا خالل العام الهجري المنصرم، مشغال 130كشفت إحصائية عن اإلدارة النسائية ألمانة االحساء عن مخالفة أكثر 

 .وإغالق ثالث روضات، وأربع حضانات

وعملها في « التاتو»وبين المتحدث الرسمي ألمانة االحساء خالد بووشل أن أبرز المخالفات تمثلت في وجود أدوات 

األمراض عبر استخدام حفر المشغل النسائي، والتي تعتبر مخالفة صريحة نظير ما تسببه تلك األدوات من نقل للجراثيم و

باإلبر واستخدام أصباغ غير موثوقة وغير طبية، وقيام العامالت بتلك المشاغل برسم الحواجب وتلوين الشفاه ورسم 

 .أشكال وزخارف أو كتابة عبارات على اليد أو الرجلين

ة ممنوعة ومواد منتهية هناك أيضا العديد من المخالفات الصحية والنظامية التي تم رصدها لوجود أجهز: وأضاف

الصالحية من أصباغ الشعر، ومواد مجهولة المصنع التي يدعي أصحابها بأنها للتجميل وبياض البشرة، إضافة إلى 

 .زيوت مجهولة، وكريمات مخالفة، وأعشاب، ومواد تحمل ادعاءات طبية

توجب العقاب بحسب ما تنص عليه وحذر بووشل من أن رفع األسعار في المشاغل النسائية مخالفة صريحة للنظام تس

الئحة الجزاءات المعتمدة، ومحذرا بذات الوقت الصوالين النسائية الجائلة لمخالفتها النظام وافتقارها لالشتراطات 

 .الصحية

وفي السياق نفسه حذرت مديرة اإلدارة النسائية بأمانة االحساء مها بنت سلطان السديري من التعامل مع المنشآت غير 

المعتمدة بختم األمانة، إذ انه من المفترض التزام كافة المشاغل والمراكز « التسعيرة»صة، وكذلك التي تفتقد لـ المرخ

 .النسائية بإبراز التسعيرة والرخصة المهنية بشكل واضح ومرئي لقاصداتها

ك الحذر من استخدام إنه يجب على مرتادات المشاغل النسائية التأكد من تاريخ صالحية أصباغ الشعر وكذل: مضيفة

المنتجات الُمغلفة والتي يروج لها كمواد تعمل على تبييض البشرة أو زيوت لتطويل الشعر وتكثيفه وهي جميعها مواد 

http://www.al-madina.com/node/700699
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في الصوالين « الليزر»مخلوطة غيرمصرح بها لها أضرارها على المدى البعيد، وحذرت كذلك من طلب وعمل خدمة 

صاص، مبينة أن األمانة حريصة خالل حمالتها الرقابية على تعزيز مبادئ الوعي كون من يقمن بها من غير ذوات االخت

 .الصحي والبيئي لصاحبات المحال

ر قنوات التواصل الرسمية ودعت السديري المواطنات والمقيمات للتعاون مع األمانة برفع بالغ ضد أي مخالف عب

 .لألمانة

 
 للسعودي « جنالس»طالبوا بأن تتجاوز الغرامات املالية إىل 
 والرتحيل للوافد

 عقوبات املرور اجلديدة تعزز السالمة: ^حمامون لـ 
 وحتفظ األرواح 

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة اليوم األربعاء : المصدر
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 جدة - عمر المطيري

أكد عدد من المحامين والمواطنين، أن قرار عقوبات المخالفات المرورية التي بدأ تطبيقها أمس حكيمة تستهدف حماية 

االرواح وردع المستهترين باألنظمة المرورية وبارواح الناس، وطالبوا بأن تتجاوز العقوبات الغرامات المالية إلى السجن 

ي حالة تكرار نفس المخالفات، خاصة ان هناك الكثير من الشباب يرتكبون المخالفة للسعودي والترحيل لغير السعودي ف

وتتحملها اسرتهم، بينما يرتكب بعض السائقين من المقيمين المخالفة ويتحملها كفيله خاصة إذا كانت معلمة او موظفة 

 .الءومضطرة الى وجوده، واضافوا بان عقوبة السجن تعتبر من االدوات الرادعة لمثل هؤ

 تهاون باألنظمة

إن عقوبات المخالفات المرورية الجديدة تعتبر رادعة لكل من يتهاون في األنظمة المرورية : وقال عدد من المواطنين

ويعرض نفسه واآلخرين إلى الحوادث، فيما يتوقع ان تسبب عقوبات المخالفات الجديدة في انهاك ميزانيات الكثير من 

سائقون خاصون غير مبالين بالعقوبات المرورية، مما يتطلب ان يكون هناك عقوبات مثل  األسر الذين لديهم شباب او

 .التوقيف والسجن لمن يرتكب المخالفة وهو يعلم ان اسرته او كفيله سوف يتحملها

 كاميرات ساهر

قين باألنظمة وذلك قياسا العقوبات في المملكة اقل مما هو موجود في العالم وهو ما يسبب عدم التزام غالبية السائ: وقالوا

على استمرار مخالفات ساهر التي لم تردع الكثير من السائقين، خاصة في تجاوز السرعة المحددة على الطرق السريعة 

سوف تقضي على الكثير من « ساهر»إضافة لقطع اإلشارات المرورية في وقت كان الكثير من المجتمع يعتقد أن 

 .«حتى وان كان فيها نوع من التراجع»ت مستمرة السلبيات والمخالفات التي مازال

 السجن والغرامة

الف  10وذكر المواطن عمر النهدي أن عقوبة قطع اإلشارة في إحدى الدول الخليجية عقوبتها السجن وغرامة مالية تصل 

 .لاير

 عالج المصابين

انها ال تمثل شيئا امام ارواح الناس، الن إنه مهما بلغت قيمة المخالفة المرورية ف: وقال المحامي عبدالعزيز الحوشاني

المال يمكن ان يعوض، ولكن االرواح ال يمكن ان تعوض، مما يتطلب ان تكون العقوبات رادعة سواء كانت مالية او 
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تعزيرية فحفظ االرواح مقدم على المال ومهما كان حجم قيمة المخالفات ال تمثل شيئا مما تنفقه الدولة على عالج 

 .سبب الحوادث المرورية الناتجة عن المخالفات المروريةالمصابين ب

 حماية األرواح

واعتبر الحوشاني ان تطبيق الئحة المرور الجديدة في عقوبات المخالفات غير كافية، انطالقا من قاعدة ان حماية األرواح 

بالمخاطر وال بد من وجود  مقدمة على حفظ األموال، متمنيا ان ينتج عن هذه الالئحة ضبط سلوك السائقين وتوعيتهم

 .توعية في المدارس والجامعات لتوعية الشباب بخطورة المخالفات المرورية وكذلك العقوبات التي تعتبر رادعة

 حجز المركبة

ان من تزيد عليه المخالفات يجب ان يعطى عقوبة رادعة مثل حجز المركبة او توقيفه في السجن، فيما ما يمكن ان : وقال

ائق الخاص يجب أن يتحمل السائق الخاص العقوبة والغرامة حتى لو كانت مضاعفة لراتبه عدة اشهر مع يحدث من الس

وضع عقوبة الترحيل لمن تتكرر منه بعض المخالفات خاصة التي يمكن ان تتسبب في حوادث مرورية مثل قطع اإلشارة 

 .او السرعة او التجاوز الخاطئ اوغيرها من المخالفات

 النقل العام

اشار الحوشاني الى المملكة تعتبر الدولة االعلى حوادث وإصابات من الحوادث المرورية والكثير من المستشفيات و

يتجاوز العدد الذي يصلها شهريا طاقتها االستيعابية، وكل ذلك ناتج عن االستهتار باألنظمة المرورية وعدم المباالة 

على توفير النقل العام في حالة ان الكثير من االسر أصبحت تتكبد  بارواح اآلخرين، مطالبا بأن تركز الجهات المعنية

 .خسائر بسبب عدم مباالة ابنائها في المخالفات

 عقوبات تعزيرية

لو نظرنا إلى االحصائيات عن الحوادث المرورية في المملكة سنجد ان اعلى معدل للحوادث : وقال المحامي دمحم الراضي

من الشباب اصيبوا باالعاقة بسبب عدم التقيد باألنظمة المرورية، والعقوبات ال بد ان تكون  والوفيات في المملكة، والكثير

ويجب « صائب»مشددة ماليا، وتشمل عقوبات تعزيرية مثل السجن وغيره، واضاف ان هذا القرار المطبق ال شك أنه 

 .عدم التهاون معه خاصة المخالفات التي يمكن ان تسبب إزهاقا لألرواح

 محايدة محكمة

واشار الى اهمية التوعية الشاملة للطالب واالسر والسائقين عن العقوبات الكفيلة بالقضاء على الكثير من المخالفات 

المرورية، مستشهدا بنتائج نظام ساهر في تخفيض معدالت الحوادث وحتى وان كانت المخالفات مستمرة، مطالبا بان 

محكمة قانونية في إدارات المرور تكون محايدة للحكم في بعض المخالفات التي  يرافق تطبيق الئحة المرور الجديدة إيجاد

تسجل ضد اشخاص ليس لهم عالقة بها وهناك الكثير من المحامين لديهم االستعداد للمشاركة بمثل هذه المحكمة في حالة 

 .إيجادها

 حماية االرواح

رواح والمملكة تعتبر من اكبر بلدان العالم في ضحايا واوضح المحامي دمحم عبدالسالم أن العقوبات عادة حماية لال

الحوادث المرورية، وال بد من وجود مثل هذه العقوبات التي تعتبر رادعة ولكن ال بد ان تضمن عقوبات اخرى مثل 

ونة السجن وغيرها من العقوبات التي ربما تردع أكثر من الغرامات المالية، والئحة العقوبات كثر الحديث عنها في اآل

األخيرة الحديث عنها يعتبر نوعا من التوعية عن تطبيقها، كما يجب أن تستمر حمالت التوعية عن الحوادث والعقوبات 

 .الن الكثير من الشباب يجهل العقوبات او يعتقد ان ولي امره سوف يتحملها

 تطبيق التعديالت

يدة على نظام المرور والمخالفات وتشمل رفع الغرامات وكانت اإلدارة العامة للمرور قد بدأت امس تطبيق التعديالت الجد

 .كحد أعلى مع حجز المركبة على المخالفات 6000لاير كحد أدنى و 3000على قطع االشارة الحمراء إلى 

مخالفة، باإلضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم اإلبالغ عن « 21»وشملت الئحة المخالفات المرورية الجديدة المعدلة 

 .مساعدة المصابين إلى عشرة آالف لاير والسجن لمدة تصل لثالثة أشهر الحوادث أو

 مخالفة التفحيط

ألف لاير مع  60ألف لاير في المرة األولى وتضاعف للثانية، فيما يبلغ الحد األقصى  20وتبلغ عقوبات التفحيط الجديدة 

 وال تزيد عن ألفي لاير على المخالفات حجز المركبة والنظر في مصادرتها، كما تم فرض غرامة ال تقل عن ألف لاير

المتعلقة بالوقوف على خطوط السكة الحديدية، ونقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، رفض 

 .وعدم المحافظة على لوحات المركبةإبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم باالطالع عليها، 
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« املقاولني»ونقص السيولة و.. مشاريع كربى يالحق« التعثر»

 أبرز األسباب
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الحياة األربعاء : المصدر
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 حسين اليازجي  

شاريع في السعودية، ولكنها في المجمل تراوح بين نقص في السيولة، وأداء المقاولين الم« تعثر»أسباب عدة تقف خلف 

 .المنفذين، ما يؤدي إلى تأخر العمل سنوات

 :تستعرض أهم هذه المشاريع« الحياة»

في المئة من  30منذ نحو عقد، وكشفت وزارة الصحة عن إنجاز نحو « المتعثر»إنشاء مستشفى حائل التخصصي  -

، مشددة على نيتها معالجة المشاريع الصحية في المنطقة، عازية التعثر إلى المقاول المنفذ لعمليات اإلنشاء، المشروع

 .إضافة إلى تعديل بعض التصاميم الهندسية في المباني

، على خلفية «متعثراً »أعوام على وضع حجر أساس المستشفى، إال أنه لم ينجز حتى اآلن، وبقي  10وعلى رغم مرور 

سرير، إضافة إلى ارتفاع األسعار التي طالت قطاع اإلنشاءات قبل نحو خمسة  500إلى  300ع سعته االستيعابية من رف

وما تزال مطالب أهالي حائل لوزارة الصحة ملحة، للعمل على سرعة إنجازه، مؤكدين خشيتهم من استمرار . أعوام

 .التعثر على مستوى تأمين األجهزة والكوادر الطبية

الشركة »الذي يربط العاصمة الرياض في عروس البحر األحمر جدة المسند تنفيذه إلى « الجسر البري»وع مشر -

، والذي يربط بين الرياض وجدة في خط حديد فائق السرعة، وهو المشروع الذي (سار)« السعودية للخطوط الحديدية

وأصبح من المشاريع المتعثرة على رغم  أوكل مجلس الوزراء إلى الشركة مسؤولية إنشائه منذ نحو خمس سنوات،

 .بليون لاير 60تصنيفه من مشاريع البنية التحتية االستراتيجية في المملكة، وتقدر كلفته بنحو 

وينطلق الخط الحديد المزمع إنشاؤه من ميناء جدة اإلسالمي، ويتصل في الخط الحديد القائم بين الرياض والدمام عند 

ً من ميناء جدة اإلسالمي، ويخدم كيلو 250نقطة تبعد مسافة  نشاط نقل البضائع والحاويات « الجسر البري»متراً تقريبا

عبر مناطق المملكة، مع وجود قطارات للركاب تقدم خدمات النقل بين المدن التي يخدمها المشروع الضخم المتوقع له أن 

كرمة، والشرقية، إذ يتركز في هذه المناطق الثالث الرياض، ومكة الم: يحقق الكثير من الفوائد التنموية للمناطق الكبرى

 .في المئة من السكان والنشاط االقتصادي 70ما يزيد على 

 570ويوجد ثالثة مشاريع للخطوط الحديد أعلنتها الحكومة تشمل مشروع الحرمين الرابط بين مكة والمدينة بطول 

كيلومتر الذي بدأ العمل   1300ومشروع الشمال الجنوب بطول  كيلومتراً، والمتوقع البدء في تشغيله نهاية العام الحالي،

فيه، ويربط مناجم الفوسفات والبوكسايت شمال المملكة مع مدينة الجبيل الصناعية، وجميعها أصبحت تحت إدارة 

، ويربط 2016، والتي أعلنت في وقت سابق عن بدء التشغيل الفعلي للقطار سيكون خالل النصف الثاني من «سار»

كيلومتر، وستخضع ستة قطارات مخصصة للركاب  1100لعاصمة السعودية في الحدود الشمالية، ويمتد ألكثر من ا

ً  10لرحالت تجريبية متواصلة مدة   .أشهر تقريبا

مدخل طريق األربعين التجاري المرتبط في الحلقة الشرقية شمال الطائف والمتفرع من شارع سليمان الراجحي الذي  -

ً من يربطه في األ حياء األخرى المجاورة والقريبة من المحال التجارية، وقصور األفراح في هذه المنطقة، ال يزال مغلقا

وأُعيقت الحركة على هذا الطريق بسبب تعثر المشروع، ويضطر الكثير من . دون حلول أو مؤشرات النتهاء المشروع

لهم، إضافة إلى خسائر الكثير من المحال التجارية، قائدي المركبات إلى االلتفاف والدخول وسط الحي إليجاد مخرج 

 .بسبب تحويل السير وسلك المرتادين طرقاً أخرى بديلة
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يترقب مواطني سكان محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها، إنهاء معاناتهم التي تتمثل في إنشاء مشروعي مطار القنفذة  -

ما وتحديد موقعيهما قبل سنوات عدة، بينما لم يبدأ التنفيذ الفعلي على االقتصادي والمدينة الجامعية، اللذين تم اعتماده

كيلومتراً مربعاً، وسيعمل بمدرج واحد طوله ثالثة  21الواقع، على رغم أن المساحة المتوقعة لمطار القنفذة تبلغ نحو 

قع استخدامها في مثل هذه آالف متر، وسيكون قادراً على استقبال الطائرات ذات األحجام المتوسطة والصغيرة المتو

المطارات االقتصادية، واعتماد مشروع المطار اإلقتصادي الذي يخدم شريحة كبيرة من قاطني المحافظة والمراكز 

 .التابعة لها

الزال استاد األمير عبدهللا الفيصل غير جاهز الحتضان المباريات التي تقام في جدة، على رغم مضي أعوام على  -

ات تحسين االستاد وزيادة طاقته االستيعابية، وهناك إشكاالت حول مواقف السيارات الخارجية، وبعض إعالن موعد عملي

 .مثل المطاعم ومقرات بيع التذاكر المرافق التي يحتاجها الجمهور

 

 
 دعا الوزارة إىل حث احملاكم على سرعة البت يف القضايا

ء يصوت لصاحل حتقيق االستقرار الوظيفي للقضا« الشورى»
 «العدل»واستقطاب الكفاءات ودعم 

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1538448 

 

 عبدالسالم البلوي -الرياض 

تحقيق االستقرار الوظيفي للقضاء لمواجهة مصاعب أقر مجلس الشورى أمس ثماني توصيات لصالح أداء وزارة العدل و

استقطاب الكفاءات القضائية وإيجاد حوافز تمنع التسرب من العمل القضائي، ورأى المجلس عبر تقرير لجنته القضائية 

إلى  أهمية إيجاد المحفزات المالية الكافية للقضاة بما ينسجم مع مهامهم القضائية ويراعي أهمية وخطورة عملهم والسعي

تحسين مستوياتهم الوظيفية وتهيئة المناخ المناسب ليتفرغ القاضي للعمل والعطاء خاصة مع ازدياد األعباء على القضاء 

 .والقضاة في السنوات األخيرة

ووافق الشورى على أن تعهد الوزارة للقطاع الخاص بمزيد من األعمال اإلجرائية، ودراسة أسباب تعثر مكاتب 

ها، كما أيَّد توصية لدعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني واإلجرائي المصالحة ومعالجت

والموضوعي بالقطاع العدلي، وشدد على اإلسراع في تأسيس صندوق النفقة، مطالباً الوزارة بمراعاة توافر البيئة العدلية 

 .في المباني المستأجرة

عبدالرحمن العطوي طالب فيها العدل بحث المحاكم العامة والجزائية وصوت المجلس لصالح إقرار توصية للعضو 

واألحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية، كما وافق على توصية 

يق التسجيل العيني مشتركة لسلطان السلطان وسعيد الشيخ، حيث دعوا فيها الوزارة إلى تذليل المعوقات من طرفها لتطب

 .عاما وتعميمها على كافة مناطق المملكة خالل سنتين 15للعقار الصادر نظامه منذ 

من جهته، نقل فالح الصغير رئيس اللجنة القضائية للمجلس معلومات حديثة تؤكد تحسن مؤشرات أداء وزارة العدل في 

ً أصبح ال يتجاوز  60جلسات والقضايا فبعد أن كان متوسط المواعيد لل 1137ـ36العام الجديد للتقرير  يوماً  20يوما

في المئة من مواعيدها في أقل من شهرين، كما  22وقال إن المحاكم العامة تنجز نحو  1136ـ35مقارنة بالعام الماضي 

 .في المئة في مختلف مناطق المملكة 100إلى  30تتراوح نسبة إنجاز مواعيد قضايا محاكم األحوال الشخصية من 

جل المجلس بناء على طلب حمدة العنزي رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب تقرير مقترح تعديل المادة وأ

من الالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية المقدم من عبدالعزيز الهدلق عضو الشورى، وأوضح رئيس المجلس 17

 .قترحالمستندات الخاصة بدراسة المأن ذلك إلكمال بعض 

http://www.alriyadh.com/1538448
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 مبستشفى يف اسطنبول« مفقود تركيا»العثور على 

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1538532 

 

 منير النمر -القطيف 

بأنه التقى والده في المستشفى بعد جهد " الرياض"فيات أسطنبول، وذكر لأكد علي عبدهللا العثور على والده في أحد مستش

 .متواصل في عملية البحث والتحري، كاشفا بأنه تلقى صورة لوالده وهو في المستشفى وتعرف عليه

ل على وشكر والده أحمد عبدهللا الذي بدا بصحة جيدة سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا، وقنصل المملكة في اسطنبو

الجهود التي بذلوها من أجله، مؤكدا أن ذلك ليس بغريب على حكومتنا الرشيدة التي ال يهنأ لها بال، اال بالعثور على 

 .المواطن

وعمت الفرحة قلوب أسرة آل الشيخ عبدهللا، إذ انعكس ذلك في وسائل التواصل االجتماعي فور وصول الخبر لهم من قبل 

 .ولعائلتهم المتواجدة في اسطنب

ويتوقع أن يكشف آل الشيخ عبدهللا عن أسباب اختفاءه كل تلك المدة، والظروف التي أدت إلى حرمانه من عائلته طوال 

 .تلك المدة

 

 
يشدد على قبول طالب احلركية باملدارس « تعليم الرياض»

 القريبة منهم
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1538534 

 

 عبدالملك الدخيل -متابعة 

أصدرت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إدارة التربية الخاصة، تعميماً لجميع مدارس التعليم العام بقبول الطالب 

 .همذوي العوق الصحي والجسمي القادرين على خدمة أنفس

وجاء في التعميم الذي أصدرته اإلدارة، بعد ورود الكثير من الشكاوي من قبل أولياء أمور طالب العوق الجسمي 

والصحي لعدم قبولهم في المدارس، وذك ر البيان بقرار وزير التربية بشأن برنامج ذوي اإلعاقة الجسمية والصحية والذي 

قبول الطالب والطالبات في المدرسة القريبة من المنزل، ويفضل اختيار  من ضوابط القبول على( 1)أشار في الفقرة رقم 

 .ذات المباني المناسبة الستقبالهمالمدارس الحكومية 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1538532
http://www.alriyadh.com/1538534
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 ٦-٥آلية استهداف اللحمة ودور املواطن 

تسعون تغريدة يف .. منصة املغرضني« التواصل االجتماعي»
 الدقيقة تستهدف أمن اململكة والنسيج اجملتمعي

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الرياض الخميس : لمصدرا
http://www.alriyadh.com/1538418 

 

 أسمهان الغامدي -الرياض 

آالف حساب في تسعون تغريدة في الدقيقة تستهدف أمن المملكة، واللحمة الوطنية، والنسيج المجتمعي، وأكثر من عشرة 

حساب عبر تويتر موجهة ضد المملكة لزرع الفتن داخل  6000تويتر إلحباط المجتمع السعودي وتشتيت صفوفه، بمعدل 

 .حساب أخرى خصصت إلعادة نشر تلك التغريدات 1000المجتمع وبث الشائعات، و

هداف سياسية وأمنية ومخططات دولية، إلى جانب شائعات الواتساب ومقاطع التندر والسخرية المصممة من أياد معادية أل

 .تسعى لزعزعة أمن واستقرار المملكة التي تعد الركيزة األساسية ألمن العالمين العربي واالسالمي

في حلقتها الخامسة تناقش ماتواجهه المملكة من محاوالت في تمزيق نسيجها الوطني، والدور المطلوب من ” الرياض“ 

 .صة وأن االرهاب وليد التطرف واالحباط، والمحبطون يشكلون غالبية اتباع هذا الفكرالمواطن في هذه المرحلة، خا

 ضخ معلوماتي مسيء

والممنهج ضد « الُمسيء»كشف رئيس حملة السكينة لتعزيز الوسطية عبدالمنعم المشوح عن حجم الضخ  المعلوماتي 

يدة يوميا تحمل رسائل مسيئة ممنهجة ترتكز في ألف تغر 30بالدنا، إذ وصل إلى استهداف اللحمة الوطنية بأكثر من 

أغلب أدواتها على الشائعات وتسويق التحليالت الكاذبة والمغالطات والتزوير، وهي ال تعتمد فقط على صناعة شائعة 

وهنا تكمن خطورة التمادي مع الشائعات وتداولها وتبني سرعة تناقل األخبار « رأي عام»وبثها بل تسعى إلى صناعة 

 .علوماتوالم

 جهود مضادة

عدة نوافذ للبناء المعرفي « حملة السكينة»إن االستهداف الذي تواجهه المملكة ضخم، ولذلك أطلقت : وقال المشوح

ة معرفية تعد ت موادها -في موضوعات اإلرهاب والتطرف والوسطية والفتن  –والمعلوماتي اإليجابي  ، ووفرت منص 

ة موقع السكينة « ع مليونرب»ألف مادة يستفيد منها شهريا  ٠٠ ، مؤكدا أنها assakina.comمستفيد، وذلك عبر منص 

بتكاملها تبني رأيا متوازنا وتقد م حقائق وتصحح مفاهيم مغلوطة وشائعات يتم تداولها بشكل يومي، باإلضافة إلى حمالت 

عية في شبكات التواصل والتي يساهم فيها جميع فئات المجتمع رئيس حملة السكينة إلى أن التعامل  وأشار. التوعية التطو 

مع حرب المعرفة والمعلومات يتطلب مزيد جهد في إعالن الحقائق ونشرها والشفافية في التعامل مع الرأي العام، كما أن 

النقد يتطلب مد  جسور الثقة مع وسائل اإلعالم بمختلف مستوياتها، فأي فراغ في بيان الحقيقة يُعتبر ثغرة تمألها 

 .ت، كما يتطلب األمر جهدا أكبر في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في التعامل الصحيح مع المعلومات الُمتداولةالشائعا

في أهم مساراتها على رفع مستوى الوعي وتوفير تقارير ودراسات »حملة السكينة « لذلك عمدت»وتابع المشوح قائال 

، فإذا ُوجدت الحقيقة تضاءلت -فيما يخص مجال عملها  –وملخصات تُغط ي الجوانب المعرفية المنهجية الصحيحة 

 «الشائعات أمامها

 المعلومة أساس لمواجهة الشائعة

وحول حرب المعلومات ومحاولة تشتيت ذهن المواطن وتكثيف جهود المملكة أشار المشوح إلى أن إدارة وتوجيه 

تهدف تغيير المجتمعات، وأعني بالمعرفة هنا هي محور الحرب العالمية الدائرة والتي تس« المعرفة والرأي العام»

وليس البناء المعرفي العلمي المنهجي، إذ أن حرب المعلومات وإدارتها تستهدف العقول واألفكار واالنفعاالت « المعلومة»

 .واالنتماءات فهي أعمق تأثيرا وتغييرا من حرب األجساد التقليدية

http://www.alriyadh.com/1538418
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في قوالب « الشائعات»لمنظمات االرهابية المغرضة تعتمد على نشر واستطرد رئيس حملة السكينة إلى أن الجهات وا

معرفية ومعلوماتية وأحيانا كأخبار أو نتائج استطالعات رأي أو دراسات وذلك لتأخذ مساحات أوسع في التناقل واالنتشار 

يانا تنقل المعلومة إلى الرقم والخبر والصورة والترجمة أح: والتدليس على الرأي العام وحتى على بعض الن خب، فشائعة

 .دوائر أوسع وربما أثرت على جهات عالمية ذات وضع اعتباري باإلضافة إلى تأثيرها على األفراد والمجتمعات

 تفتيت جهود المغرضين بالحقائق

هذا وحول آلية مواجهة هذا الضخ الرقمي وتفتيت جهود المغرضين، أكد عبدالمنعم المشوح إلى أنه ال يمكن أن يتم ايقاف 

الضخ  الرقمي وتفتيته إال بالحقائق، لذلك على الجهات الرسمية مهمة غاية في األهمية وهي توفير المعلومة الصحيحة، 

رات وما يستجد من أطروحات مشيرا إلى أن غياب . واإلجابات الواضحة عن استفسارات المجتمع، إلى جانبومتابعة التطو 

ات وتضخيمها، كما أن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع ال يتم إال بتوفير الحضور اإلعالمي يصنع خطا موازيا للشائع

 .بيئات معرفية وإعالمية جاذبة وموثوقة وتفاعلية

 محاور ومرتكزات رئيسة

، إذ أن التعامل معها هو تعامل مع منظومات تستهدفنا، ولها «الشائعات»وعرج رئيس حملة السكينة على كيفية التعامل 

ديها جيوش إلكترونية تدعمها ومراكز ذات خبرة، لذلك التعامل معها من المهم أن يرتكز على ثالثة أهداف وأجندات ول

 :محاور أساسية وهي

التحليل والقياس وتفتيت الهجمات وصناعة حواضن سليمة : لديها قدرة: تقنية –معرفية  –إدارية : بناء منظومة تكاملية

 .ونشر المحتوى الصحيح

توجد في الساحة مبادرات مجتمعية وشعبية لها جهود تُشكر ومتنوعة، فتطويرها بما : ت المجتمعيةدعم وتطوير المبادرا

 .يخدمها في تحقيق أهدافها وال يؤثر على خصوصية أساليبها مهم للمحافظة على بقائها وعلى توسيع دوائر الُمشاركة

، بما يحقق التنسيق وتسهيل تداول المعلومة و تفعيل التشريك والتعاون بين الجهات الرسمية واإلعالمية والمجتمعية

 .«ترتيب األولويات والمهمات»

 نعمة محسودة

رأى رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور جميل الخلف أن المواطن يجب أن يعي دائما وأبدا أننا 

لتراحم بين أفراد المجتمع بجميع فئاته محسودين على نعمة األمن واألمان والترابط االجتماعي واألسري، والتكامل وا

وطبقاته، األمر هذا جعلنا مضرب مثل للمجتمعات على مستوى العالم، وهذا األمر أزعج كثيراً من األعداء على اختالف 

ألوانهم وتوجهاتهم مما جعلهم يحيكون الدسائس، ويديرون المؤمرات، ويحركون الفتن، ويستغلون ضعاف النفوس وقليلي 

إلحداث الفوضى في بالدنا من خالل التشكيك في هذه البالد ووالتها وعلمائها، واختالق األكاذيب حول مبادئها  اإلدراك

 .وقيمها المستمدة من الكتاب والسنة وسلف األمة

 محاوالت بائسة

د فأحبط كيدهم وأشار الخلف إلى محاوالت األعداء البائسه في اختراق أمن المملكة، في عدة مرات كان هللا لهم بالمرصا

ورد مكرهم، ولقد كان لوالة هذه البالد ورجال أمنها البواسل وعلمائها ونخبها السياسية واالجتماعية واالقتصادية وعامة 

 .الشعب الدور األكبر في احباط هذه المؤامرات، وكبت هذه المكائد

والتدقيق في معرفاتها نجد أنها أسماء وزاد الدكتور جميل الخلف أنه عند النظر في بعض وسائل التواصل االجتماعي 

وهمية، تتخذ شعارات براقة لجلب الناس لما يبثونه من سموم، وقد يكون مما يثيرونه حق، ولكنهم كالكهان يزيدون عليه 

 .األكاذيب واالفتراءات التي تدعو إلى هز المجتمع ومحاولة تفريق صفه، وإحداث الفوضى فيه

 االلتفاف مطلب

عية الفقهية إلى أهمية الوقوف كصف منيع ضد هؤالء، وااللتفاف حول والة األمر، ودعمهم والدعاء لهم وأكد رئيس الجم

بالتأييد والتسديد، إذ أن هذه المرحلة هي من أخطر المراحل التي تواجهها المملكة، فملف اإلرهاب كان قد بدأ بالمملكة من 

ً كبيراً في القضاء عليه ورده، وصار لدى المجتمعنجاح -وهلل الحمد -عشرات السنين، وقد حققت المملكة   -وهلل الحمد -ا

من الوعي واإلدارك ما جعلهم كالبنيان الواحد ضد هذا اإلرهاب ومكره، مع ما أصاب بعض أبناءنا المغرر بهم من التأثر 

لى غير وجههما بهم وتصديق ما يدعون؛ ألنهم في الظاهر يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم يؤولونها ع

 .«يقولون من خير البرية، يخرجون من اإلسالم كما يخرج السهم من الرمية»: عن الخوارج-ملسو هيلع هللا ىلص -الصحيح، كما قال النبي

وركز الدكتور جميل الخلف على ضرورة وعي المواطن وإدراكه حول ماتواجهه المملكة في هذه المرحلة من استهداف 

كرية التي تقع في حدها الجنوبي، والتهديد الذي يأتي من حدها الشمالي بدعم من قوى حاقدة على من خالل الحروب العس
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هذه البالد، ومدعومة من قوى عالمية ومراكز استخباراتية، إلى جانب الواجب على المواطن في مثل هذه الظروف من 

وله، كل حسب مسؤولياته بخطورة المرحلة، أهمية الوقوف مع القيادة والدعاء لهم وتوعية أبنائه وأقاربهم وممن ح

 .وضرورة الحذر، وأن كل مواطن مسئول عن بلده، وأن يؤتى األعداء من قبله، أو من خالل من يرعى من أبنائه وبناته

 سبل متعددة

من السبل كثيرة ومتعددة للوقوف مع القادة، ويكون هذا : وحول الدور المطلوب من المواطن قال الدكتور جميل الخلف

وسائل اإلعالم من خالل استضافة المتخصصين في الشؤون السياسية واالجتماعية والشرعية : خالل أساليب متعددة، منها

واالقتصادية لتوعية الناس، وحثهم على تفهم بعض القرارات التي صدرت ألجل مصلحة البلد العليا، والحفاظ على 

 .يعقبها بعد زوال الخطر الخير والرخاء -إن شاء هللا -قتةمقدساته ومكتسباته، وأن هذه المرحلة هي مرحلة مؤ

كما يجب على المعلمين والمعلمات واآلباء واألمهات ومن له قدرة على الحوار واإلقناع التواصل مع أفراد المجتمع كل 

؛ ألنه بلد اإلسالم حسب فهمه ومسؤولياته، وتوعيته وتحذيره، وأن يكون جندياً من جنود الوطن يدافع عنه بالغالي والنفيس

 .  فالمسؤولية مضاعفة، والعبء كبير والحرمين، وفيها قبلة المسلمين، وقادتها يحكمون الشريعة في جميع مناحي الحياة،

 

 
مدير جامعة القصيم يشكل جلنة عليا للنظر يف احتياجات 

 الطالب
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 ملفي الحربي -بريدة 

عبدالرحمن بن حمد الداود، عن تشكيل لجنة طالبية عليا برئاسته، تُعنى بما يطرحه . كشف مدير جامعة القصيم د

 .ؤون الطالبويقترحه طالب وطالبات الجامعة، سيكون أمينها والمنظم لها عميد ش

إن فكرة اللجنة تقوم على أن ترشح كل كلية طالبا وطالبة يمثالنها في عضوية اللجنة، تكون مهمتهما "الداود . وقال د

الرئيسية نقل كل ما يتعلق بأمور الطالب والطالبات إلى اللجنة العليا للنظر بطلباتهم واالستجابة لها، وتحقيق الخدمات 

ً "التي يحتاجونها بأنه سيطلب من كل كلية تشكيل لجنة داخلية برئاسة عميدها، وعضوية عدد من الطالب ، موضحا

 .والطالبات ويتولى أمين كل لجنة نقل كافة المالحظات والمقترحات للجنة العليا

، بحضور وكالء "الدائرة الصوتية المغلقة"جاء ذلك خالل لقائه مع منسوبات مركز الدراسات الجامعية للطالبات عبر 

لجامعة؛ حيث استمع لمطالبهن واحتياجاتهن ووعد بالوقوف على المركز ومعالجة المشاكل وتعديل المالحظات، مؤكداً ا

ً على  أن المرحلة تحتاج تكاتف الجميع والعمل الجماعي كفريق واحد حتى نرتقي بالجامعة على جميع المستويات، مثنيا

 .اآلراء التي استمع إليها من الحاضرات

ر الجامعة إلى أن بعض األمور مازالت تحتاج إلى إعادة نظر وتنظيم وتوجيه، مشدداً على أهمية عقد مثل هذه وأشار مدي

اللقاءات مع وكالء الجامعة والعمداء ووكالئهم والمسؤولين، وتكريس مبدأ العمل الجماعي للخروج بنتائج إيجابية، موجهاً 

ية وعضوية وكيالت الكليات لحصر كل المالحظات والمطالبات التي بتشكيل لجنة برئاسة عميدة مركز الدراسات الجامع

يحتاجونها، مع إمكانية االستعانة بعدد من الطالبات لمشاركتهن، حاثاعلى ضرورة الحرص على الحفاظ على السمعة 

 .طيبة للجامعة ومحاولة النهوض بهاال
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 ..يف كلمته مبناسبة ذكرى اليوم العاملي للمعلم

مني : ليموزير التع
ّ
حنرص على زيادة الوعي بقضايا املعل

 واالهتمام باحرتامهم
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 راشد السكران -الرياض 

على زيادة الوعي بقضايا المعل مين والحرص على أن يكون احترام المعل مين، ورفع قيمة  أحمد العيسى. أكد وزير التعليم د

 .مهنة التعليم جزءاً ال يتجزأ من أهداف التعليم في العالم وبشكل عام

جاء ذلك في كلمته بمناسبة مشاركة جهاز الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة في االحتفاء بذكرى اليوم 

 .يوم الخامس من اكتوبر 1221العالمي للمعلم الذي تم اعتماده من اليونسكو عام 

وأبان الوزير أن مشاركة المملكة دول العالم في االحتفاء باليوم العالمي للمعلمين والمعلمات، يأتي وقد استطاع المعلم 

اقع الذي نلمسه ونعيشه من خالل النماذج السعودي أن ينهض بمهنته ويدرك حجم األمانة والرسالة التي يحملها، وهو الو

المشرفة لمعلمينا ومعلماتنا وما يقدمونه داخل مدارسهم وفي مشاركاتهم الدولية وتمثيلهم لوطنهم خير تمثيل لالرتقاء 

 .بمهنتهم والوصول للتميز الذي يدركون أنهم به سيرتقون بهذا الوطن ويرفعون برسالتهم راية تستحق أن تظل خفاقة

أولت هذا اليوم جانبا كبيرا من االهتمام " اليونسكو"وزير التعليم أن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  وأضاف

وأكدت على العديد من الموضوعات التي تطرحها وتخص بها المعلم في كل عام يتم االحتفاء به في هذه الذكرى، األمر 

ديها المعلم داخل التركيبة العامة للمجتمع واآلثار القيمة لما يزرعه المعلم في الذي يدفعنا إلى التذكير باألدوار التي يؤ

أجيال المستقبل، والتي نؤمن تماما بأنها اللبنة األساسية التي تتشكل بها عقلية ابنائنا وبناتنا نظير ما يتلقونه من علوم 

رسات التي يستطيع المعلم أن يغرسها لتؤتي ومعارف قد ال تقتصر على المنهج ولكن تتجاوزها إلى السلوكيات والمما

الثمار التي تؤمل عليها قيادات مملكتنا الحبيبة الشيء الكثير، واألمل المنتظر لقيادة دفة التطوير والنماء، لذلك كان البد أن 

دركنا أهميتها وعزمنا نشير في هذا اليوم إلى أمانة الرسالة، ودور المعلم، وعظيم األثر، فهذه العناصر الثالثة التيمتى ما أ

 .  مرنا من جميع مؤسساتنا التعليميةعلى تجويد األداء سنصل حتماً إلى تعليم يرتقي بالحجم الذي يطمح إليه والة أ
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ويقر ختصيص نسبة من قروض صندوق التنمية للمنتجات .. 

 ويرفض رسوم املتاحف.. الوطنية
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 عبدالسالم البلوي -الرياض 

طالب مجلس الشورى الصندوق السعودي للتنمية بتخصيص نسبة من القرض أو المنحة لتقدم على شكل منتجات وطنية، 

صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تقديم القروض لتبادل  ودعاه إلى السعي للتنسيق مع

الخبرات وتقديم القروض المشتركة كما حثه المجلس على تقديم الدعم الفني كمنتج مرافق للبرامج التمويلية، كما طالبه 

 .بوضع معايير اإلدارة االقتصادية للمشروعات التي يمولها

اقشة لتوصية للعضو غازي بن زقر التي تطالب الصندوق بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتضمين تقاريره المقبلة وبعد من

استراتيجية وخطط تنفيذية لربط أهدافه ونشاطه بسياسة المملكة الخارجية، قرر دمحم الرحيلي نائب رئيس اللجنة المالية 

من " الحربي على التوصية بأنها توصية نوعية ومهمة، وقال بسحب التوصية وتأجيل التصويت عليها، وقد علق عبدهللا

مؤكداً أن الدول " المعلوم أن األموال والمساعدات تعتبر أحد أدوات السياسة الخارجية، لبناء وترسيخ العالقات بين الدول

ً كبيراً في توظيف مساعداتها الخارجية كأداة من أدوات تحقيق أهدافها الس ياسية من خالل التأثير العظمى حققت نجاحا

 .الواضح لهذه المساعدات في صناعة القرار في تلك الدول التي تحتاج للمساعدات

وأشار الحربي إلى أن أهداف إنشاء الصندوق تمويل المشروعات اإلنمائية لبعض الدول وكذلك دعم الصادرات الوطنية 

ة في التنسيق بحيث ال يذهب الدعم إلى من يناوئ سياسة غير النفطية وهذا مرتبط بالسياسة الخارجية وتظهر أهمية كبير

 .المملكة، بل إلى من يدعمها ويساندها في المحافل الدولية

المملكة خاصة في هذه المرحلة المهمة من مسارها في بناء حضور قوي لها اقليميا وعالميا في حاجة لتسخير كل " وقال

شكل متسق ومتناغم ومتكامل، كما أن رؤية المملكة تهدف إلى تقليص مؤسساتها وقدراتها في خدمة مصالحها وثوابتها ب

االعتماد على النفط وتشجيع الصادرات الوطنية غير النفطية، وهذا الهدف بال شك يحتاج إلى دعم مستمر وتنسيق دائم مع 

 ".سياسة المملكة الخارجية بحيث تتعاضد السياسة الخارجية والسياسة االقتصادية مع دعم الصندوق

إن مطالبة الزميل بن زقر بتضمين نتائج تنسيق الصندوق مع وزارة الخارجية ضمن بند اإلنجازات في "وقال الحربي 

التقارير السنوية تؤكد دور مجلس الشورى الرقابي، وتعزز دوره في منظومة الحكومة في التأكيد على أن أي مصروفات 

 ".األهداف االستراتيجية الخارجية للمملكةللمملكة على جهات خارجية تخدم بشكل فاعل وواضح 

دراسة برامج التمكين االقتصادي لألسر المنتجة في " ورفض األعضاء مناقشة توصية طارق فدعق وتنص على

، وأجل سلطان السلطان توصياته على تقرير الصندوق السعودي للتنمية يطالب فيها بربط جميع المشاريع "فلسطين

 .عودي الوطني، ودراسة ضم الصندوق بوزارة الخارجيةالتمويلية باالقتصاد الس

عضواً ضد مناقشة توصية للعضو حمد الحسون  21ولم يؤيَّد أعضاء الشورى فرض رسوم على دخول المتاحف وصوت 

 .في هذا الشأن

المؤهلة لالرتقاء وطالب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإشغال الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية الوطنية 

بالقطاع السياحي كما دعاها إلى تضمين تقاريرها السنوية نتائج المؤشرات الكمية والنوعية ألدائها، وربطها باألهداف 

 .ثةاالستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحد
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والشدة الزائدة تقتل رأي .. املسؤولية يف الرتبية اختلفت عن السابق
 لوفكر الطف

العنف األسري طريق األبناء للتصرفات : أخصائية اجتماعية
 غري السوية
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 عايض الطريسي –الرياض 

طيفة بنت حميد ابتعاد اآلباء واألمهات عن األخطاء الشائعة في تربية أبنائهم، مشيرة إلى طالبت االخصائية االجتماعية ل

 .أن تلك األخطاء تسبب في نزع الشخصية مبكرا من األطفال

من أنواع التربية الخاطئة التي تعتمد على العنف والشدة والتسلط على األبناء حيث يريد الوالدان من ": الرياض"وقالت لـ 

 .ما المثالية، هذا المسلك خاطئ في التربيةأبنائه

وأضافت هذا السلوك الخاطئ منتشر في اآلونة األخيرة بين الناس، ولألسف مسؤولية التربية تضاعفت في وقتنا الحالي، 

لضعف ترابط األسرة وكثرة وسائل التواصل االجتماعي التي أصبح أغلب أوالدنا مفتونين بها بشكل مبالغ به، وحينها 

و األبناء منزوعي الشخصية، تابعين لغيرهم، وغير واثقين من قدراتهم الشخصية، لينجرفوا مع التيارات الضالة ينم

والجماعات المفسدة، فالشدة الزائدة التي تقتل معها رأي وفكر الطفل فيكبر جسمه وال يكبر عقله وال تقوى شخصيته فال 

 .ويكون سهال انصياعهم إلى الطرق غير السوية يقدر على مجابهة الحياة ويكون عرضة ألي انحرافات

وأشارت االخصائية االجتماعية، إلى أن الكثير من األسر فقدت الترابط األسري عندما استبدل األبناء مصدر معلوماتهم 

ن األجيال وأصبح اإلنترنت النافذة التي يرون منها العالم، والتصقوا بالحوار مع الغرباء مما أفرز شكالً جديداً للصراع بي

 .افرزته التقنية الحديثة

وأكدت بنت حميد أن التربية وطرق تناغمها األسري يحتاج إلى حث اآلباء واألمهات بتنشئة أبنائهم التنشئة الدينية 

الصحيحة واتباع سنة أفضل الخلق عليه الصالة والسالم، باإلضافة إلى استخدام أساليب للتربية بعيدة عن العقاب البدني 

 .يف النفسي لألبناء ونحاول قدر اإلمكان الوصول إلى طرق أخرى للتربيةوالتعن

وشددت على ضرورة أهمية جلوس األب واألم مع أبنائهما مدة أطول وأن يكونا قدوة مقنعة لألبناء واختالف وجهات 

د أن نعي الجوانب النظر يجب تقريبها خاصة مع اتساع الفجوة واختالف المفاهيم بحكم اختالف األعمار بينهما، والب

اإليجابية التي تكفل تقوية أواصر الروابط األسرية وتعيد لألسرة دورها األساسي في التنشئة والتربية على نهج إسالمي 

ينا، قويم وال نستطيع عزل التكنولوجيا والتطور المعرفي وال عزل أنفسنا عنها فهي مستمرة وفي تقدم مستمر شئنا أم أب

 .األسرةولكن صمام األمان هو 
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 وزارة املالية تدرس الرتتيبات املقرتحة متهيدًا إلطالقه 
برنامج حكومي إلعادة توزيع الدعم : «اجلزيرة»لـمصادر

 للمستحقني
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
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 :خاص -« الجزيرة»

من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية تدرس حاليًا الترتيبات المقترحة استعدادًا إلطالق برنامج حكومي « الجزيرة»علمت 

خفيف عبء خفض الدعم وتأتي هذه الخطوة في إطار ت. للدعم النقدي المباشر للمواطنين قبل رفع رسوم الخدمات

 .الحكومي على المواطنين خصوًصا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط

وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية تعمل في الوقت الراهن على إكمال البرنامج اإللكتروني المخصص إلضافة بيانات 

بلغ المالي الشهري الذي سيمنح لمستحقي فئات مستحقي الدعم النقدي المباشر مقابل إلغاء الدعم، كاشفة أن تحديد قيمة الم

كما أبانت المصادر، أن وزارة المالية ستعمل على ربط البرنامج . الدعم سيتم بحسب راتب الشخص وعدد أفراد عائلته

اإللكتروني مع عدة أنظمة للتأكَّد من بياناتهم ومطابقتهم للضوابط ولمعرفة الدخل الحقيقي للمستفيد، مفيدة أن البرنامج 

لحكومي بحسب البيانات األولية حدد فئات المستحقين لإلعانة لتشمل مستفيدي الضمان االجتماعي، والشخص الذي يقل ا

 .ألف لاير 130ألف لاير أو من دخله السنوي أقل من  13راتبه من 

مجلس الوزراء وكان صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس 

وزير الدفاع، قد أعلن مؤخًرا أن المملكة تعمل على تخفيف عبء خفض الدعم عن مواطنيها المستحقين له، موضًحا أن 

 .الحكومة تطور آلية من شأنها تعويض المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بدفعات نقدية بدل الدعم

بلومبيرج، أن المملكة تسعى لجعل تأثير رفع الدعم محدودًا على  وأوضح األمير دمحم بن سلمان، في حواره مع وكالة

أنهم ال يسعون لتغيير حياة المواطن العادي، ولكن يريدون أن »الفتًا إلى . مواطنيها في إطار خطتها لفترة ما بعد النفط

 .«يضغطوا على األثرياء الذين يستخدمون الموارد على نطاق واسع

الدعم سابقًا كان يصب في مصلحة المواطنين ذوي الدخل المرتفع، مضيفًا أن المملكة تنوي  في المائة من 70إن : وتابع

 .تحميل األثرياء آثار خفض الدعم بعد أن أفرطوا سابقًا باستهالك الخدمات المدعومة

ن أسعار الكهرباء دعونا نفترض أ»: ويرى سمو ولي ولي العهد في حينه أن اإلعانات النقدية قد تقلل من االستهالك، قائالً 

لاير ونزيد أسعار الكهرباء، فيكون لديه  1000رياالً فقط، نحن سنعطية  50لاير، والمواطن يدفع  1000دوليًا تعادل 

 .«خياران، إما أن ينفق هذه النقود في شراء الكهرباء أو تقليل االستهالك، واستغالل هذه النقود في شيء آخر

القرارات الحكومية بشأن تنفيذ مجموعة من المبادرات لتعزيز الكفاءة االقتصادية وشهد العام الجاري صدور حزمة من 

في هياكل القطاعات، شملت اإلصالح الضريبي وتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من األنظمة كرسوم تأشيرات 

 .رباء وتعرفة المياهالدخول للمملكة والرسوم البلدية والغرامات المرورية، إلى جانب رفع أسعار البنزين والكه

وفي إطار اإلصالحات االقتصادية والمالية، أشارت وزارة المالية في بيانها الخاص باعتماد ميزانية العام المالي الجاري 

إلى أنه تم العمل على مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، وشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه 

رها يُراعى فيه التدرج في التنفيذ خالل األعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام والكهرباء وإعادة تسعي

الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر واالستخدام غير الرشيد، والتقليل من اآلثار السلبية على المواطنين 

مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث  وأيًضا. متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع األعمال

رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات الالزمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس األعلى لمجلس التعاون 

 .زية والسلع الضارة كالتبغ ونحوهالدول الخليج، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغا
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 ..ف بأن عدم كفاءة القطاع العقاري من أبرز حتديات الوزارةاعرت
 :وزير اإلسكان 
 ألف منتج سكني وجادون لبناء 100نعمل على تسليم 

 سوق متوازنة 
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 :عبير الزهراني -الدمام 

أكد وزير اإلسكان بأن الوزارة تسعى إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة كما تعمل 

لفة بما يساهم في التوطين المحلي، على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو االقتصادي للمدن والمحافظات المخت

وقال الوزير . ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج االجمالي المحلي، وتنظيم قطاع اإلنشاءات السكنية

ماجد الحقيل خالل لقاء نظمته أمس غرفة الشرقية بحضورعدد كبير من رجال وسيدات األعمال والمسؤولين والمهتمين، 

ارة حظيت بدعٍم ال محدود من القيادة الرشيدة، وانطالقاً من هذا الدعم واالهتمام، ات خذت الوزارة خطوات عاجلة بأن الوز

ومدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطالق برامج ومبادرات 

متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز  ومشروعات متنوعة، برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية

القطاعين الخاص والعام من خالل التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، 

 ً على  وأضاف بأن الوزارة حققت خالل فترة زمنية قصيرة قفزات إيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، إذ تعمل حاليا

ألف منتج سكني تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتشمل وحدات سكنية  100مواصلة تخصيص وتسليم 

، وأراضي، وحلول تمويلية على جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشروعات على مستوى (فلل وشقق)جاهزة 

ً ويضم المنطقة الشرقية، مثل مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه م وحدة سكنية، ومشروعات أخرى في  200سبقا

آالف منتج سكني، وستتبعها حزمة أخرى من المنتجات التي تغط ي  10الدمام والخبر واألحساء والقطيف بإجمالي يتجاوز 

 .االحتياج السكني على مستوى المملكة

شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في  20وعلى الصعيد المحلي أفاد الحقيل بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 

كوري وكذلك -ألف وحدة سكنية، وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي 16محافظة القطيف تشمل أكثر من 

ألف وحدة سكنية في ضاحية األصفر بمحافظة  100عدة شركات مصرية، ومؤخراً تم التوقيع مع شركات صينية إلنشاء 

 .ك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفةاألحساء، كما توش

وفي إطار البرامج والمبادرات، قال الحقيل بأن الوزارة أطلقت عدداً منها، من بينها رسوم األراضي الذي يستهدف الحد 

سكني، فالبرنامج من اكتناز األراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يزيد نسبة المعروض ال

داخل النطاق المستهدف والبالغة  2مليون م 11بدأ من الرياض وجدة، وحاضرة الدمام التي تم فيها حصر ما يزيد على 

، وكذلك 2م.ك 1131من المساحة اإلجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته %  50، وهو ما يعادل 2م.ك 612مساحته 

رين  ً من خالل فروعه بالدمام وجدة والرياض، ويسهم في تسريع إصدار ال« إتمام»مركز خدمات المطو  ذي يعمل حاليا

يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ مزيد من المشروعات السكنية، 120االعتمادات للمخططات خالل مدة أقصاها 

الذي « إيجار»السكني، وبرنامج  الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظ مة ومستدامة للتعايش« اتحاد الُمالك»وبرنامج 

يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق اإليجار وتنظيم العالقة اإليجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، والذي سينطلق 

 .التطبيق األولي له من المنطقة الشرقية ابتداء من يناير المقبل
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لت من كونها منف ذاً إلى مش ً إلى تعزيز وأوضح الحقيل بأن الوزارة ومنذ أن تحو  رف ومنظ م للقطاع، وهي تسعى دوما

الشراكة مع القطاع الخاص، إليمانها بأنه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق اإلسكان وتحقيق التوزان األمثل 

 .بين العرض والطلب

كنية المناسبة لشرائح المجتمع، محدودية الوحدات الس»وأشار إلى أن الوزارة في هذا السبيل تواجه جملة تحديات أبرزها 

، «وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، واالعتماد الكبير على التمويل الحكومي

، ونتوقع أن تصل النسبة % 17وقد انعكس هذا األمر على نسبة التملك ففي العام الماضي كانت نسبة التملك في حدود 

 .1112عام %  52إلى 

تحفيز المعروض العقاري ورفع اإلنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر »وقال الوزير إن أولى أهداف الوزارة هو 

رين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها »، وذلك من خالل «والجودة المناسبة عقد شراكات مع مطو 

لتحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه ا

الكثافة العمرانية، واالستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خالل مقايضة األراضي وتفعيل برنامج 

ية مبتكرة وجودة الشراكة، مؤكدا اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خالل تحفيز حلول صناع

 .البناء ومركزية المشتريات

الوزارة تتبنى عدة خيارات في سبيل تمكين المواطنين الحصول على تمويل سكني مناسب منها ضمانات : وتابع الوزير

عقود التمويل العقاري، وبرامج اإلدخار، ودعم اإليجار لتمكين االدخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج 

 .وتطرق الوزير إلى المبادرات المختلفة التي تدعمها الوزارة في سوق األسكان. االستحقاق واإلسكان الميسر والتعاوني

من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان بأن القطاع العقاري حظي باهتمام متناٍم من حكومتنا الرشيدة، 

هت كافة أنواع الدعم إلحداث تنمية حقيقية فيه، عب رت عنه بوضوح حجم الُمخصصات المالية لقطاع اإلسكان في  التي وج 

فضالً عن التطورات الهامة على صعيد البيئة . مليار لاير 52م والتي تقدر بأكثر من 2020برنامج التحول الوطني 

بادرات ومقترحات وأضاف بأن هذا القطاع ينطوي على العديد من التطلعات، وهناك م.. التنظيمية للقطاع العقاري

 .تُطرح، وأهداف استراتيجية طموحة تُرسم، ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص العقاري

من جانبه قال رئيس لجنة اإلسكان بالغرفة ردن الدويش إن وزارة اإلسكان تقود مرحلةً سيؤدي فيه القطاع الخاص دوًرا 

، لدعم مبادرة (مليار لاير13)حفزت المطورين العقاريين من القطاع الخاص بـمحوريًا في خلق بيئة سكنية مالئمة؛ إذ 

ً إلى أن الوزارة قدمت مبادرات وبرامج سهل ت كثيًرا لجميع .. تصاريح المسار السريع وتقديم التمويل الضروري الفتا

 .رين عقاريين ومالك أراٍض ومشترينأطراف العملية التطويرية بما تتضمنه من مطو

 

 ر التعليم يدشن بوابة مركز املبادرات النوعيةوزي
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 :عبدالرحمن اليوسف -« الجزيرة»

أحمد بن دمحم العيسى يوم امس األربعاء البوابة اإللكترونية لمركز المبادرات النوعية والبرامج . لي وزير التعليم ددشن معا

 .اإللكترونية التابعة للمركز وتشمل موقع عين األفكار وبرنامج إدارة المبادرات النوعية

هللا قران، والمشرف العام على المركز الوطني وذلك بحضور المدير العام لمركز المبادرات النوعية الدكتور أحمد عبد

للمعلومات التربوية الدكتور يوسف العوهلي، وبحضور مدير عام التطبيقات ومساعد مدير عام مركز المبادرات 

 .النوعية،ومستشار معالي وزير التعليم الدكتور عماد بهكلي

ً بأنها ستكون وفي بداية اللقاء قدم المدير العام لمركز المبادرات النوعية ال ً بالبوابة موضحا دكتور أحمد قران تعريفا

المنصة اإللكترونية لتقديم الخدمات اإللكترونية والمحتوى المعلوماتي واإلعالمي وإدارة المبادرات النوعية، كذلك 

ستقبال األفكار التواصل مع مكونات العملية التربوية في الميدان لتلقي مقترحاتهم وأفكارهم ومع المواطنين والمؤثرين ال

 .والمبادرات

وأشار المشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة التعليم الدكتور يوسف العوهلي، إلى أن البوابة 

اإللكترونية لمركز المبادرات النوعية أحد المشاريع النوعية التي قامت بتنفيذها اإلدارة العامة للتطبيقات وذلك لتطوير 
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المواقع التابعة لوزارة التعليم ضمن نطاق الوزارة وتطبيق أحدث وأفضل المعايير العالمية والمحلية فيما واستضافة 

يخص المواقع والخدمات اإللكترونية والتي تحقق متطلبات الجودة واألمان والخصوصية وسهولة االستخدام والتوافق مع 

اً الستقبال األفكار التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية، األجهزة الذكية، والجدير ذكره أن الموقع سوف يكون جاهز

 . qic1.moe.gov.saوذلك من خالل الدخول على المتصفح 

 

 للهواتف الذكية « خطوة»أطلق تطبيق 
 أمري منطقة الرياض دشن احلملة الوطنية للتوعية 

 بسرطان الثدي
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 :واس -« الجزيرة»

رعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس حفل تدشين الحملة 

بحضور معالي وزير العمل ، للهواتف الذكية« خطوة»وتطبيق ، (ومكملين#عشرة سنين )سرطان الثدي الوطنية للتوعية ب

أنا سعيد بهذا اليوم الذي »وقال األمير فيصل بن بندر في كلمة له . والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني

. «جتمعاتنا تفكر بهذه األمور وبهذا الشكل والجديةأكون فيه في محفل إنساني واجتماعي وصحي، فنحن بخير ما دام م

أهنئ الوطن ببناته وأهنئ كل من يعمل معهن في هذا المجال، أرجو أن نوفق جميعاً في دعم هذه الجمعية »وأضاف سموه 

أفضل التي تقوم بدور مشهود وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي ننظر إليها بالتقدير واالحترام واالعتزاز، فهم 

 .وفي ختام الكلمة قد م سموه شكره للجميع متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح. «من يعمل في هذا المجال

من جهتها أعربت صاحبة السمو الملكي األميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية زهرة 

ى رعايته لحفل الجمعية في حملتها التوعوية بسرطان لسرطان الثدي في كلمتها عن شكرها لسمو أمير منطقة الرياض عل

 .مبينة شراكات الجمعية مع القطاع الحكومي واألهلي في سبيل الوصول لهدف الحملة، الثدي للسنة العاشرة

م سموه األفراد والمنظمات الفاعلة في مجال، بعدها شاهد سمو أمير منطقة الرياض والحضور فيلماً تعريفياً بالحملة  ثم كر 

 .التوعية بسرطان الثدي، والجهات الراعية للحفل
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منطقتنا متر بتحديات حتتاج إىل توحيد الرؤى : وزير العدل
 والتكاتف ملواجهتها
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 :المحليات -« الجزيرة»

ترأس معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني أمس أعمال االجتماع الثامن والعشرين ألصحاب المعالي 

 .وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض

إن منطقتنا تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بنا من تحديات، مما يقتضي من ا جميعاً وقال معاليه 

 .الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها

موحدة، بما ( قوانين)وأكد معاليه في كلمته على أهمية استكمال دراسة تحويل األنظمة االسترشادية الحالية إلى أنظمة 

ق مع قرار القادة في اجتماعهم السادس والثالثين الذي ُعقد في مدينة الرياض، وذلك انطالقاً من رؤية خادم الحرمين يتواف

 .الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه هللا، في هذا الشأن

نموذجية لمكافحة االتجار وتناول االجتماع مناقشة تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون وإعداد قواعد 

لمكافحة اإلرهاب بدول المجلس، وكذلك بحث « قانون موحد»باألشخاص، ومقترح األمانة العامة بشأن إعداد نظام 

تطوير اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية بدول المجلس، وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال 

بين وزارات العدل في دول  إضافة إلى الموضوعات األخرى ذات االهتمام المشترك وسائل التواصل االجتماعي،

 .المجلس
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د أن اململكة منحت مصر أكثر من مليون تأشرية عمرة العام 
َّ
أك

 املاضي
 أو : السفري قطان

ٍّ
السعودية لن حتصل على أموال من أي حاج

 معتمرٍ يزورها للمرة األوىل
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5يدة الجزيرة الخميس جر: المصدر

jazirah.com/2016/20161006/ln34.htm-http://www.al 

 

 :سجى عارف -القاهرة 

ة مصر العربية مندوب المملكة الدائم قال السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوري

لدى جامعة الدول العربية إن المملكة لن تحصل على أي أموال من أي حاج أو معتمر يزور المملكة للمرة األولى مؤكداً 

أن هناك بعض الشركات السياحية المصرية تبالغ في األسعار التي تقدمها للمعتمر أو الحاج وبعض الشركات وصل 

ً بأنه على مدار عقود عديدة كانت المملكة  170فيها إلى الحج « باكدج» ألف جنيه، وهذه أرقام مبالغ فيها للغاية، علما

ً في تصريح تليفزيوني أن النظام  ً واحداً مضيفا العربية السعودية تمنح تأشيرات للحج والعمرة مجانا دون أن تتلقى مليما

عودية منذ أيام يستطيع من خالله الغني والفقير الحصول على تأشيرة الجديد للتأشيرات الذي طبقته المملكة العربية الس

ً وأكد السفير قطان أن المملكة منحت مصر العام الماضي أكثر من  للحج أو العمرة حيث أنها تمنح للمرة األولى مجانا

ف يحصلون عليها ولن مليون تأشيرة عمرة، وفي العام الجديد إذا تقدم إلينا مليون مصري ألداء العمرة ألول مرة سو

تحصل المملكة أو السفارة السعودية في القاهرة على أي رسوم مقابل هذه التأشيرة على اإلطالق، وهذا ينطبق على 

الشخص الغني أو الفقير، أما إذا حاول الشخص الغني أن يحصل على تأشيرة عمرة للمرة الثانية، ولديه مقدرة مادية للدفع 

أن الموضوع برمته يتلخص في أن يتم إتاحة الفرصة لإلخوة في مصر والدول العربية ألداء  :وأضاف قطان.فما المانع 

أن : العمرة للمرة األولى وغير المقتدر لن يتقدم لطلب أداء العمرة مرة ثانية نظرا لظروفه المادية وأضاف السفير قطان

رص على أن تكون تأشيرات الحج تمنح ألف تأشيرة، ونح 35إلى  30نفس األمر ينطبق على الحج فمصر تحصل من 

ما هو الضرر أن يتحمل اإلنسان خمس سنوات »: مرة كل خمس سنوات، وهذا نظام معمول به منذ فترة طويلة متسائال

 زيادة عدد الحجاج 2030ألن الفريضة مرة واحدة تكفي أما من يرغب في تكرارها فهذا أمر آخر فرؤية المملكة 

 .المقبلةوالمعتمرين خالل الفترة 
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 خادم احلرمني يوجه بسرعة إنهاء توسعة املسجد النبوي

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الوطن الخميس : المصدر
ws_Detail.aspx?ArticleID=279734&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/Ne  

 

      AM 1:20 06-10-2016الوطن : المدينة المنورة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك 

وقال إن الملك . لمسجد النبوي والمشروعات المرتبطة بهاسلمان بن عبدالعزيز، إلنهاء كل ما يتعلق بمشروع توسعة ا

 .المفدى وجه جميع الجهات المعنية بالرفع في أسرع وقت عن اإلجراءات الالزمة لذلك

 .وأضاف أن اللجنة المشكلة لهذا الشأن، بصدد االنتهاء من أعمالها، وسيتم اإلعالن عن جميع التفاصيل قريبا إن شاء هللا

صل بن سلمان عن خالص الشكر والتقدير نيابة عن أهالي المدينة المنورة لخادم الحرمين الشريفين، وأعرب األمير في

على ما يقدمه من أعمال جليلة خدمة لإلسالم والمسلمين، وما يوليه للحرمين الشريفين من خدمة وعناية، ولقاصديهما من 

الصناعية ونخبة من رجال  أعضاء مجلس الغرفة التجاريةجاء ذلك خالل لقاء أمير المدينة المنورة مع . اهتمام ورعاية

 . األعمال

 
 سنوات واإلبعاد لسوداني يؤيد داعش 9السجن 

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الوطن الخميس : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=279642&CategoryID=5  

 

      AM 1:27 06-10-2016سليمان العنزي : الرياض

سنوات، وإبعاده  2أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير متهم سوداني الجنسية بالسجن 

مة أصدرت حكمها بعد أن ثبت لها إدانة المدعى عليه بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف المحك.عن البالد اتقاء لشره

اإلرهابي، ومبايعته قائد هذا التنظيم، واعتقاده بأن " داعش"للكتاب والسنة وإجماع سلف األمة، وتأييده تنظيم ما يسمى 

ض ذاكرة قلمية، تحتوي على مقاطع فيديو ومقاطع مبايعته له واجب شرعي، وتسليمه مؤذناً بأحد المساجد في مدينة الريا

صوتية تؤيد تنظيم داعش اإلرهابي، وتأييده السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي األمر، 

سنوات من  2وقررت المحكمة بحق المدعى عليه تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن . واعتبار ذلك فرض عين على كل مسلم

هـ، ومنها سنتان استناداً 1135/ 1/ 3وتاريخ  11/من األمر الملكي رقم أ( 1)اريخ إيقافه منها ثالث سنوات استناداً للفقرة ت

 .من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البالد اتقاء لشره( 6)للمادة 
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 تأخر اهلوية حيرم هدى من العالج

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5ميس جريدة الوطن الخ: المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=279651&CategoryID=3  

 

      PM 11:10 05-10-2016منذر الهزاع : األحساء

من استخراج أوراقها الثبوتية لتحصل على حقوقها كالعالج والميراث والدراسة، رغم ( عاما 16)حرم سجل مدني هدى 

 . سنوات 6مطالبات ومراجعات إلى األحوال المدنية، ووكالة األحوال في الرياض 

رة طويلة، ولم يكن الزواج والدة هدى مصرية، تزوج بها والدي منذ فت"إن " الوطن"وقال شقيق هدى من أم أخرى لـ

آنذاك بتصريح، وعندما علم أبي بذلك قدم طلبا في وقت الحق إلى نائب وزير الداخلية السابق األمير أحمد بن عبدالعزيز، 

للحصول على تصريح، وحصل على موافقة على الزواج، وتم اتخاذ اإلجراءات التي تطلبها الحكومة المصرية، وراجع 

حضار أم هدى، واستخراج تذكرة عبور لألم وابنتها هدى، وحضرت األم وابنتها إلى المملكة، وتم السفارة السعودية إل

 ".ألم هدى، وإضافتها ببطاقة عائلة أبي" هوية مقيم"، واستخراج 1131/  12/  2تسجيل الزواج بأحوال الرياض في 

، قبل استخراج هوية سعودية للطفلة 1131 / 11/  22والدي استخرج إقامة نظامية لألم، ثم توفي في "وأضاف الشقيق 

 ".سنوات 6هدى، ورغم أننا تقدمنا لألحوال المدنية الستخرج الهوية، إال أن المعاملة حبيسة األدراج منذ 

، وهو ما مكنها من التعليم، ولكن تسبب ذلك في "معاملة تحت اإلجراء"شقيقتي هدى تحمل حاليا بطاقة "وتابع الشقيق 

حقوق كالعالج، كما تسبب في إيقاف راتب األب عن المستفيدات، وهن الزوجات واألبناء، إضافة إلى  حرمانها من عدة

 ". توقف إجراءات حصر الميراث

 .تواصلت مع المتحدث الرسمي لألحوال المدنية دمحم الجاسر، ولم تحصل على الرد" الوطن"

 

 
 حملي بارق يناقش افتتاح مكتب للضمان االجتماعي

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5ريدة الوطن الخميس ج: المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=279704&CategoryID=5  

 

      AM 12:11 06-10-2016الوطن : بارق

ناقش المجلس المحلي بمحافظة بارق افتتاح مكتب للضمان االجتماعي وفرقة للطرق ومكتبا للزراعة في محافظة بارق، 

وأوصى . 10، 13وتشغيل مركز خدمات البلدية في مركز جمعة ربيعة المقاطرة، وكذلك افتتاح الشوارع وإنارة المخطط 

حافظ بارق يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، بحضور مديري المجلس خالل الجلسة التي عقدت أمس، برئاسة م

اإلدارات الخدمية في المحافظة، أن ترتبط جميع اإلدارات الحكومية مباشرة بمحافظة بارق خاصة وأن بعض اإلدارات 

كما أوصى المجلس بالمطالبة بافتتاح وتشغيل طوارئ مركز صحي مركز . الحكومية ترتبط مباشرة بمحافظة المجاردة

وفي ختام الجلسة شدد محافظ بارق على اللجان واألعضاء ببذل قصارى .  عة ربيعة المقاطرة التابع لمحافظة بارقجم

 .الجهود لتطوير المشاريع التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=279651&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=279704&CategoryID=5
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مليون مرت مربع من األراضي البيضاء داخل  22حصر : «اإلسكان»

 النطاق العمراني املستهدف

 إعادة النظر يف شروط استحقاق املرأة للمنتجات السكنية
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة األقتصادية الخميس : المصدر

3.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/10/06/article_109172 

 

 مويضي المطيري من الدمام

ماجد بن عبدهللا الحقيل وزير اإلسكان أن وزارته ستعيد النظر في شروط استحقاق المرأة منتجاتها " االقتصادية"أبلغ 

السكنية وذلك عبر الرفع للجهات العليا ببرنامج تنظيم الدعم اإلسكاني، الذي يمنح الوزارة صالحيات تستطيع من خاللها 

حرك حسب معطيات السوق وظروف المتقدمين لمنتجاتها ومن ضمنه موضوع إعادة استحقاق المرأة من المنتجات أن تت

 .السكنية، الذي ستعاد دراسته

وقال الحقيل خالل لقاء برجال األعمال في غرفة الشرقية أمس إن وزارة اإلسكان أطلقت عددا من المبادرات التي منها 

البيضاء الذي يستهدف الحد من اكتناز األراضي ويساعد على رفع نسبة التطوير داخل برنامج الرسوم على األراضي 

النطاق العمراني بما يتيح أراضي بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني ، موضحا أن البرنامج بدأ من الرياض 

 612ستهدف البالغة مساحته مليون متر مربع داخل النطاق الم 11وجدة وحاضرة الدمام حيث تم حصر ما يزيد على 

كيلومترا  1131في المائة من المساحة اإلجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته  50كيلومترا مربعا وهو ما يعادل 

الذي يعمل حالياً من خالل فروعه في الدمام وجدة والرياض ويسهم في " إتمام"مربعا، وكذلك مركز خدمات المطورين 

يوما من تاريخ تقديم الطلب وبالتالي ضخ مزيد من  120ات للمخططات خالل مدة أقصاها تسريع إصدار االعتماد

الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظ مة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج " اتحاد الُمالك"المشاريع السكنية وبرنامج 

ة اإليجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها الذي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق اإليجار وتنظيم العالق" إيجار"

ولفت إلى أن الوزارة ستراعي أوضاع المواطنين . سينطلق التطبيق األولي له من المنطقة الشرقية ابتداء من يناير المقبل

 إن القرارات كانت جديدة وسنعمل على التعامل مع كل حدث جديد قد: "بعد التعديالت على البدالت التي أوقفت، قائال

يطرأ على األنظمة الجديدة على المواطن للتعامل معها بشكل واقعي يخدم جميع الشرائح وأحد أهم اهتماماتنا عدم تضرر 

 .المواطن لذلك سيتم قياس ووضع حلول

وواجه الوزير االتهامات التي وجهها رجال أعمال إلى وزارة اإلسكان بأنها أسهمت في صنع أزمة اإلسكان، ومن 

ال أعتقد أن اتهام الوزارة بأنها وراء األزمة صحيح ، قد يكون أحد : "بب فيه التسجيل اإللكتروني بالقول أخطائها ما تس

، الفتا إلى أن القطاع "األسباب ولكن لكل عمل سلبياته وإيجابياته، والمنتج اإلسكاني يحتاج إلى وقت وما زلنا متأخرين

ات التي تدعمها الدولة بشكل كبير ألن المكرر االقتصادي للقطاع عال اإلسكاني خاصة العقاري ال بد أن يكون أحد القطاع

لكل لاير ينفق على العقار يساعد على نمو الناتج المحلي، واالستثمار في العقار من أفضل  1.7جدا حيث يصل إلى 

 .االستثمارات في فترة التقشف

لم يظهر، مشيرا إلى أن وزارة اإلسكان تعمل وأشار إلى أن قرار سداد رسوم األراضي البيضاء المرهونة للمصارف 

 .على تسريع نظام الرهن العقاري مع وزارة العدل األمر الذي سيحل عملية تسجيل األراضي وقضية الرهن للمصارف

وعن تقييمه لنظام األراضي البيضاء بعد مرور أربعة أشهر على تطبيق مرحلته األولى وقلة المسجلين قال إن الالئحة 

أشهر لفترة التسجيل وبعدها يبدأ تنفيذ البرامج، وحددت المناطق التي ستطبق فيها الرسوم، والعملية تسير على  حددت ستة

كما لفت إلى أن الهيئة الوطنية للعقار في . قدم وساق لتحفيز أصحاب هذه األراضي على التسجيل في الوقت المحدد

 .مراحلها األخيرة

https://www.aleqt.com/2016/10/06/article_1091723.html
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إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة، وتعمل وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تسعى 

على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو االقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يسهم في التوطين المحلي، 

 .اع اإلنشاءات السكنيةورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج اإلجمالي المحلي، وتنظيم قط

إن الوزارة حققت خالل فترة زمنية قصيرة عددا من القفزات اإليجابية على : وقال خالل لقاء نظمته أمس غرفة الشرقية

ألف منتج سكني التي تم البدء في  100صعيد التنفيذ والتخطيط، إذ تعمل الوزارة حاليا على مواصلة تخصيص وتسليم 

وأراضي، وحلوال تمويلية على ( فلل وشقق)ضي، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة توزيعها مطلع شعبان الما

جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية، مثل مشروع حفر الباطن الذي سبق 

آالف  10لقطيف بإجمالي يتجاوز وحدة سكنية، ومشاريع أخرى في الدمام والخبر واألحساء وا 200توزيعه مسبقا ويضم 

منتج سكني، تتوزع في كل من مركز تاروت ومركز صفوى في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير 

في المائة من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في  30مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلب ي احتياج نحو 

 .قيةالمنطقة الشر

وأكد أن هناك حزمة أخرى من المنتجات التي تغط ي االحتياج السكني على مستوى المملكة، كما أبرمت مجموعة من 

الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحلي ة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك 

 .مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب لتوفير مزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب

شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في  20وعلى الصعيد المحلي أفاد بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 

كوري  -وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي . ألف وحدة سكنية 16محافظة القطيف يشمالن أكثر من 

ألف وحدة سكنية في ضاحية  100وأخيرا تم التوقيع مع شركات صينية إلنشاء . ذلك عدد من الشركات المصريةوك

 .األصفر في محافظة األحساء، كما توشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة

يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات " وافي"إن برنامج البيع على الخريطة : ومن بين المبادرات قال وزير اإلسكان

العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خالل األنظمة واإلجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق 

العقارية وغيرها من المزايا، فضال عما يقد مه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة يأتي من بينها القرض اإلضافي 

 .ل إلى جانب االستمرار في صرف القروض للمواطنينوالقرض المعج  

لت من كونها منف ذا إلى مشرف ومنظم للقطاع، وهي تسعى دائما إلى تعزيز  وأوضح الحقيل أن الوزارة منذ أن تحو 

 الشراكة مع القطاع الخاص، إيمانا منها بكونه شريكا استراتيجيا مهما له دوره في تنمية سوق اإلسكان وتحقيق التوزان

 .األمثل بين العرض والطلب

محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح "وأشار إلى أن الوزارة في هذا السبيل تواجه جملة من التحديات أبرزها 

المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، واالعتماد الكبير على التمويل 

في المائة، ونتوقع  17األمر على نسبة التملك ففي العام الماضي كانت نسبة التملك في حدود  ، وقد انعكس هذا"الحكومي

 .هـ1112في المائة عام  52أن تصل النسبة إلى 

تحفيز " كما استعرض األهداف االستراتيجية للوزارة، والوسائل المعتمدة لتحقيقها، وقال إن أولى أهداف الوزارة 

عقد شراكات مع "، وذلك من خالل "نتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبتينالمعروض العقاري ورفع اإل

رين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه  مطو 

مرانية، واالستفادة من أراضي القطاع العام داخل التحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة الع

الكتلة العمرانية من خالل مقايضة األراضي وتفعيل برنامج الشراكة، مؤكدا اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء 

ارة وفي إطار حرص الوز. ودعم الجودة من خالل تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات

على تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، قال إن الوزارة تتبنى عدة خيارات في هذا الجانب منها 

ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج االدخار، ودعم اإليجار لتمكين االدخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، 

 .اونيتحقاق واإلسكان الميسر والتعوتطوير برامج االس
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يهدف لتعزيز قيم التعايش وترسيخ " تالحم"أكدت أن برنامج 

 الوحدة الوطنية
فرصة « اإلنرتنت»مستغلون وجدوا من : «احلوار الوطني»

 لنشر األكاذيب والتصنيفات الفكرية
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة األقتصادية الخميس : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/10/06/article_1091771.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

قال فيصل بن معمر األمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إن اإلشاعات ونشر األخبار غير الحقيقية 

المهددات لترابط المجتمع ووحدته، مشيراً إلى استغالل البعض وسائل التواصل خاصة على اإلنترنت أصبحت من 

ً لدى فئة الشباب، إلى جانب نشر  االجتماعي، لنشر األراجيف واألكاذيب لإلساءة والتشكيك بالثوابت الوطنية، خصوصا

 .العصبية والتصنيفات الفكرية

جاوز أساليب التشكيك والتخالف واالتهامات، إلى مواجهة وأكد أهمية الخروج من هذه الحلقة الضيقة جداً، وأن نت

 .التحديات الحالية والمستقبلية التي تمر فيها المنطقة

في الرياض أمس، إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية حماية النسيج " تراحم"وأشار ابن معمر خالل مؤتمر إطالق مشروع 

ن جميع األطياف الفكرية للمشاركة في بناء الوطن، وتحقيق االجتماعي وأهمية الحفاظ على روابط الوحدة الوطنية بي

التنمية الشاملة، وذلك في ظل التأثير السلبي الذي تحدثه بعض االستخدامات ألدوات التقنية والتواصل واإلعالم 

 .اإللكتروني وما قد يحتويه من معلومات وأفكار مغلوطة

مشاريع متعددة ينظمها المركز خالل العام الجاري من أجل يشكل الخطوة األولى ضمن " تالحم" وأضاف، أن مشروع 

جعل الحوار طبعا من طباع المجتمع وأسلوب حياة وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، كما تهدف هذه المشاريع إلى مساندة 

القية التي تربط بين الجهود األمنية العظيمة وتعزيز التالحم المجتمعي انطالقا من ثوابتنا الشرعية والوطنية والقيم األخ

 ".أفراده ومؤسساته، كما تهدف هذه البرامج إلى تقوية روابط اللحمة الوطنية بين جميع األطياف الفكرية في المجتمع

وبين أن المركز سيطلق في المرحلة األولى لقاءات مشروع تالحم في منطقة الجوف ثم في كل من جازان، القصيم، 

 .قاءات ستشمل في مراحلها المقبلة جميع مناطق المملكةحائل، تبوك، منوهاً أن تلك الل

، في مناطق المملكة "تالحم"وأشار إلى أن من أهم األهداف التي دعت المركز لتبني فكرة تنظيم أسابيع حوارية لمشروع 

شراك جميع هو أهمية مشاركة المجتمع بجميع فئاته لمساندة الجهود األمنية والفكرية وتعزيز التالحم المجتمعي عبر إ

األطياف والشرائح المجتمعية في مواجهة الظواهر الفكرية السلبية، وتعزيز الوسطية واالعتدال، ومكافحة التطرف 

 .واألفكار المتطرفة

يعمل وفق استراتيجية المركز الجديدة " تالحم"ولفت األمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إلى أن برنامج 

ً من االستراتيجية التي  التي يهدف من خاللها إلى تعزيز قيم التعايش والتعاون وترسيخ التالحم والوحدة الوطنية انطالقا

أقرها مجلس األمناء، وتهدف إلى مساندة الجهود األمنية والفكرية الساعية إلى الحد من التطرف ومكافحته، التي تستمد 

وتنميته والنهوض بأبنائه ومعالجة القضايا الفكرية والتفاعل مع مالمحها من جهود المملكة العظيمة في حماية الوطن 

 ".2030رؤية المملكة "

سينظمها المركز بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات التي يرتبط المركز معها باتفاقات " تالحم"إن لقاءات : "وقال

لمثقفين والمفكرين وشباب وشابات المنطقة، شراكة وتعاون، ويشارك في فعالياتها أعضاء هيئة كبار العلماء وعدد من ا

وستشمل كذلك عدداً من الفعاليات واألنشطة واللقاءات، وورش العمل والبرامج التدريبية، وستركز هذه اللقاءات 

https://www.aleqt.com/2016/10/06/article_1091771.html
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والمشاريع على فئة الشباب من الجنسين، إضافة إلى مشاريع أخرى ينفذها المركز عبر حواراته المفتوحة والمغلقة حول 

 ".لوطن الفكريةقضايا ا

من جانبه، أوضح الدكتور عبد هللا المطلق رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن أول لقاءات 

 .ستنطلق األحد المقبل، في الجوف، وستسمر على مدار خمسة أيام في المنطقة" تالحم"

وترسيخ أواصر الوحدة الوطنية وتعزيز التالحم  وأشار المطلق إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز قيم التعايش

المجتمعي، كذلك قراءة الظواهر الفكرية، خصوصا منها المتطرفة ومناقشتها بشكل منهجي وموضوعي، بحيث يؤمل من 

 .ذلك المساهمة في مكافحة هذه الظواهر التي أضرت بمجتمعاتنا

لعام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إن مشروع وفي السياق نفسه، قال الدكتور فهد السلطان نائب األمين ا

يستهدف فئات اجتماعية وفي مقدمتها فئة الشباب، وذلك عبر مكونات األسرة والمدرسة والمسجد، لتحصينهم من " تالحم"

 .ة المجتمع وحمايتهم من االستهدافاالنحرافات السلوكية، ومد جسور التواصل معهم لخدم

 
لتطبيق السجل العيني للعقار مع تذليل الصعوبات  

 بسرعة بت احملاكم يف القضايا« العدل»يطالب « الشورى»
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة األقتصادية الخميس : المصدر

776.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/10/06/article_1091 

 

 من الرياض« االقتصادية»

، طالب مجلس الشورى وزارة العدل بحث المحاكم العامة والجزائية واألحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا

وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية، كما طالب المجلس الوزارة بالعمل على تذليل الصعوبات من طرفها لتطبيق 

 .ي للعقار في كل مناطق المملكة خالل سنتينالسجل العين

، التي عقدها أمس، برئاسة الدكتور عبدهللا آل الشيخ 51جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خالل جلسته العادية الـ 

 .رئيس المجلس

بعد  وأوضح الدكتور الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراراه

أن تبنت لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية توصيتين إضافيتين تقدم باألولى عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي 

في حين قدم األخرى عضوا المجلس الدكتور سلطان السلطان والدكتور سعيد الشيخ وذلك خالل استكمال المجلس 

/ 1135ء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي االستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات األعضا

 .هـ التي بدأت اللجنة في عرضها في جلسة األمس تالها رئيسها الدكتور فالح الصغير1136

وشدد المجلس على أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، كما طالب بالعمل على تحقيق 

 .ار الوظيفي للقضاءاالستقر

ودعا المجلس في قرار آخر وزارة العدل إلى أن تعهد إلى القطاع الخاص بمزيد من األعمال اإلجرائية، ودراسة أسباب 

تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما طالب بدعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشاريع التطوير التقني واإلجرائي 

 .يوالموضوعي في القطاع العدل

هـ الذي 1135/ 6/ 23وتاريخ  33/ 56من قرار مجلس الشورى ذي الرقم ( خامسا)وأكد المجلس على ما ورد في البند 

 ".اإلسراع في تأسيس صندوق النفقة"ينص على

وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع خالل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة 

بشأن ملحوظات األعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي  ،واآلثار

 .هـ تالها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي 1136/1135

https://www.aleqt.com/2016/10/06/article_1091776.html
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 وقد طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتضمين تقاريرها السنوية نتائج المؤشرات الكمية

 .وربطها باألهداف االستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، والنوعية ألدائها

كما طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية 

 .الوطنية المؤهلة لالرتقاء بالقطاع السياحي

معان، إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات األعضاء ولفت الدكتور يحيى الص

هـ تالها دمحم الرحيلي نائب رئيس  1136/ 1135وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 

 .اللجنة

تقدم على شكل منتجات ، القرض أو المنحةوطالب مجلس الشورى الصندوق السعودي للتنمية بتخصيص نسبة من 

 .وطنية

ودعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى السعي للتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

ودي كما طالب المجلس في قراره الصندوق السع. وتقديم القروض المشتركة، العربية عند تقديم القروض لتبادل الخبرات

ووضع معايير اإلدارة االقتصادية للمشاريع التي ، للتنمية بالعمل على تقديم الدعم الفني كمنتج مرافق للبرامج التمويلية

 .يمولها

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة النيجر 

ى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع االتفاقية تاله الدكتور ناصر الداود رئيس وذلك بعد أن استمع المجلس إل

 .اللجنة

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة التونسية، لتنظيم نقل األشخاص والبضائع على 

لمجلس إلى تقرير لجنة النقل واالتصاالت وتقنية بين وعبر أراضي البلدين وذلك بعد أن استمع ا( الطرقات)الطرق البرية 

 .مهندس ناصر العتيبي رئيس اللجنة بشأن مشروع االتفاقية تاله اللواء، المعلومات

 

 
 «اخلريية»اعتماد التاريخ امليالدي لـ: «العمل»

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1500530 

 

 (مكة المكرمة)دمحم سميح 

دعت وزارة العمل والتنمية االجتماعية، الجمعيات والمؤسسات الخيرية كافة ولجان التنمية االجتماعية باعتماد السنة 

 .2017الميالدية في معامالتها، انطالقا من العام الميالدي القادم 

جاء ذلك في تعميم وجهه وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية المساعد للتنمية االجتماعية سميرالعتيبي لكافة الجمعيات 

من ( 55)على نسخة منه، أن المادة الـ« عكاظ»والمؤسسات األهلية الخاضعة إلشراف مركز التنمية االجتماعية وحصلت 

تنص على أن السنة المالية األولى للجمعية تبدأ من تاريخ صدور الترخيص من الالئحة األساسية للجمعيات األهلية 

 .ن سنة الترخيص نفسهاالوزارة وتنتهي في شهر ديسمبر م
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 ويل العهد يرعى ملتقى الوقاية من االستغالل اجلنسي لألطفال

 يف إطار جهود اململكة لبسط حقوق اإلنسان
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133 محرم 5جريدة عكاظ الخميس : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1500506 

 

 (الرياض)عبدالمحسن الحارثي 

يرعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز منتصف شهر صفر القادم 

لتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الم

جهة من بينها منظمات وهيئات دولية كاإلنتربول وجمعيات وطنية وإقليمية مختصة في عرض  15دولة، و 12بمشاركة 

 .تجاربها الوقائية الناجحة خالل الملتقى

س جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، أن الملتقى يأتي في إطار جهود المملكة وأكد رئي

 لبسط حقوق اإلنسان ووقاية األطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف واإليذاء، الذي

المة المجتمع، وتأثيرات ذلك هو من أولى اهتمامات المجتمعات المعاصرة، لما لذلك من انعكاسات متعددة على أمن وس

على شخصية وسلوك فئة مهمة من فئاته وهم األطفال واألحداث، الذين يعدون لبنات المجتمع، إضافة إلى المشكالت 

االجتماعية المصاحبة لها والتي أصبحت تؤرق بنية المجتمع ومؤسساته، بدءا من األسرة وانتهاء بالمؤسسات االجتماعية 

 .المتخصصة

الجامعة وفي إطار توجيهات ومتابعة األمير دمحم بن نايف ووزراء الداخلية العرب تولي قضايا الطفل العربي وأوضح أن 

وحمايته من كافة أشكال االستغالل أهمية وعناية خاصة، استكماال للجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة في التصدي للقضايا 

العربي، ومن أهمها ما يتعلق باألطفال، الفتا إلى أن الجامعة أولت اهتماما  والتحديات األمنية الملحة، التي تواجه المجتمع

بنقل الطروحات والنظريات والنماذج التفسيرية الكثيرة والمتعددة إلى المجال التطبيقي الميداني، واالستفادة منها عمليا 

 .وفعليا وبخاصة في مجال إعداد برامج وتدابير الوقاية والعالج

دراسة  21امعة نفذت مناشط علمية مختلفة عن قضايا األطفال، فيما أصدر مركز الدراسات والبحوث فيها وأضاف أن الج

وإصدارا علميا في مجال أمن وحقوق الطفل وحمايته من اإليذاء أثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال، 

 .مان األسري ومكافحة إيذاء األطفالرسالة ماجستير ودكتوراه في مجال األ 20إضافة إلى مناقشة أكثر من 

متخصصا من مختلف دول العالم  120وبين بن رقوش أن الجامعة أقامت مؤتمرا دوليا حول حقوق الطفل شارك فيه 

والمنظمات اإلقليمية والدولية لتسليط الضوء على حقوق الطفل العربي وأمنه وسالمته، وسعت من خالل هذا المؤتمر إلى 

ق الطفل في الوطن العربي وتحديد أنماط الحقوق المشروعة للطفل وتعزيز سالمة الطفل العربي، تحديد مفهوم حقو

 .رة رؤية عربية شاملة لحقوق الطفلوالتعرف على التجارب العربية والعالمية في مجال حقوق الطفل، وبلو
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 «التميز يف الشؤون البلدية»خالل مؤمتر

 ت البلدية باملناطقإطالق مشروع قياس كفاءة اخلدما
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة اليوم الخميس : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4159892 

 

 الرياض -سعود الحواس 

وزارته أطلقت مشروع قياس األداء في المناطق أعلن المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، أن 

والمحافظات، الفتا إلى أنها اعتمدت عددا من المؤشرات لرفع كفاءة الخدمات البلدية وتعزيز التنافس بين البلديات 

 .واألمانات والتشارك في قصص النجاح

نة الرياض أمس، أن وزارة البلدية بمدي« التميز في الشؤون البلدية»وأوضح وزير الشؤون البلدية خالل رعاية مؤتمر 

والقروية تعمل بما يحقق آمال وتطلعات المستفيدين كما ونوعا أفقيا وعموديا على مساحة الوطن وفق آلية منظمة وعمل 

مؤسسي متكامل ليذهب كل ما يصرف في االتجاه الصحيح وهذا يقود إلى شراكة بين البلدية والمستفيد ويعزز شراكتهم 

 .طنيفي البناء الو

لتحقيق سياسة خادم الحرمين الشريفين نحو  2030وأشار إلى أن التحول البلدي ما هو إال جزء من التحول الوطني 

 .النهوض بالبالد بما يحقق تطلعات المواطن المستهدف األول للتنمية

هداف وتحقيق مستويات في وبين أن البرنامج الذي عقد تلبية للتنمية المستدامة يعمل وفق أطر من أهمها رسم الخطط واأل

الجودة والنوعية وتحقيق اداء مؤسسي مستدام وخدمات سريعة وتوفير بيئة محلية صحية للعمل وكذلك تحقيق بيئة بلدية 

وفق خطط استراتيجية تهدف الى تطوير القطاع البلدي في كل مناطق المملكة وبمشاركة مجتمعية لزيادة رفاهيته، مبينا 

من أبرزها تحديث االستراتيجية العمرانية بشكل حضاري وتطوير نظام العمل بها وتحديث ان ذلك سيكون بضوابط 

الضوابط وتحديد األولويات وتعزيز خطط النقل وتطوير الطرق والمواصالت والمرافق البلدية وتطوير آلية تنفيذ 

 .المشاريع وإدارة النفايات وزيادة اإليرادات وتطوير القيادات اإلدارية

أهمية هذا المؤتمر في مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا البلدية وتقديم أفضل الممارسات العالمية في  وشدد على

العمل البلدي وعرض النجاحات المتقدمة لبعض البلدان والحلول والطرق الممكنة في هذا المجال إقليميا وعالميا متمنيا أن 

لضوابط المرجوة مقدما شكره لشركة نسيبة التي نظمت هذا المؤتمر تساهم مخرجاته في تطوير العمل البلدي وتحقيق ا

 .بالتنسيق مع الوزارة

إن المؤتمرات ذات النوعية المفيدة والمحتوى الجيد من الناحية الفنية ال شك في ان لها أثًرا بالغًا ودوًرا : وقال آل الشيخ

القطاع البلدي من الوزارة وجميع أذرعها الفنية من كبيًرا، وأن هذا المؤتمر يقام بحضور عدد كبير من الزمالء في 

البلديات واألمانات ويهتم بالقضايا البلدية والتنمية الحضارية وتطوير المدن والمدن الذكية ورفع مستوى الخدمات 

ت وعرض أبرز التجارب العالمية في تطوير المدن والتصميم العمراني ورفع مستوى البُنى التحتية والنقل والمواصال

 .ورفع المستوى المعيشي والترفيهي داخل المدن

 

وعلى صعيد الجلسات المصاحبة، قدمت دراسة تطبيقية عن تحقيق التميز البلدي من خالل االبتكار والتكنولوجيا 

استعرض من خاللها المتحدث اسماعيل الغامدي من شركة موبايلي قصة نجاح مدينة حققت تحواًل حضاريًّا باستخدامها 

 .لوجياللتكنو

ثم عقدت أولى الجلسات الحوارية عن قياس التميز البلدي بمشاركة نخبة من اصحاب االختصاص وطال الحديث 

الضغوط والتحديات التي تواجهها البلديات وتأثير القرارات البلدية في نجاح المجتمع وشملت حديثا عن تقنية المعلومات 

من سكان المملكة يعيشون في المدن % 30وتنميته اذا ما اعتبرنا أن  وخدمات المواطنين واالهتمام برأس المال البشري

 .ساء البلديات في سباق وتحد مستمروهذا يضع األمناء ورؤ
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تنظيم »حتاصر مستشاري األسرة الوهميني بـ « العمل والتنمية»

 «جديد
وصفهم بأنهم سبب خراب الكثري من « مودة»مدير عام 

 البيوت السعودية
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5دة المدينة الخميس جري: المصدر

madina.com/node/700775-http://www.al 

 

 جدة -داوود الكثيري 

األسرية بهدف أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية تعكف حاليا على إعداد الئحة تنظيمية لالستشارات « المدينة»علمت 

ضبط تقديم االستشارات األسرية والحد من المستشارين الوهميين، وإعداد تصنيف موحد من قبل للوزارة للمرشدين 

 .المعتمدين وفق معايير محددة

أن الوزارة « المدينة«بمنطقة مكة المكرمة دمحم آل رضي لـ سريةألفي هذا اإلطار أكد مدير عام جمعية المودة للتنمية ا

حاليا على إعداد الئحة تنظيمية لتقديم االستشارات األسرية، بوضع تصنيف موحد من قبل للوزارة للمرشدين تجري 

 .المعتمدين وفق بناء معايير محددة

أنه توجد في المملكة مشكلة كبيرة في هذا الجانب وهي وجود مستشارين وهميين بمجرد حصولهم على دورة في  وأضاف

، مؤكدا أولئك هم سبب خراب كثير من البيوت (مستشار أسري)ا لسيرتهم الذاتية لقب االستشارات األسرية يضيفو

 .السعودية

أن لدينا نظاما صارما في اجتياز اإلرشاد األسري، حيث نعتمد معيار المسطرة العلمية األكاديمية والتي وتبدأ  وأضاف،

مهنية، ومن ثم الميثاق األخالقي، والمقابلة بالحصول على الشهادات العلمية، وبعد ذلك االطالع على الخبرات ال

تطبيقية، وبعدها تمنح له شهادة في التدريب األسري، منوها بأنه قد  ىساعة تدريبية، وأخر 75الشخصية، وأخيرا اجتياز 

 .«يكون المتقدم بروفسورا، ولكن ليس لديه معايير أخالقية، أو معايير محددة في المهنة

يمكن اعتماد أي مستشار أسري ما لم يجتز تلك المعايير حتى لو كان حاصال على شهادة  ال»آل رضي إلى أنه  وأشار

الدكتوراه في اإلرشاد األسري، فبعضهم بمجرد حصوله على دورة في اإلرشاد األسري برسوم رمزية؛ يسرع بتدوينها 

، منوها بأن «اعوا أسرا كثيرةكافية، فمثل أولئك أض برةفي سيرته الذاتية وعلى مواقع التواصل االجتماعي دون خ

 .«لية تمنحهم اعتمادا في المعاييرالجمعية تبحث حاليا عن جهة دو
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 اخلاص يف جدة« الصحة»مليون ريال غرامات على قطاع  25

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الحياة الخميس : المصدر
http://www.alhayat.com/Articles/17753932 

 

 منى المنجومي  -جدة  

مليون لاير غرامات على المنشآت الصحية والصيدليات  15فرضت إدارة شؤون القطاع الخاص في صحة جدة، نحو 

ترخيصاً  23ما منح جولة ميدانية قامت بها العام الماضي، في 2273األهلية والمؤسسات الصحية المخالفة، وذلك خالل 

ترخيصاً موقتاً للمستوصفات والمجمعات الطبية التي ترغب في التحول لمجمعات طبية  31مبدئياً للمؤسسات الصحية، و

 .عامة أو متخصصة

وكشف تقرير إحصائي مجموعة من األرقام خالل العام الهجري الماضي، أنه تم إصدار تصاريح للمؤسسات الصحية 

 .يصاً نهائياً ترخ 61الخاصة بواقع 

ترخيصاً للمراكز المساندة، وبلغ عدد التراخيص الصادرة والمجددة لمزاولي المهن الصحية  13كما تم االنتهاء من تجديد 

ترخيصاً لبعض المزاولين خالل  2221أيام لكل ترخيص، كما تم إلغاء  10إلى  5بمعدل زمني  10350هـ 1137خالل 

 .العام نفسه

مليون لاير،  5,203الي قيمة المخالفات التي تم تحصيلها من المنشآت الصحية المخالفة وأوضح التقرير أن إجم

زيارة  1212مليون لاير، وقامت فرق ولجان التفتيش بـ 2,221والمحصلة من الصيدليات والمؤسسات الصحية المخالفة 

معاملة للجنة  317نتج منها تقديم  زيارات ميدانية في اليوم، 1إلى  3ميدانية على المؤسسات الصحية الخاصة بمعدل 

 .منشأة، لمخالفتها لألنظمة واللوائح 20النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وإغالق 

وركز التقرير على الخطوات التطويرية المتبعة في اإلدارة والهادفة إلى تحسين مستوى وجودة األداء العملي والخدمات 

 .قديم أفضل الخدمات الصحية للجميعجدة، تماشياً مع توجهات وزارة الصحة لت المقدمة للقطاع الصحي الخاص في

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Articles/17753932


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

115 

 
 الدعم ملن يستحق

 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 عكاظ االحد جريدة : المصدر
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 عبداحملسن هالل
مليارا  15مليار لاير في القطاع المصرفي، وكانت قد ضخت يونيو الماضي  20ضخت مؤسسة النقد األسبوع الماضي 

قراض بالخصوص اإلقراض مليارا في حوالي ثالثة أشهر، دعما للسيولة ولقدرة البنوك المحلية على اإل 35أخرى، أي 

. العقاري، مع أن مؤشرات كثيرة تقول إن أغلبها قروضا استهالكية وإن كانت البنوك تعممها بمسمى قروض شخصية

واظننا مع صدور القرارات األخيرة بخفض الرواتب وإلغاء البدالت بحاجة إلعادة جدولة مواعيد االستحقاق حتى ال 

 .ال أن ذلك قصة أخرىيتضرر المقترضون بتعسف البنوك، إ

للبنوك يدحض ادعاءات البنوك بشح السيولة ويسهل عمليات اإلقراض، برغم تقارير سنوية « ساما»الدعم الذي قدمته 

. سابقة لساما تظهر أن البنوك تملك سيولة كافية ال تستغل لخدمة االقتصاد الوطني وإنما تكدس كاحتياط تحسبا لألزمات

من شروط تمكنها من استعادة أموالها، مع أن تقارير أخرى لساما تؤكد أن مستوى القروض  من حق البنوك وضع ما تريد

من إجمالي % 165من إجمالي القروض وتوافر تغطية عالية من المخصصات تجاوزت % 1.3المتعثرة ال يتجاوز 

فإذا أضفنا ( سبتمبر الجاري 27المدينة، % )13القروض المتعثرة، ونسبة عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 

التي كانت محددة بيوم واحد فمددت إلى سبعة « إعادة الشراء»لذلك قدرة البنوك في التحايل على فترة اآلجال التفاقات 

 .يوما، مما يوحي بعدم حاجة البنوك لهذا الدعم وإن كان في شكل ودائع زمنية 23أيام و

، وكان سببها الرئيس القروض العقارية، وبرغم 2003قتصاد العالمي العام جميعنا يتذكر األزمة المالية التي عصفت باال

إجراءاتنا المالية تؤتي ثمارها، . اليقين بقوة نظامنا المصرفي الكامنة في احتياطياته، إال أن هذا ال يمنع من أخذ الحيطة

هذا العام، % 10ضي إلى أقل من العام الما %16البريطانية انخفض عجز الميزانية من « بيزنيس تايمز»حسب تقرير 

أما سياستنا النقدية فبظني المتواضع تحتاج قليال من إعادة النظر، يمكن لساما، مثال، استخدام سعر الفائدة للتحكم في حجم 

 .السيولة المتوافرة بدال من خلق سيولة إضافية قد تفاقم حجم التضخم، إال أن هذه قصة ثالثة

مليارا، لصندوق النقد العقاري مباشرة؟ وللصندوق أن يضع ما يريد  35م نقدم هذا الدعم، أعود لموضوعي ألسأل لماذا ل

من الشروط ضمانا للسداد وإلعادة تدوير عمليات اإلقراض، وهي شروط مهما قست في أموال عامة لن تكون بجبروت 

الجتماعية وال تتساهل مع مقترضيها إال شروط البنوك الخاصة، لماذا اإلصرار على تنفيع البنوك وهي ال تقوم بواجباتها ا

الدخل الباحث عن سقف يحميه وأسرته « مهدود»إذا كانوا هوامير كبارا ويقترضون مبالغ كبيرة، من سيقف مع المواطن 

 من لهيب اإليجار، المواطن الواقع بين مطرقة البنوك وسندان عجز وزارة اإلسكان؟
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 «القانون»القضاء املتخصص ومستقبل 
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 صاحل بكر الطيار
ر وبات من أهم أركان المجتمع  مر القضاء السعودي بمراحل متعددة من التطوير، في حين أن المجال القانوني تطوَّ

وفي المبادىء القانونية، فإن .. المدني، الذي يعي حقوقه ويفهم مطالبه تحت مظلة القانون بعيداً عن االجتهادات الخاصة

القانون بيئة خصبة لتنفيذ النظام تحت مظلة القضاء، وتوظيف لمطالب البشر الخاصة والعامة وفق الشريعة اإلسالمية 

 ً ل منهجا ونحن في نهاية عام . أساسياً ومصدراً أول في التشريع داخل وطني الحبيب المملكة العربية السعوديةالتي تُشك ِّ

وعلى مشارف استقبال عام، فإن اآلمال عريضة لدى المواطنين في سرعة تنفيذ مشروع تطوير القضاء والتوسع في 

إيجابياٍت عدة، تمثَّلت في التسريع بالبت في إنشاء المحاكم المتخصصة التي أسهم وجودها في العديد من المناطق إلى 

القضايا، وأيضا فرض الثقافة الحقوقية والقانونية الالزمة للتخصص في متابعة وقراءة صحائف الدعوى ودراستها من 

قِّبَل القضاء المتخصص، مما يجعلنا أمام نقاط إيجابية هامة جداً، وهما التخصص والتدقيق في إصدار األحكام والتسريع 

ً النواحي  ر البت في القضايا لسنوات، مما عطَّل أيضا ً في تأخُّ ً رئيسيا فيها، والقضاء على البيروقراطية التي كانت سببا

 .القانونية، أو ترافع المحامين الذين عانوا كثيراً من هذا التأخير

العدل والمعهد العالي للقضاء  أيضا أتمنى أن تكون هنالك اتفاقيات وورش عمل متواصلة بين الجامعات السعودية ووزارة

وأيضا هيئة الرقابة والتحقيق والجهات األمنية وذلك لنشر الثقافة القانونية وتعليم وتأهيل الطالب المتخصصين في القانون 

على أهمية مشروع القضاء وتخصصه، وأيضا قنوات سير القضايا، وإيجاد قنوات تعاون متواصلة لبث هذه الثقافة من 

أصيل الحقوق القانونية، والتركيز على إنهاء ظاهرة الدعوجية والمحامين غير المرخصين، أو تجار الشنطة جهة وأيضا ت

 .من غير المتخصصين

تأصيل الثقافة القانونية في المجتمع مطلب هام وعميق، ويتواءم مع خطط بالدنا في توظيف األنظمة، ووقف المخالفات 

 .لتنميةوالقضاء على الظواهر التي تعطل عجلة ا

لدينا المئات من المحامين والمحاميات الذين يتخرجون سنوياً، وهنالك مشروع وطني ضخم لتطوير القضاء، ونحن أمام 

رؤية سعودية عالمية، ووعي مجتمعي يتزايد، لذا يجب أن تتحد الجهات المعنية في االستفادة من هؤالء الخريجين 

صة ودورا ت تدريبية عالية المستوى، حتى يكون لدينا جيل قانوني متميز، وحتى والخريجات، وإلحاقهم بمكاتب ُمرخَّ

تنفيذ استراتيجيات الدولة، وخلق ثقافة قانونية ونظامية مميزة في  -من خالل هذه المؤشرات والمعطيات-نستطيع 

مواطن، وإلى المجتمع، تتشربها كل شرائحه، وحتى نصل إلى مستوى مأمول من العطاء القانوني الذي يخدم الوطن وال

انعكاسات إيجابية على المواطن الذي ال يستغني عن القانون في فهم األنظمة، والحصول على حقوقه، ومتابعة قضاياه، 

 .والقضاء هو الشريك األهم في التعاون لرسم مالمح مستقبل متميز بين القضاء والقانون
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 عدالة أم ابتزاز؟.. جاستا

 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 حد الرياض االجريدة : المصدر
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 حممد الطميحي
عب رت المملكة أكثر من مرة عن تنديدها بهجمات الحادي عشر من سبتمبر وتعاطفها الكامل مع أهالي الضحايا، على 

لتي ربطت بينها وبين تلك الهجمات طوال خمسة عشر عاما من الجدل السياسي والقانوني الذي الرغم من االدعاءات ا

 .أثبت دائما عدم وجود أي صلة بين الدولة ومؤسساتها الرسمية وبين ما يدور من اتهامات وتخمينات

لكن  انتماءهم لتنظيم صحيح أن العدد األكبر من منفذي الهجمات هم مواطنون سعوديون وهذا شيء ال يمكن إنكاره، و

القاعدة الذي فتح معركة مع السعودية واستهدف شعبها ومصالحها قبل هذا التاريخ وبعده يثبت بدون أدنى شك أن الجنسية 

 .وحدها ال تثبت الوالء واالنتماء فما بالك بتوريط دولة عانت وال زالت تعاني من اإلرهاب باختالف تصنيفاته ومسمياته

من الجدل بشأن الصفحات الثماني والعشرين التي تم حجبها من تقرير اللجنة المشكلة من الكونجرس  واآلن وبعد سنوات

يعود الكونجرس مرة .. سبتمبر والتي قيل بأنها تربط بين المملكة وتلك االعتداءات 11األمريكي للتحقيق في اعتداءات 

ير مباشرة ألهالي الضحايا بمقاضاة السعودية في أخرى ليقر قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب الذي يسمح بطريقة غ

 .المحاكم األميركية دون أن يشير إليها باالسم

ال يعد سابقة تخالف السيادة والقوانين التي تنظم التعامل بين الدول فحسب بل يفتح ( جاستا)التشريع المعروف اختصارا بـ 

يل من المالحقات القضائية من مواطنين أجانب كانوا ضحية أبواب جهنم على الواليات المتحدة نفسها التي قد تتعرض لس

 .لسياسات وعمليات القوة العظمى العسكرية في جميع أنحاء العالم

على أبواب االنتخابات األميركية تختلف المعادالت ويتسابق الجمهوريون والديمقراطيون لنيل ثقة الناخب وتعاطفه بأي 

من المعسكر الديمقراطي لصالح تعطيل الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك  وسيلة، لذا كان من المبرر تصويت نواب

 .أوباما لنقض القانون في سابقة بحق الرئيس وهو يودع البيت األبيض

المسألة ليست خالفا سياسيا وال نهاية لمرحلة طويلة من العالقات المتميزة كما يقول البعض فالمتابع لتصريحات 

درك تقديرهم الكامل لدور الرياض في مكافحة اإلرهاب ونفيهم لوجود أي دليل يثبت تورطها في المسؤولين األميركيين ي

أيٍ من الهجمات األربع وهذا ما أكدته تصريحات وشهادات موثقة لكبار قادة أجهزة االستخبارات ومعظم المعنيين بشكل 

 مباشر بالتحقيقات الرسمية في تلك الهجمات، فما المسألة إذاً؟

كن استبعاد وقوف منظمات وجماعات ضغط سياسي معادية للمملكة وراء تمرير قانون من هذا النوع وبهذه ال يم

بامتياز فقد تم استغالل المأساة ( مادي)الخطورة على مصالح الواليات المتحدة وحلفائها لكن الهدف األساسي على ما يبدو 

ً للحصول على تعويضات وتسويا ت قد تبلغ المليارات كما حدث في قضية لوكربي التي ومشاعر أهالي الضحايا سعيا

 .مليار دوالر 2.7كلفت ليبيا 

ابتزاز من هذا النوع ال يمكن القبول به والرضوخ له، وكما طالب وزير الخارجية الراحل األمير سعود الفيصل بكل 

سرية من تقرير الكونجرس برفع الحجب عن الصفحات الثماني والعشرين ال 2003شجاعة من أمام البيت البيض عام 

إلتاحة الفرصة للمملكة للرد على أي ادعاءات مزعومة ضدها، يجب علينا االستعداد لمعركة سياسية، اقتصادية، إعالمية 

متعددة بالتزامن مع مالحقة قضائية محتملة في المحاكم األميركية قد تمثل فرصة حقيقية إلقفال هذا الملف نهائيا وبصورة 

 .بعدها العودة إلى هذا المستنقع من االبتزاز المكشوف حاسمة ال يمكن
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 راتب املوظف بني العالوة والوحوش

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين الوطن جريدة : المصدر
a/Articles/Detail.aspx?ArticleID=32031http://www.alwatan.com.s 

 

 عزة السبيعي   
ربط العالوة باألداء هو من أفضل القرارات التي صدرت مؤخراً وإن كنت أشك أن هناك موظفا سعوديا واحدا سيحصل 

فمثالً في . على أقل من جيد جداً، بسبب ثقافة التقويم لدينا في السعودية والمسؤول عن التقويم في المؤسسات الحكومية

وزارة التعليم دفعت قلة اإلقبال على وظيفة مدير ومشرف الوزارة إلى تخفيض معاييرها، فصارت تقبل ترشح مدير 

، فهل يظن أحد أن هذا المدير يجرؤ على منح معلم لديه تقدير جيد؟ أضف إلى ذلك المجامالت "مقبول"حصل على تقدير 

 ."ال تقطعون رزقه"عض الطيبة والشفقة وقلة الحزم وربط العمل بعبارة التي تدير مجتمع العمل في السعودية مع ب

على كل حال دعونا نتمن  أن يحصل هذا القرار على قرارات مساندة تدعمه، ونظام تقويم واضح، وجهة تقويم محايدة ال 

 .يعرفها الموظف وال تقبل مجاملته

إليه مسألة العالوة وإيقافها هذا العام، ومن ثم ربطها النقطة األهم هي راتب الموظف السعودي، والذي جر الحديث 

 .باألداء

في الحقيقة أن الوزارات تظن أن واجبها ينتهي مع راتب الموظف بوضعه في حسابه في البنك آخر الشهر، وتتجاهل تلك 

 .تبالهجمة الشرسة التي يواجهها هذا الراتب بعد أن يولي واضعه ظهره وقبل أن يستلم هذا الموظف الرا

إن هذا التجاهل لمسألة غاية في الخطورة تعرض الموظف السعودي لحالة من االكتئاب، ربما لم يشهدها موظف مثله في 

 .بالد أقل غنى من بالده، لكن الوزارات فيها تقوم بواجبها تجاه هذا الموظف

بالشكوى فسيقلب موظف مؤسسة في بالدنا فقط يستطيع البنك االستيالء على رصيدك دون أن يعاقبه أحد، وإذا فكرت 

 !؟"هللا يهديك هذا النظام نصب في نصب ليش ما انتبهت"النقد العقد بين يديه، ثم يقول لك 

كيف ينتبه الموظف لمثل هذه اإلجراءات، والتي تحتاج إلى رقابة هي مسؤولية المالية والتجارة ومؤسسات النقد والدولة 

ألفا بدالً من أن تضغط على  250ألفا ويعيدها  150أن يأخذ الموظف المحتاج  والهيئات الشرعية التي تصدر فتاوى تبيح

يعيشون في الجنة ألن المواطن ال يأخذ  -كما يصفهم مدير البنك الدولي-البنوك ليقروا القرض الحسن دون فائدة ما داموا 

 .فائدة على وجود ماله لديهم

فيات الخاصة والصيدليات، فقيمة الدواء مضاعفة في السعودية هناك أصحاب المستش.. وحوش الراتب ليست فقط البنوك

فأين الرقابة على األسعار؟ ولماذا تترك . حتى وصل إلى حد أن الناس يرسلون لشراء األدوية من مصر ومن دول أخرى

 !لهؤالء حرية تحديد قدر ربحهم من راتب الموظف الغلبان

لاير ألمسية واحدة ألربعة أطفال، فكم  1500ي أن تتكلف ما ال يقل عن أيضا فكرة أن تأخذ أوالدك إلى مدن الترفيه تعن

لاير؟ بينما في كل دول العالم يتم دعم تسلية الطفل من قبل الدولة ومراقبة الشركات  1500في راتب الموظف السعودي 

ب هؤالء الشرهين وهم يحددون وضبط األسعار، ليتمكن كل أب من توفير الطفولة وأجوائها ألبنائه إال لدينا، فال أحد يراق

 .قيمة فرحة طفل سعودي

 100هناك الكثير ليقال عن راتب الموظف في السعودية وغياب اإلجراء الذي يحمي هذا الراتب من هؤالء الذين يربحون 

.بعد أول أسبوع من استالمه% 100ليخسر هذا الموظف راتبه  1000في 
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 قانون خارج على القانون

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين الرياض ة جريد: المصدر
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 كلمة الرياض
بعد تفريغ منظمة األمم المتحدة من مضمونها وجعلها عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة تسهم في تعزيز األمن والسلم 

ن، جاء الدور على القانون الدولي الذي يحكم العالقات بين الدول وينظمها، ليكون عرضة لالنتهاك بعد إقرار الدوليي

الذي يؤسس لنظام دولي جديد غير مسبوق يجعل ( جاستا)الكونغرس األميركي قانون العدالة ضد رعاة األعمال اإلرهابية 

ً خالصاً، إنما من الممكن أن يصبح وسيلة العالقات الدولية كما نعرف في مهب الريح؛ كونه لن ي ً أميركيا كون قانونا

لالبتزاز والضغط من حق أي دولة إصدار تشريعات وقوانين مماثلة لمقاضاة دول أخرى عبر مواطنيها تحت أي ذريعة 

 .لتحقيق أهداف تخدم مصالحها

وال قوانين والغلبة تكون لألقوى، وهذا المبدأ إذاً نحن أمام شريعة تشبه في منطقها شريعة الغاب التي ال تحكمها ال نظم 

موجود بالفعل ولكن تم تقنينه ليكون وسيلة ضغط لتحقيق مصالح ضيقة دون األخذ في االعتبار التداعيات التي من الممكن 

 .أن تنتج عنه وهي مأساوية من إلقاء النظرة األولى عليها

من القيادة العليا بدءاً من الرئيس ومروراً بوزراء الدفاع والمالية حتى داخل الواليات المتحدة رأينا ردود فعل متشائمة 

ورئيس المخابرات إضافة إلى تجمعات سياسية رأت في القانون سابقة سياسية خطيرة عواقبها ستكون وخيمة على 

 .الواليات المتحدة في المقام األول

ً على القانون المتعارف عليه كانت غاضبة إلى حد كبير، واعت( جاستا)ردود الفعل الدولية على  برت القانون خارجا

والمتعامل به، وذهبت ردود األفعال إلى التهديد بالمعاملة بالمثل ، فمثالً البرلمان الفرنسي رأى أن جاستا سيتسبب في 

ً أنه «ثورة قانونية في القانون الدولي بعواقب سياسية كبرى»  سيسعى لوضع تشريعات من شأنها أن تسمح»، مضيفا

، وهذا أمر متوقع ليس من فرنسا وحسب بل من كل « للمواطنين الفرنسيين برفع دعاوى قضائية ضد الواليات المتحدة

دول العالم التي ستتاعمل بالمثل حال تعرض مواطنيها ومصالحها للخطر، فليس ما يمنع أن تقوم أي دولة باتخاذ إجراء 

ً أن الواليات المتحدة وهنا تكمن الفوضى التي أس.. مماثل تحت أي ذريعة س لها الكونغرس األميركي التي اعتقد خاطئا

 .وتلك سقطة لم يضعها في حسبانه.. ومواطنيها سيكونون بمنأى عنها
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ِّ
 !«حياة الناس»شركات التأمني الطبي تهد

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
 jazirah.com/2016/20161004/ln39.htm-http://www.al 

 

 فهد بن جليد

، فرصة جديدة لشركات التأمين للُمماطلة في عالج األفراد، (طبق من ذهب)مجلس الضمان الصحي قدَّم مؤخراً وعلى 

ً  25)عبر إلزام الفرد باإلفصاح عن   -حماية األرباح  -ل إبرام عقد التأمين الصحي مع الشركة، فيما يشبه قانون قب( مرضا

وال أعرف ما فائدة التأمين إذا لم يُساعد مثل هذه الفئات في الحصول على الرعاية الطبية الالزمة؟ بل وما هو مصيرهم 

ل الدولة ووزارة الصحة وحدها عالجهم؟ أم  يجب أن يدفعوا مبالغ ورسوماً عند اكتشاف إصابتهم؟ وهل يجب أن تتحم 

 !إضافية؟

، وتأخرها (شركات التأمين)أن يُنصف المريض من تالعب  -الذي يرأسه وزير الصحة  -كنت أتمنى من المجلس الموقر 

الُمتكرر في الموافقة على تأمين الرعاية الطبية الالزمة، فتعامل هذه الشركات غير شفاف، وحدود التزامها مطاط في 

ً لم يُفصح  25لطبيعية، فما بلك اليوم وقد أعطيت حق رفض العالج إذا كان المريض يعاني من أحد األوضاع ا مرضا

عنها؟ مثل حصوات المرارة، والمسالك، واألورام الحميدة، وأمراض العين، وتضخم الغدة الدرقية، والفتاق، واألمراض 

ن الضروري أن يكون المريض على علم بها؟ فما مصيره إلخ من أمراض ليس م... الوراثية، والوالدة القيصرية السابقة

 !؟-أكرمكم هللا  -عند اكتشاف حصوة في مرارته؟ أو مسالكه البولية 

بل ما هو ذنبه إذا أوضح التشخيص أن مرضه الذي يعاني منه وراثياً؟ أو بسبب اضطراب في الجينات؟ أو نتيجة ورم 

 !حميد

اجل، وال يمكن أن تنتظر حتى تأتي موافقة وتعميد شركات التأمين، بل بعض هذه األمراض تحتاج إلى تدخل طبي ع

سيضر بالمريض، ويهدد حياته، ألنه سيكون  -لحماية المكاسب  -، وأعتقد أن قانون اإلفصاح (بطاقة تأمين)يُكتفى بوجود 

يهد د أرباحها، كونه لم يُفصح ذريعة للشركة، في الُمماطلة قبل الموافقة على العالج للتأكد من أن المريض لم يخدعها، و

ل  -غير مقبول  -عن المرض الذي يعاني منه؟ وهذا أمر  وفيه خطر، وتهديد لحياة الناس؟ ويجب على كل طرف تحم 

 !مسؤولياته القانونية في مثل هذه الحالة 

بي يقد م للمريض مجاناً قبل لكل طالب خدمة بتقرير ط( على نفقتها)أنا أتفهم أن تمنح الشركات حق الفحص والتقي ِّيم الطبي 

وال أعرف المغزى من منح شركات التأمين حق التجسس على ملفات المرضى في المستشفيات الخاصة ! التأمين عليه

 !والحكومية؟ ومن ثم التخلي أو التراجع عن عالجهم وإنقاذ حياتهم؟

 .وعلى دروب الخير نلتقي
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 أين تعليمنا من الواقع االفرتاضي؟

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الرياضجريدة : مصدرال
http://www.alriyadh.com/1537842 

 

 حممد املسعودي
حها بعدما حصدت شقاء سنوات كفا( Virtual Reality)لتقنية الواقع االفتراضي " الفرج"م وكانت سنة 2012جاء عام 

مروراً بعشرات السنين العجاف عندما كان بينها وبين التموينات التجارية برزخ اليلتقيان؛ فظلت عاجزة عن تحقيق أي 

مليار دوالر وأكثر من رأس مالها، ليس هذا فحسب بل توالت عليها خالل  1٫16نجاح في هذا الجانب حتى توجت بـ 

 !.مليون دوالر لتموينها فقط 100فخصصت فيه  "الخيرات"المواسم االقتصادية األربعة األخيرة 

ستكون سنة الصناعة  2016، التي توقعت أن سنة (Cita)وما يبعث على التفاؤل تلك التقارير الصادرة من مؤسسة سايتا 

مليار دوالر  15٫2توقعت أن يتضخم سوق هذه التقنية ليصل إلى  2012لتقنية الواقع االفتراضي وبقوة، وفي عام 

بسبب نمو أسواق صناعة األجهزة الرقمية والشبكات  2020مليار دوالر بحلول  200مع توقع بالوصول إلى أميركي 

 .والبرمجيات الحوسبية وبرامج المحتوى

وسوق صناعتها، فعبر " تقنية الواقع االفتراضي"الشك أن تسارع العالم واستمرار تغيراته وتقلباته كان لهما األثر على 

ولوجيا نجد أن التوجه كان منصباً على قطاع الفيديو وأنواعه وألعابه فقط، بينما اآلن نجد وبنظرة مراحل تاريخ التكن

إيجابية أن تقنية الواقع االفتراضي استطاعت أن تجعل هذه األرض المعمورة قرية صغيرة، وتعدته جماالً ومستقبالً إلى 

 ..ندمج مع العملية التعليمية وترافقها بأدواتها وتطبيقاتهاتسللها إلى الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات الجامعية لت

وهذا بال أدنى شك مطلب تنموي مفصلي  يتواكب مع عصرنا المتسارع وأجياله الرقمية، ونقلة نوعية غيرت فيها صناعة 

القطاعات التعليمية  وتصبح بمثابة عصب مهم يزود" تقنية الواقع االفتراضي"التقنية تغذية تيار التنمية والمهنية، لتتدخل 

بالبرامج والمحتويات والمناهج الدراسية إضافة إلى تدريب المعلمين بتخصيص برامج وأدوات تكنولوجية حديثة قائمة 

 .نجاحاً باهراً في شتى جوانب الحياة المختلفة في الدول المنتجة والمتقدمة( 3D)حققت ومعها تقنية األبعاد الثالثة 

نجد أنه حتى المواد والمقررات الدراسية المعقدة كان لها النصيب األكبر من تقنية الواقع وفي نفس المنعطف كذلك، 

االفتراضي، حيث جعل ُصناع هذه التقنية تلك المواد الصعبة أكبر همهم، فعلوم األحياء والتشريح والفلك والجغرافيا 

لقي، ومحصورة بين الطباشير ولوحتها والجيولوجيا، والهندسة المعمارية بعد أن كانت مصدر رعب للطالب والمت

، وجدوا أنفسهم مباشرةً بين الحيوانات والبيئة تحيط بهم، وايقونات معمارية، ومبان ومجسمات هندسية حديثة "السبورة"

 !.يتفاعلون معها ويدركونها معرفة وتحليالً من خالل تقنية ثالثية أبعاد وهم في مقعدهم وفصلهم الدراسي.. وتاريخية

إنها لحظات حاسمة في تاريخ البشر، وثورات تكنولوجية شاملة، ومشاهدات انتقالية تحولية؛ فهذا هو تقدم العالم  فعالً 

التعليم قريباً جداً جداً بالتقنية ( ثارَ )والعلوم والتكنولوجيا الذي جعل من الخيال واقعاً يوما بعد يوم، لذلك لن نستغرب إذا 

هج أو حتى مدرسة، فما يحتاجه الطالب هو جهاز آيباد ومن أي مكان يتعامل معه لتشكيل المستقبل دون معلمين ومنا

 !.فقط

وباختصار أخير، نحن مقبلون على عالم مثالي تنافسَي ثوري  يتشارك فيه الجميع وينجذب إليه المعلم والمتعلم، ويتفاعلون 

 .تعليمية وتنتشل النفس البشرية من االحباطبمشاركات بانورامية متميزة وواسعة لتثري الجانب الطموح في العملية ال

ويبقى سؤال المقال يدور رحاه حول تطوير التعليم ورؤيته بمدى توظيفه لمثل هذه الثورات المعرفية والتقنية وإدخالها في 

ومتى سنكون قادرين على تتبع مثل هذه التطورات في مجال .. تعليمنا بما يتناسب ورؤية وطننا وتحوله وطموحه

في نصف مدارسنا، " مصادر التعلم"لوجيا المعلومات واالتصاالت في تعليمنا ومدارسنا، أم أننا سنتوقف عند مراكز تكنو

 .!فقط؟( VIP)بدائي يمارس في مدارس الـ " تعليم إلكتروني"ومعامل كمبيوتر في النصف اآلخر، و

http://www.alriyadh.com/1537842
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 قياس أداء األجهزة احلكومية هل أصبح واقعًا؟

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  اليومجريدة : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4159511 

 

 إحسان بوحليقة. د
، 2030هل انطلق مركز قياس األداء؟ بمعنى هل بدأ يقيس أداء األجهزة، ونحن أمام تحدي تنفيذ الرؤية السعودية 

 .؟2020برنامج التحول الوطني و

لمركز قياس أداء األجهزة الحكومية مهام عدة، منها بناء المؤشرات، وأدوات قياس األجهزة الحكومية واعتمادها 

وتطويرها بشكل مستمر، ودعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية، من خالل قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين، 

تها وخططها االستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومشاريعها المعتمدة، ودعم األجهزة في تنفيذ غايا

وتحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه األجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة 

ي مراجعة وتحسين األداء الحكومي، ونشر ثقافة لمعالجتها، وإعداد التقارير عن نتائج أداء األجهزة التي يمكن توظيفها ف

 .القياس، ومراجعة وتحسين أداء األجهزة، وتعزيز قدرتها

وفي واقعنا الحكومي، فالسعي سريعاً لقياس األداء هو ما سيحدث الفرق، والسبب أن عين متخذ القرار ستكون دائماً على 

وتحديداً، فلعل من المالئم القول أن على متخذ . طباعات الرأيتحقيق الهدف، عبر متابعته نتائج قياس ما تحقق، وليس ان

القرار من كبار التنفيذيين الحكوميين تتبع المتراكم مما لم ينجز لسبٍب أو آلخر، فكما ذكرت في مقال عن اإلسكان 

أزعم أن هذا ال . «فترة االنتظار للحصول على قرض من الصندوق العقاري»األسبوع الماضي، فلعل أهم مؤشر أداء هو 

وكذلك األمر بالنسبة لبقية الجهات الخدمية، فتقيس ما هو متراكم لديها، مثالً عدد . هو المعيار الوحيد، بل أقول إنه األهم

طلبات التحويل للمستشفيات المتخصصة، أو الطلبات المتراكمة أمام اللجنة المعنية بالتقرير في الحاالت لعالجها في 

دمها الجهات الحكومية أو شبه الحكومية للمواطنين والمقيمين؛ إذا إن تتبع المتأخر إنجازه والسعي الخارج، أو أي خدمة تق

ً هائالً  ً إيجابيا ً لتقليص حجمه سيحدث فرقا وبالقطع فإن االهتمام بما هو متراكم لن يكون كافياً، إذ ال بد كذلك من . حثيثا

 .قياس ما هو مستجد

. دورا مؤثرا اجتماعياً واقتصادياً ال ينافسه فيه أحد، لكن أداء الجهاز الحكومي ال يُقاسوعلينا تذكر أن للجهاز الحكومي 

فما الفائدة المرجوة من قياس األداء؟ هل تدبيج المزيد من التقارير؟ األمل هو أن نقيس األداء لمقارنته بالمستهدف، والنظر 

وبداهةَ، فنحن بحاجة دائما لقياس ما نفعل فهو البوصلة . في كيفية معالجة القصور، بل وكيف نستطيع االرتقاء باألداء

الموجهة، وإال ما الفائدة من تحديد األهداف ووضع الخطط والميزانيات والجداول الزمنية بل وما الفائدة حتى من جداول 

 الموارد والكميات؟

إلى التطبيق، فيقيس، فعال يقيس، أداء لعل الوقت أزف لينتقل مركز قياس األداء من مرحلة االختبار والدراسة والتجريب 

جميع تشكيالت الجهاز الحكومي ليقيس أدائها، فبعد نصف قرن من الخطيط المركزي وعشر خطط خمسية من المبرر 

االنتقال إلى سياق آخر أكثر فاعلية، السيما أن الجهاز الحكومي قد استكمل بنيته التحتية المعلوماتية من حواسيب وشبكات 

تصور مزايا أن . «بطاقة األداء المتوازن»وربما تصميم « مؤشرات األداء»ة لالنتقال إلى عالم وضع وهي ضروري

سنكون بذلك قد وضعنا ! يصبح أمام كل وزارة ومؤسسة حكومية مؤشرات أداء محددة قابلة للقياس، وتقاس فعالً وتُعلن

أو أبطأ قليالً اتكاًء على « الحمام الزاجل»رسل وتُستقبل بسرعة أسساً لتنفيذ ما تخطط، ومتابعة ما نُنفذ، وليس تقارير تُعد  تُ 

 !«وإشارةً لخطابنا رقم وتاريخ.. عطفاً على خطابكم»أدوات من نوع 

ما الذي أنجز، : على االنقضاء وال أحد يعرف تحديداً  2016والسعي لقياس األداء ليس رفاهية، فحالياً أوشك العام المالي 

نابع االنجاز والفاعلية، وأين مكامن التباطؤ؟ ببساطة، من خالل مركز قياس األداء سيكون أمام وما الذي أنفق، وأين م

فيما يتعلق بأداء الجهاز الحكومي، ..يُبين مؤشرات كالسرعة والضغط والحرارة والبرودة واالتجاه« َطبلون»متخذ القرار 

ى التفاصيل كيفما يريد وحينما يريد، مباشرة بدون وسيكون بوسع متخذ القرار من خالل لوحة التحكم تلك أن يدخل عل

http://www.alyaum.com/article/4159511
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. خطابات صادر ووارد وبدون لجان وزيارات ومجامالت تأكل الوقت أكالً، فيستكشف ويُصلح بؤر انعدام أو تدني األداء

 .ليعرف أين تتجه البوصلة« الطبلون»وسيكون كذلك أمام المواطن أجزاء من ذلك 

 

 
 لننهي املشروعات املتعثرة أوالً 

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الرياض األربعاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1538120 

 

 راشد حممد الفوزان
للحديث عن  قبل أن نتحدث عن المشروعات الجديد أين هي أو ماهي سواء في هذه الميزانية أو القادمة، لنتوقف قبلها

ألي سبب كان، سواء من المقاول أو البلديات أو المالية أو غيرها، لماذا تتوقف وتتعثر " المتعثرة"المشروعات 

المشروعات، فتتراكم مع المشروعات التي تليها، ولن أخوض في األسباب ألنه ليس المقاول فقط، بل هي مشتركة وكل 

ح هو األساس في مشاريعنا وال تنجز، فلدي مشروع وكتبت عنه كثيرا وهو يتحمل مسؤولية ذلك، ولكن لماذا التعثر أصب

من المشروعات متعثرة أيا كانت األسباب % 10يشير إلى  2016أكتوبر  1مثال وغيره كثير، تقرير صحيفة الوطن في 

أن  لن نخوض بها كثيرا، ولكنها وصلت لنسبة عالية وعالية جدا، حتى وإن جاءت مشروعات جديدة هل يعني

ً عند مخرج %. 10المشروعات سيكون النمط لها هو التعثر وبنسبة  ً أمر به يوميا سنوات لم  5قارب  15أعرف نفقا

ينتهي، هذا الرياض وال مؤشرات لقرب النهاية بل تعقد أكثر من كثرة العمل، هذا مثال كم نفق يماثله بالمملكة أو مدرسة 

 !أو مستشفى أو طريق أو غيره؟

نحتاج معها لكل مشرو،ع طريق مدرسة نفق مستوصف مستشفى مطار لكل شيء، ال مجال أو تفكير  نحن في مرحلة

سنقول ألسباب خارج عن اإلرادة ولكن ما نلحظه هو % 10أو تجاوزا % 5حتى بتأخر المشروعات، حين تتأخر مشاريع 

ية، بل يؤثر في التنمية، إن المشروع الجديد التعثر والتأخير، مما يلقى عبئا على الدولة واقتصاد الدولة والتكاليف العال

للسنة القادمة قد ال يأتي رغم الحاجة له أو يؤجل أو يتأخر مرة أخرى، ومرحلة الرؤية والتغيير االقتصادي بقيادة األمير 

الصرح دمحم بن سلمان رئيس مجلس الشؤون االقتصادية يشدد من خالل الرؤية أنه ال مجال إال بكفاءة اإلنتاج والعمل و

الصحيح ماليا وإنجاز المشروعات، فهي مرحلة حساسة في زمن الوطن واقتصاده، التأخير يعني أن يكون هناك تأخر في 

وصل حجم االستثمار في قطاع اإلنشاء والمقاوالت "استحقاقات مستقبلية لمشروعات جديدة واكتمالها، وطبقا للصحيفة 

مليار لاير، هنا نتوقف عند هذا القطاع أنه يجب أن يتغير  2,550ث عن يعني نتحد" مليار دوالر 630في المملكة إلى 

ال مجال نهائيا " اإلنجاز والكفاءة بالوقت المناسب"كليا من حيث سمة التعثر وعدم الثقة، وأن نبدأ بمرحلة جديدة وهي 

ه ممكن ذلك وبقيادة سمو األمير للتأخير، الوطن بحاجة لكل مشروع ال أن يتعثر ألسباب متعددة يمكن حلها جذريا، وأثق أن

الشييد اليوم دمحم بن سلمان عراب االقتصاد، ليضع الحلول الحاسمة لها والنهائية له، نحن بحاجة لوجه آخر لقطاع البناء و

 .أكثر من أي وقت مضى
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 حىت ال خنطئ االسرتشاد بأنظمة احلوكمة

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة األقتصادية األربعاء : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/10/05/article_1091401.html  

 

 عامر بن حممد احلسيني. د
عن حوكمة  األول يتحدث، وردا في صحافتنا المحلية" مصطلح الحوكمة"سأتناول في هذا العدد خبرين صحافيين عن 

، واآلخر يتحدث عن حوكمة القطاع الثالث غير الهادف للربح State Enterpriseالقطاع العام، والمؤسسات العامة 

Non-Profit Organization. 

اقترحنا حوكمة مجالس اإلدارة في : العرج"خبرا بعنوان  2016أكتوبر  1في عدد « الرياض»فقد نشرت صحيفة 

كما جاء في طي الخبر ". اديق والشركات الحكومية، مؤسسة التقاعد تبدأ فصل اللجان الفرعيةالمؤسسات والهيئات والصن

بادرت وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد بتفعيل أولى خطوات حوكمة مجلس إدارة المؤسسة من خالل فك "

(". وزير الخدمة المدنية)س مجلس إدارة المؤسسة ارتباط اللجان المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد عن رئي

في الخبر السابق أعتقد بوجود خطأ ما في نقل الفكرة، فمن المعروف أن اللجان المتفرعة من مجلس اإلدارة هي لجان 

 .رقابية ومساندة ألعمال المجلس ويفترض أال تعزل من ممارسة صالحياتها تحت متابعة رئيس المجلس

ى يتمكن مجلس اإلدارة من ممارسة مهامه كافة بموضوعية، يمكنه إنشاء مجموعة من اللجان المتفرعة علميا نقول إنه حت

عرف الباحث . من المجلس وتفويض بعض صالحيات المجلس لهذه اللجان مع بقاء المسؤولية على المجلس الرئيس

أو اللجان "دعم اإلدارة التنفيذية ( 1 :نوعين من اللجان التابعة لمجلس اإلدارة التي تضطلع بمهام( 1237)هاريسون 

لجان دعم اإلدارة التنفيذية تهتم بمواءمة صناعة القرار مع األنظمة واإلجراءات ومتطلبات الرقابة . الرقابة( 2؛ "التشغيلية

ية واللجنة في المجلس ويتم شغلها من خالل المديرين التنفيذيين غالبا، ومن أمثلتها اللجنة التنفيذية واللجنة االستراتيج

في حين تركز لجان الرقابة على مراقبة ورصد العمليات التنفيذية وممارسات المجلس من أجل حماية مصالح . المالية

ومن األمثلة على هذا النوع من اللجان . المالك وأصحاب المصالح من خالل تقييم موضوعية واستقاللية قرارات المنشأة

وهذا التقسيم معمول به في عدد من البلدان، مثل . جنة المكافآت ولجنة الترشيحاتالفرعية لجنة المراجعة الداخلية، ول

ووفقا ". 2000إسكندر وشاملو، " أستراليا، بلجيكا، فرنسا، اليابان، هولندا، السويد، والمملكة المتحدة والواليات المتحدة 

أن يتولى األعضاء غير التنفيذيين  ، ينبغي2001لعام  the King committee on corporate governanceلتوصية 

NEDS وحتى تمارس هذه اللجان مهامها . دورا حاسما في تشكيل وعمل اللجان الفرعية التابعة لمجلس اإلدارة

بموضوعية واستقاللية يجب أن تظل تابعة لرئيس مجلس اإلدارة حتى تكتسب الصفة القانونية، والقدرة على ممارسة 

 .س المجلس لضمان عدم تعطيل مهامها ودورهامهامها ورفع نتائجها لرئي

العمل والتنمية »"تحت عنوان  2016أكتوبر  01أيضا، عدد « الرياض»في الخبر الثاني الذي نشرته صحيفة 

نظام تصنيف وتقييم لقطاع "الذي يعنى بكونه " تشرع في تطوير وحوكمة الجمعيات والمؤسسات األهلية« االجتماعية

ة، المساءلة، السالمة المالية، ويوائم البيئة القانونية والتشريعية واالجتماعية في المملكة وفقا ألفضل األعمال يوفر الشفافي

ال يزال بعيدا جدا عن تحقيق أهم معايير " غير الهادف للربح، أو التطوعي"حقيقة أن القطاع الثالث ". الممارسات العالمية

ؤولين المسارعة بإعادة تأهيل األنظمة والتشريعات لتواكب الحاجة ، ويجب على المس"الحوكمة"ومبادئ الحكم الرشيد 

الماسة إلى هذا القطاع المهم، حتى يتمكن من المساهمة بفاعلية في تحقيق طموحات صانع القرار والمجتمع التي تجلت في 

صنيف وتطبيقات كما يجب الفصل بين مفهوم حوكمة مؤسسات القطاع الثالث وبين أنظمة الت". 2030رؤية المملكة "

 .الجودة
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 ماذا وراء إعادة تأهيل املؤسسات احلكومية؟

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة عكاظ األربعاء : المصدر

1005860735.htmhttp://www.okaz.com.sa/new/Issues/20161005/Con2016  

 

 سعيد السرحيي
مؤسساتنا الحكومية، بل ومؤسسات القطاع الخاص كذلك، تمر بمرحلة ما يمكن أن نسميه إعادة تأهيل وتكييف يجعلها 

قادرة على مواجهة التحديات الراهنة من ناحية، وتحقيق مطالب التنمية من ناحية أخرى، ومن هنا فإن عملية إعادة 

ين يبدوان متعارضين في ظاهرهما على أقل تقدير، يتمثل أحدهما في دعم المؤسسات كافة من أجل التأهيل تخضع التجاه

، بينما يتمثل اآلخر في سياسة الترشيد التي (2030رؤية )رفع جاهزيتها وكفاءتها لتحقيق الطموحات التي وعدت بها 

أجل إعادة الشرعية في اليمن وتأمين الحد  فرضتها الظروف الراهنة والناتجة عن خوض المملكة لحرب طويلة المدى من

الجنوبي لبالدنا تأمينا يحفظ لنا األمن واالستقرار مستقبال، وكذلك االنخفاض الحاد ألسعار البترول، وهو ترشيد يتفهمه 

للمال  المواطنون جميعا ويقفون صفا واحدا إلى جانب ما تتخذه الدولة من إجراءات يدركون من خاللها إنما اتخذتها حماية

 .العام وحرصا على إعادة برمجة اإلنفاق بما يتواءم مع ظروف المرحلة

هذان االتجاهان اللذان يحفان بعملية إعادة تأهيل المؤسسات يفرضان نوعين من التغيير أو التطوير أحدهما تغيير وقتي 

أن يتعرض لألسس التي تقوم طارئ يتعلق بظروف المرحلة وهو تغيير مرحلي تقتضيه الظروف الراهنة وال ينبغي له 

عليها تلك المؤسسات وال الفلسفات التي انبنت عليها تلك األسس، واآلخر تطوير ثابت مستدام يهدف إلى تدعيم المؤسسات 

 .ورفع كفاءتها كي تحقق األهداف التنموية التي يسعى إليها المسؤولون ويتطلع إليها المواطنون

سات التمييز بين هذين االتجاهين في إطار من الشفافية التي تؤكد على أن المواطن من هنا ينبغي عند إعادة تأهيل المؤس

 .ي التنمية بقدر ما هو مستهدف بهاشريك ف
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 جدولة قروض العمالء وتكلفة األجل

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20161006/ec11.htm-http://www.al 

 

 فضل بن سعد البوعينني
تعاملت مؤسسة النقد العربي السعودي بواقعية مع متغيرات دخل المقترضين الناتجة عن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض 

من . تؤثر في مجمل رواتب المقترضين وحجم التزاماتهم الماليةالعالوات والبدالت والمكافآت والمزايا المالية؛ والتي س

الطبيعي أن يكيف المقترض نفقاته المالية مع دخله الصافي بعد استقطاع األقساط الشهرية الثابتة؛ ما يعني تأثره المباشر 

السريع من  على التدخل« ساما»مع أي خصم إضافي غير متوقع؛ وغير محتسب في قياس حجم القرض بتداء ما حمل 

وبالرغم من اإلجراء الفوري لمؤسسة النقد إال أن . أجل خفض االلتزامات المالية الثابتة المرتبطة بأقساط المصارف

البيانات المالية ذات العالقة برواتب المقترضين لم تكن حاضرة ما قد يتسبب في عرقلة إجراءات إعادة الجدولة؛ أو 

تأخر حصول الموظفين بشكل عام؛ والمقترضين بشكل خاص على . لعالقة اإلئتمانيةاحتساب تبعاتها المالية على طرفي ا

بيانات مرتباتهم الجديدة ستحدث أزمة حقيقية نهاية الشهر الحالي للبنوك والوزارات والمؤسسات الحكومية؛ ووزارة 

البيانات الفورية للموظفين  التعامل بشفافية مطلقة مع متغيرات الرواتب؛ وتقديم. الخدمة المدنية على وجه الخصوص

سيسهم في رفع الجهالة؛ وطمأنة الموظفين؛ وامتصاص ردود األفعال والتعامل معها باحترافية تعتمد على الحقائق 

 .والرؤية الشمولية للقرارات

ن لها تبعات قد نستشعر اليوم أهمية الحكومة اإللكترونية القادرة على التعامل السريع مع األنظمة المستحدثة دون أن يكو

هل واجهت البنوك مشكلة في التعامل مع توجيهات . تنظيمية أو أن تواجه بمعوقات تحد من عمليات التنفيذ الفوري

أعتقد ذلك؛ فإعادة الجدولة الهادفة إلى تثبيت نسبة الخصم في القروض . مؤسسة النقد ذات العالقة بإعادة الجدولة؟

معرفة حجم راتب المقترض وفق مستندات رسمية؛ وهو مالم يتوفر بعد؛ وأستبعد في المائة تستدعي  33االستهالكية عند 

كنت . أن يكون متاحا خالل الشهر الحالي بسبب عدد المقترضين المهول؛ وآلية عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية

تقبلية إضافة إلى الخطوات أتمنى أن تسبق هذه القرارات المهمة دراسة شاملة الحتياجاتها التنظيمية وانعكاساتها المس

فعلى سبيل المثال؛ كان من الممكن استحداث قاعدة بيانات ترحل لها . التحوطية الضامنة لحجب التداعيات السلبية لها

بيانات الموظفين المالية بعد التعديل وأن يسمح للموظف الدخول عليها لمعرفة ما حدث لمرتبه بعد التعديل؛ وإتاحة الخدمة 

أضرب مثال بنظام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية . ك وبما يساعد على توفير البيانات المطلوبة في وقتهانفسها للبنو

الذي يتعامل بكفاءة مع بيانات المتقاعدين ويتيح لهم إمكانية سحب بياناتهم الخاصة بخطابات إلكترونية دون الحاجة 

لجميع المواطنين التعامل مع حساباتهم اإللكترونية والحصول على ونظام أبشر الذي يتيح . لمراجعة مكاتب التأمينات

 .الخدمات الفورية التي تتجاوب تلقائيا مع أية متغيرات تنظيمية طارئة

بادرت بعض البنوك السعودية لتأجيل قسط محرم؛ وبالرغم من أهمية المبادرة للمقترضين؛ إال أن البعض تحفظ على 

ت المتراكمة عن تقصير البنوك في جانب المسؤولية المجتمعية والمبادرات اإلنسانية أسبابها المعلنة؛ بسبب الخبرا

وبغض النظر عن المسببات؛ إال أن البعد اإلنساني في التأجيل ال يمكن إقصائه؛ وأن . وأرجعوها لمعوقات تنظيمية

 .حضرت المسببات األخرى

ية على عمليات إعادة الجدولة؛ وتثبيت سعر الفائدة األول يحسب لمؤسسة النقد الزام البنوك بعدم احتساب مصاريف إدار

حين احتساب تكلفة األجل، والسماح بتمديد فترة السداد النظامية المحددة بخمس سنوات متى استدعى األمر ذلك؛ وكنت 

لفة األجل أتمنى لو راجعت آلية تقييم البنوك حجم القرض المدفوع وفق األنظمة الرسمية وإلزام المخالفين بتحمل تك

تنافست . لتسببهم في تضخيم القروض بما يفوق قدرة المقترضين على تحمل اإلقساط مستقبال؛ وهذا ما حدث بالفعل

البنوك فيما بينها لالستحواذ على شريحة أكبر من سوق القروض االستهالكية؛ واستخدم بعضهم وسائل جذب متعارضة 

التي تعتمد على المرتب حيث عمد بعض البنوك إلى زيادة حجم القرض  مع معايير اإلقراض؛ ومنها الجدارة االئتمانية

راتبا من خالل احتساب عالوات غير دائمة حين تقييم القرض لزيادة حجمه وإيهام العميل بأنهم قدموا له قرضاً  15على 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161006/ec11.htm
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ال . راتب ألكثر من ستة أشهرراتبا وربما أكثر؛ ثم تمادوا باحتساب بدالت خارج الدوام إذا ما ثُبِّتت في مسير ال 17يفوق 

خالف على تجاوزات بعض البنوك التي تسببت في انكشاف المقترضين بعد فقدانهم تلك العالوات غير الدائمة؛ لذا يجب 

أن تتحمل البنوك مسؤولية خطأها وأن ال تكتفي بتثبيت سعر الفائدة عند إعادة الجدولة بل في تحمل تكلفة األجل؛ أو على 

لذا أناشد المقترضين بمراجعة آلية احتساب البنوك لقروضهم الحالية؛ واالعتراض عليها . في المائة منه 50األقل تحمل 

 .نظمة مؤسسة النقد العربي السعوديفي حال مخالفتها معايير وأ

 

 
 احلماية الواجبة ضد االحتيال املايل

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1538360 

 

 طلعت بن زكي حافظ
االحتيال المالي يشكل تحدياً كبيراً لمعظم األنظمة المالية، بما في ذلك المصرفية على مستوى العالم، باعتبار أن االحتيال 

ً األشخاص االعتباريين، كالمؤسسات التجارية المالي ال يقتصر على استهداف األفراد الطبيعيين ف حسب، بل يطال أيضا

 .والمالية، مما يضاعف من حجم الخسائر واألضرار المالية على المستوى االقتصادي ألي نظام مالي

بين  ويندرج االحتيال المالي ضمن الجرائم االقتصادية، التي يعاقب عليها القانون، باعتبار أن االحتيال المالي، يُعد من

الممارسات غير األخالقية التي يَعمد إلى استخدامها المحتالون والنصابون الماليون بأساليب خداع وتغرير متعددة لإليقاع 

 .بضحاياهم للحصول على منافع نقدية أو مادية أو حتى حقوق ملكية فكرية

ً وذيوعاَ، ما يعرف ب ، والذي (Phishing)التصيد االلكتروني ومن بين أساليب االحتيال المالي المتعددة األكثر شيوعا

يَعمد بواسطته المحتالون إلى استخدام رسائل احتيال الكترونية لخداع ضحاياهم عبر مواقع الكترونية مزيفة أو شبيهة 

بالمواقع األصلية للمؤسسات المالية، وذلك بالطلب من ضحاياهم الكشف عن بياناتهم البنكية، مثل رقم الحساب أو رقم 

قة البنكية أو الرقم السري وإلى غير ذلك من المعلومات، التي تُمكن المحتالين من تنفيذ عملية احتيال معينة للحصول البطا

 .من خاللها على مبالغ مالية بطرق وأساليب غير مشروعة وغير نظامية

ً كذلك، تقمص المحتالين لشخصية موظفي البنو ك والطلب من ضحاياهم ومن بين أساليب االحتيال المالي األكثر شيوعا

عبر اتصال هاتفي أو رسالة الكترونية اإلفصاح والكشف عن بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية، بحجة تحديث بيانات 

ً لتجميده، بالرغم أن العرف المصرفي الساري على مستوى بنوك العالم، ينص على عدم مطالبة  الحساب البنكي تفاديا

البنكية، بما في ذلك معلوماتهم الشخصية عبر الرسائل اإللكترونية أو االتصاالت الهاتفية، العمالء بتحديث بياناتهم 

 .باعتبار أن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات البنيكة هي عبر فرع البنك

ومن بين أساليب االحتيال المال أيضاً، قيام أشخاص أو مؤسسات بممارسة أعمال مصرفية مثل تسديد قروض األفراد 

الشخصية، أو تمويل المشاريع، بشكل غير نظامي وغير مرخص، مما يتسبب في سرقة وضياع أموال المتعاملين مع 

أولئك األشخاص أو المؤسسات غير النظامية أو الوهمية، باعتبارهم يمارسون أعماال مصرفية بشكل غير نظامي وفي 

رفية، والتي عادة ما تنحصر وتقتصر على البنوك غياب تام عن سلطة القانون والتشريعات المنظمة لألعمال المص

 .المركزية على مستوى العالم

أخيراً وليس آخراً، من بين أساليب االحتيال المالي والخداع األكثر شهرة وشيوعاً، والتي يحصل من خاللها المحتالون 

ية، والتي يستدرج عبرها المحتالون على األموال، اإلعالن عن الفوز بجوائز نقدية وعينية باستخدام الرسائل االلكترون

 .ضحايهم للحصول على األموال بطرق وأساليب خداعية شتى

ومن بين أفضل طرق الحماية وتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال مالي أو مصرفي، المحافظة على سرية المعلومات 

جهولين والجهات غير النظامية وغير البنكية والمعلومات الشخصية وعدم الكشف عنها لآلخرين، وبالذات للغرباء والم
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إضافة إلى ضرورة التأكد من سالمة ومأمونية مواقع التسوق االلكتروني، واتباع االرشادات والتعليمات . الموثوق بها

 .التي تصدرها البنوك في مجال حماية المعلومات البنكية والشخصية وإبالغ البنك فور وقوع عملية احتيال

ودية عمالءها من خالل لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية عبر حمالتها التوعوية التي تطلقها في وقد حذرت البنوك السع

، من عدم االستجابة أو التفاعل مع الرسائل اإللكترونية واالتصاالت "ال تِّفشيها"كل عام على مستوى المملكة بعنوان 

ن البيانات البنيكة والمعلومات الشخصية، بما في ذلك الهاتفية مجهولة المصدر والهوية، وبالذات التي تسأل متلقينها ع

كما قد نبهت البنوك عمالءها بضرورة استخدام رقم سري عشوائي وتغييره بصورة دورية، . كلمة السر الخاصة بهم

 .وبالذات لدى العودة من الخارج

تى وإن كان من موظفي البنك ومن بين تنبيهات وتحذيرات البنوك لعمالئها، عدم الكشف عن الرقم السري ألي شخص ح

أو األقرباء واألصدقاء، وذلك بغرض ضمان المحافظة على سريته، هذا باإلضافة إلى ضرورة مراقبة الحساب البنكي 

بشكل وثيق للتأكد من سالمة التعامالت المصرفية وصحتها واإلبالغ على الفور عن أي عمليات ال تخص العميل أو أنها 

 .نفذت دون علمه

 
 القضاء على التطرف والطائفيةحلول 

 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الوطن الخميس : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=32066 

 

 حممد السلمي  
ومثيالتهما خطرا على إيران؟ ثم ماذا قدمت بالده " داعش"هل شك ل إرهاب القاعدة و: ظريف أن يخبرنا نود من جواد

 غير التصريحات اإلعالمية؟

كانت المنطقة والعالم في سالم مع إيران حتى وصول الماللي إلى السلطة، عندما اختطفوا الثورة الشعبية، ووظفوا 

لحروب الدينية والمذهبية، والقتل على االنتماء العرقي والهوية الدينية عبر أيديولوجية ترتكز على إشعال نيران ا

 . الميليشيات والمرتزقة، إلنجاح مشروعها الذي يتمحور حول تصدير الثورة الطائفية

قها بعبارة أكثر وضوحا، لقد زرع نظام والية الفقيه بذرة اإلرهاب والطائفية في المنطقة، وأخذت إيران الحديثة على عات

السودان : نشر الفوضى في المنطقة، فأسست ما يسمى المراكز الثقافية التابعة للحرس الثوري في كثير من الدول، منها

ونيجيريا وسورية ولبنان واليمن وجزر القمر، وكانت مهمة هذه المراكز زرع الخاليا اإلرهابية، ونشر أيديولوجيا والية 

 . البعثات الدبلوماسية داخل إيران وخارجها الفقيه، كما استهدف اإلرهاب اإليراني

نعم، إن من يتمعن جيدا في تاريخ إيران بعد الثورة، ويقلب صفحاته السوداء سيجد أن نظام والية الفقيه ال يستطيع مطلقا 

ية التعايش مع اآلخر، ويجد أن استمرار شرعيته يتمحور حول تصدير مشكالته إلى الخارج، والتدخل في الشؤون الداخل

 . لدول المنطقة، وتمويل اإلرهاب في تلك الدول

نزعم أن الدول . قد يتساءل البعض عن دوافع هذه السياسة أو ربما اإلستراتيجية العدائية التي ينتهجها النظام اإليراني

باختصار شديد،  .العربية والخليجية تحديدا، وبحكم التقارب الجغرافي، تفهم حقيقة وطبيعة النظام اإليراني أكثر من غيرها

يعلم النظام الحاكم في طهران أن السبيل الوحيد لبقائه يتمثل في الهروب من مطالبات الشعب اإليراني واألقليات العرقية 

والدينية في البالد نحو الخارج، أو ما يمكن تسميته بالهروب إلى األمام، وإشغال الشعب اإليراني عن قضيته األساسية 

م وكفاءته على المحك، بعد أن اختطف الثورة الشعبية وقام بأدلجتها وخلق نظام ثيوقراطي تم التي تضع شرعية النظا

، 12تأسيسه وفق نسخة ضيقة من فهم الدين اإلسالمي، لتتحول إيران إلى دولة طائفية بنص الدستور في مادته رقم 

ارسة اإلرهاب ودعمه، عبر أذرع الحرس لتؤسس لحقبة تاريخية في المنطقة، تعتمد على إثارة النعرات المذهبية، ومم

انظروا إلى الوضع المعيشي للشعوب البلوشية والكردية والعربية في الداخل اإليراني، . الثوري داخل إيران وخارجها

 . وكيف يمارس نظام الفقيه في حقها أقسى مراحل االضطهاد والتنكيل السياسي واالقتصادي والعرقي والمذهبي

دام والتعذيب في السجون اإليرانية ضد األقليات الدينية من البهائية والسنة والمسيحية، ثم قارنوا ذلك تتبعوا حاالت اإلع

 . بإيران ما قبل الثورة لتدركوا المعاناة التي تعيشها شرائح كبيرة من المجتمع اإليراني بعد الثورة

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=32066
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ئل والبراهين على األرض تغني عن لن يجدي عزف طهران على المظلومية والظهور بمظهر البريء نفعا، فالدال

 . الشكوك

لقد أسهم هذا النظام في قتل عشرات اآلالف من األبرياء في سورية والعراق ولبنان واليمن، بل وحتى داخل حدوده، 

 . وأرسل عناصر الحرس الثوري للقتال في سورية والعراق، ويعترف بذلك صراحة

اإلرهابية والنظام اإليراني، احتضنت إيران قيادات تنظيم القاعدة وعلى مستوى الترابط والتناغم بين الجماعات 

 . وعناصرها، وقدمت لهم كل التسهيالت الضرورية، وساعدتهم في ضرب المصالح الغربية والعربية

 أبو حفص الموريتاني، سيف العدل،: فعلى سبيل المثال، استضافت طهران عددا من القياديين في تنظيم القاعدة، من بينهم

سليمان أبو غيث، أبو الليث الليبي، أبو الخير المصري وآخرون، وكذلك استضافت إيران بعض أفراد أسرة أسامة بن 

 . الدن، وما تزال حتى اللحظة تحتضن كثيرا من قيادات القاعدة المطلوبين للعدالة الدولية

جماعة إرهابية مثل جبهة النصرة، بإعدام يدين السيد جواد ظريف في مقاله األخير في صحيفة النيويورك تايمز، عمَل 

عدد من األطفال، وهذه مبادرة جيدة نؤيده فيها ونؤكد على إدانتها، ولكنه تجاهل حقيقة أقرب إليه من سورية وداخل حدود 

 . بالده وبأوامر من حكومة وليس جماعة إرهابية

طفال  160، وما يزال هناك أكثر من 2016لعام إن ذلك هو تصدر بالده قائمة أكثر الدول إعداما لألطفال في العالم 

 . مطلع العام الحالي" امنيستي"يقبعون حاليا في السجون اإليرانية بانتظار تنفيذ حكم اإلعدام فيهم، وفقا لتقرير 

إن فاقد الشيء ال يعطيه، فكيف يتحدث وزير الخارجية اإليراني عن اإلعدامات وبالده تحتل المركز الثاني عالميا من 

 . حيث عدد حاالت اإلعدام سنويا، واألولى من حيث عدد حاالت اإلعدام نسبة إلى عدد السكان

على حكومة أحمدي نجاد التي كانت توصف " المعتدلة"في هذا الصدد، لقد تفوقت حكومة حسن روحاني التي توصف بـ

 ! يراني، وبالتالي لم نعد نفهم أيهما يقدم الصورة الحقيقية للنظام اإل"األصولية"بـ

وفي ظل كثير من هذه الحقائق نجد المسؤولين اإليرانيين يوجهون التهم إلى دول أخرى، ويقدمون أنفسهم أبرياء يتم 

 . التجني عليهم وظلمهم، بل ويقدمون النصائح وخطب الوعظ لآلخرين، فكيف ذلك وفاقد الشيء ال يعطيه

مد كثيرا أمام الحقائق على األرض، فالمملكة من أولى الدول التي من المؤكد أن اتهام إيران للمملكة بدعم اإلرهاب ال يص

 . اكتوت بناره، ومن أولى الدول التي عملت على محاربته وتجفيف منابعه

ف اإلرهاب بشكل مختلف تماما عن  إن جهود المملكة في مكافحة اإلرهاب يدركها العالم أجمع ما عدا إيران التي تُعر 

 . ة لطهران هو الجهود التي تتصدى للعبث اإليراني في المنطقة والعالمالعالم، فاإلرهاب بالنسب

لقد دع مت السعودية المركز الدولي لمكافحة اإلرهاب، والمركز الدولي لمكافحة اإلرهاب النووي، وتشارك في التحالف 

، وتبرعت بعشرات دولة إسالمية 37الدولي لمحاربة اإلرهاب، وأسست التحالف اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب ويضم 

المليارات من الدوالرات لألمم المتحدة لدعم جهودها في هذا الجانب، وتعاونت مع األجهزة األمنية حول العالم للتصدي 

ومثيالتهما خطرا على إيران، " داعش"للعمليات اإلرهابية وإحباطها، فهل يخبرنا السيد ظريف هل شك ل إرهاب القاعدة و

 !. التصريحات اإلعالمية؟ بالطبع ال شيءثم ماذا قدمت بالده غير 

تستطيع طهران أن تكون جزءا من الجهود الدولية القائمة، وتنضم إلى بقية دول العالم في جهودها لمكافحة اإلرهاب، 

ولكن من خالل األفعال وليس األقوال والتصريحات، من خالل إيقاف تمويل الميليشيات والمرتزقة، من خالل تسليم 

اعدة التي تستضيفهم على أراضيها، وإيقاف النفخ في الصراعات المذهبية والدينية، ومن خالل االندماج مع قيادات الق

العالم والتحول من ثورة طائفية إلى دولة طبيعية، وأن تتخلى عن لعبة تبادل األدوار بين مكونات النظام التي تنتمي في 

 ومن بعده الخامنئي، فهل تستطيع طهران فعل ذلك؟ نهاية المطاف إلى نسخة واحدة، وضع أسسها الخميني، 

وختاما، تؤكد دول المنطقة على الرغبة في التعايش السلمي واحترام حسن الجوار مع إيران، إال أنها لن تقف صامتة تجاه 

نا جميعا التجاوزات اإليرانية، كما أن تغاضي العالم عن العبث اإليراني في المنطقة، وإشعال الحروب وتمويلها، سيكلف

ثمنا باهظا ما لم تتكاتف الجهود الدولية لمواجهة جشع الماللي تجاه إزهاق الدماء وقتل األبرياء على الهوية، والتخلي عن 

تأسيس الجيوش والميليشيات الطائفية في المنطقة، وإشعالها، مما قد يقود إلى عواقب وخيمة ليست على دول المنطقة 

 . برمتهفحسب، بل على المجتمع الدولي 

كل ذلك يحتاج إلى استشعار خطر اإلرهاب والطائفية المدعومة من النظام اإليراني، وال سبيل إلى ذلك إال من خالل 

 .ع بذرة الشر هذهاقتال
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جملس التعاون يستنكر القصف اجلوي الذي تتعرض له مدينة 

 حلب
 م   2016 أكتوبر 2 -هـ 1133محرم  1 الرياض االحد جريدة : مصدرال

http://www.alriyadh.com/1537232 

 

 واس -الرياض 

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارها الشديد للقصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب 

 .ورية وأحيائها مما أودى بحياة المئات من المدنيين األبرياء بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخالس

وقال األمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن دول المجلس تشجب بشدة الهجوم المتواصل 

رها عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ على مدينة حلب وقتل أبنائها، والتدمير الممنهج ألحيائها ، باعتبا

 .االنسانية واألخالقية

وأكد األمين العام أن دول مجلس التعاون تدعو المجتمع الدولي الى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء مدينة 

لدولي بالتدخل الفوري لوقف حلب والمدن السورية كافة وبمختلف أنواع األسلحة المحرمة، وتطالب مجلس األمن ا

العدوان على مدينة حلب ورفع معاناة الشعب السوري الشقيق، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة باألزمة السورية والتي 

 .لم ينفذ منها أي قرار حتى اآلن

 

 
عمل إرهابي يعرض املالحة الدولية خلطر جسيم ويتنافى : الزياني

 مع القوانني الدولية

يستنكر االعتداء على سفينة مساعدات " عاونجملس الت"
 إنسانية إماراتية قرب عدن

    م2016 أكتوبر 3 - هـ1133محرم  2  االثنين سبق جريدة : المصدر
 هنا اضغط

 

 :الرياض -واس

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارها البالغ لالعتداء على سفينة مدنية تابعة لدولة اإلمارات  

وإخالء الجرحى العربية المتحدة قرب ميناء مدينة عدن اليمنية، بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات اإلنسانية 

 .والمصابين المدنيين الستكمال عالجهم في دولة اإلمارات

http://www.alriyadh.com/1537232
https://sabq.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://sabq.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%86
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إن دول مجلس التعاون تعد هذا االعتداء عمالً : "وقال األمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

ً يعرض المالحة الدولية في باب المندب لخطر جسيم، ويتنافى مع قوانين المال حة الدولية، ويتعارض مع الجهود إرهابيا

اإلقليمية والدولية التي تبذل إلرسال المساعدات اإلغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني 

 ."الشقيق

 
 "حقوق اإلنسان"جنود بريطانيا لن خيضعوا لقوانني 

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3سكاي نيوز عربية الثالثاء : المصدر
http://www.skynewsarabia.com/web/article/880394 

 

 سكاي نيوز عربية -أبوظبي  

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثالثاء، أن بريطانيا ستتخذ إجراءات إلعفاء عسكرييها من القانون 

 .إلنساني األوروبي لتفادي تعرضهم لمالحقات تعسفية تتعلق بعملياتهم الخارجيةا

وسيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين بعدم الخضوع لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حين يشاركون في 

 .نزاعات في الخارج، بناء على تقييم الظروف في كل من الحاالت

والذين يخدمون في . تعمل حكومتي من أجل أن يتم اإلقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم بهس: "وقالت ماي في بيان

 ".الخطوط األمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البالد

 ".سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حدا لنظام الشكاوى الكيدية التي الحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة: "وتابعت

شروع، الذي أعلن عنه خالل مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد في بيرمنغهام بوسط إنجلترا، إلى منع رفع ويهدف الم

 .، بحسب وزير الدفاع مايكل فالون"اتهامات زائفة"شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على 

فرانس "، وفق ما نقلت "ورة معممةتم استغالل نظامنا القضائي لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا بص: "وقال فالون

 ".برس

تسبب هذا بمعاناة كبرى ألشخاص جازفوا بحياتهم لحمايتنا، وكلف دافعي الضرائب الماليين، وهناك خطر جدي : "وتابع

 ".بأن يمنع قواتنا المسلحة من إنجاز عملها

م اتفاقيات جنيف رغم إعفائهم من وأوضحت الحكومة في بيانها أن العسكريين البريطانيين سيواصلون االلتزام بأحكا

 . االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

مكلفة التحقيق في االتهامات، التي يوجهها " فريق االدعاءات التاريخية في العراق"وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم 

 2003بين اجتياح العراق عام  مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان خالل الفترة ما

 .2002ورحيل القوات القتالية من هذا البلد عام 

حالة سوء معاملة واختفاء وقتل، وتمت حتى اآلن تسوية  1371كانت الهيئة تجري تحقيقات في  2016مارس  31وفي 

 .(يورو مليون 23)إسترليني تقريبا مليون جنيه  20حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها  326
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: إدانة عربية شديدة الستهداف احلوثيني سفينة املساعدات

 انتهاك صارخ للقانون الدويل اإلنساني
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1537829 

 

 "الرياض" -دبي القاهرة، 

، التي كانت تحمل مساعدات "سويفت"أدان األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بشدة استهداف السفينة اإلماراتية 

 .انسانية لالشقاء في اليمن، بواسطة ميلشيات الحوثيين اإلرهابية في باب المندب

مخالف للقوانين الدولية وغير مقبول " حد، أن مثل هذا العملواعتبر أبو الغيط، في بيان للجامعة العربية مساء أمس األ

 ".تحت أية ذرائع

وأضاف أن الهجوم يعد مؤشرا خطيرا لما يُمكن أن تتعرض له السفن المدنية والتُجارية من تهديدات على يد هذه 

 .الميلشيات في واحٍد من أهم الممرات المالحية الدولية

ين العام للجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، في البيان ذاته، األُمم المتحدة وناشد المتحدث الرسمي باسم األم

ومجلس األمن الدولي التحرك بشكل فاعل من أجل وضع حٍد لهذا اإلرهاب الذي يُمارسه الحوثيون وداعموهم، ُمؤكداً أن 

لمنظومة األُممية، وأنه يتعين االنتباه إلى هذا التهديد توفير الحماية واألمن للمالحة الدولية يعد إحدى المسؤوليات األصيلة ل

 ".أن األمر يتعلق أيضاً بُمحاسبة األطراف التي تقوم بإمداد الحوثيين بالسالح"ومواجهته بحسم، ُمضيفاً 

عدة للشعب وأشار إلى أن الجامعة العربية تهنىء طاقم السفينة بنجاتهم من الهجوم، ُمتمنياً أن تتواصل جهود الغوث والُمسا

 .اليمني ومثنيا على الجهد الطيب الذي تقوم به دولة االمارات في هذا المجال

كما أدانت األمانة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر الهجوم مؤكدة على ضرورة احترام القانون 

دات، وفقا لما نصت عليه القوانين واالتفاقيات الدولي اإلنساني ومبدأ حماية العاملين في مجال اإلغاثة وتقديم المساع

ونوهت في هذا الشأن، بعملية اإلنقاذ التي تمت لتلك السفينة وتمكين جمعيات الهالل األحمر من مباشرة أنشطتها . الدولية

 .اإلغاثية التي تتفق والمبادئ اإلنسانية

ه، أن استهداف المالحة الدولية المدنية والسفن نسخة من" الرياض"واعتبرت األمانة العامة في بيان إعالمي استلمت 

اإلغاثية وقوافل المساعدات اإلنسانية واإلغاثية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنساني ، ودعت األمانة في شأن عام 

إلى ضمان حماية جميع الموظفين والمتطوعين العاملين في منظمات وجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر 

والمنظمات اإلنسانية المشاركين في المجال اإلغاثي واإلنساني والذين يضحون بأنفسهم في سبيل تقديم المساعدات للسكان 

المحاصرين والالجئين في جميع أنحاء الدول العربية التي تعيش أوضاعاً مأساوية مختلفة، وأكدت أن استهداف آليات أو 

ون إشارة الهالل األحمر أو الصليب األحمر يشكل سلوكاً منظماً ومتعمداً في موظفي ومسعفي العون اإلنساني الذين يحمل

 .انتهاك واضح للقانون الدولي اإلنساني

واوضح البيان ان استهداف السفينة المدنية في اليمن والقوافل اإلغاثية في سورية وكذلك المستشفيات والمراكز الطبية في 

اتها من جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر العاملة في الميدان إلى حلب بخاصة صدمة للمنظمة العربية ومكون

جانب الهيئات الدولية ومنظمات األمم المتحدة، واشارت إلى أن ما يحدث تجاه هذه القوافل والمراكز الطبية من هجوم 

نساني مع أي كانوا الذي تتطلب التحقيق الفوري المحايد ومحاسبة منتهكي القانون الدولي اإل" جرائم حرب"يرقى إلى 

ي مناطق الصراع يقتضي حماية العاملين اإلنسانيين وضمان الوصول المستمر للماليين من الالجئين والمحتاجين ف

 .والمناطق المحيطة
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 األوروبي حلقوق اإلنسان -أطلقها املركز العربي 

محلة دولية ملقاضاة احلكومة األمريكية وممثليها الرتكابهم 
 د اإلنسانيةجرائم ض

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1537808 

 

 سعيد المبارك -الرياض 

اء أمس، عن إطالق أول حملة أعلن المركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي في بيان صادر عنه مس

دولية لمقاضاة حكومة الواليات المتحدة وقادة أمريكيين حاليين وسابقين، وذلك عن ارتكابهم لجرائم ضد االنسانية 

 .ومحاكمتهم أمام محاكم خاصة ذات اختصاص عالمي

تقاضي واإلجراءات المتبعة أمام هذا ويعكف فريق من الخبراء القانونيين لدى المركز إلى إعداد ملفات كاملة حول سبيل ال

المحاكم التي تتمتع باختصاص عالمي وطبقا للقوانين المحلية التي تتيح عالمية االختصاص، ولم يستبعد الفريق القانوني 

 .أن يكون هناك تقاض امام محاكم أميركية بناء على قانون جاستا المقترح تطبيقه مؤخراً في الواليات المتحدة األميركية

المركز في بيانه على أنه بالفعل حصل على ملفات ووثائق إدانة خاصة بضحايا ممن تعرضوا النتهاكات جسيمة وأكد 

كما دعا المركز كافة ضحايا النظام االميركي في . على يد أفراد وقادة عسكريين تابعين إلى الواليات المتحدة االميركية

مع الحملة وتقديم كافة الوثائق لديهم، تمهيداً لبحث سبل التقاضي مختلف دول العالم ومن مختلف الجنسيات إلى التواصل 

األنسب لهم دون تحملهم أي اعباء مالية، وأن المركز سيوفر لكافة الضحايا سرية بياناتهم والوثائق المقدمة منهم حتى يتم 

 .تقديمها إلى المحاكم المختصة

طنوها إلى انتهاكات من جانب حكومة الواليات المتحدة كما وجه المركز في بيانه دعوة إلى الدول التي تعرض موا

األميركية أو ممثليها أو جماعات مسلحة مدعومة منها، إلى استصدار تشريعات مماثلة لقانون جاستا األميركي لكي يسمح 

لى أن لمواطنيها وغيرهم ممن تعرضوا النتهاكات بمقاضاة حكومة الواليات المتحدة األميركية ومسؤوليها، مشيراً إ

الدعوى لالنضمام مفتوحة لكافة المنظمات والخبراء القانونيين، بهدف التعاون في هذا الشأن، وذلك خالل التواصل عن 

 .kriminal.us@aechril.netطريق البريد االلكتروني المخصص للحملة 

انون الدولي مشاري األيداء أن األوروبي لحقوق اإلنسان والق -نائب األمين العام للمركز العربي " الرياض"هذا وأكد لـ

المركز بدأ بخطوات عملية لجمع الملفات التي تدين الواليات المتحدة األميركية في العمليات اإلرهابية التي نفذتها بحق 

الضحايا من مختلف الجنسيات سواء كانوا عسكريين او غيرهم، موضحاً بأن أميركا في تطبيقها لقانون جاستا تعتبر كمن 

 ً وأن أميركا هي المتضرر األكبر باعتبارها بموجب قانون جاستا دولة إرهابية، وأنه بذلك يحق لكل . لنحر نفسه سن سكينا

 .دولة أو فرد وقع عليه ااٍلرهاب االميركي التقدم لمقاضاتها

ين يتم وأردف األيداء بأن المركز تلقي وما زال يأمل تلقي شكاوي أهالي ضحايا ااٍلرهاب األميركي وهم العرب الذ

، داعياً ضحايا اإلرهاب األميركي التواصل مع المركز عبر "اميركا ستدمر اقتصادها بنفسها"التركيز عليهم أكثر، وقال 

 ."صصه المركز لتلقي شكاوي الضحاياااليميل الذي خ
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 مليون طفل يف العامل يعيشون  025: «اليونيسيف»

 يف فقر مدقع
    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3ء الثالثا الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1537959 

 

 د ب أ -نيويورك 

مليون طفل  335والبنك الدولي في تقرير صدر يوم االثنين إن هناك نحو ( يونيسيف)ذكرت منظمة األمم المتحدة للطفولة 

ون في فقر مدقع، وذكر التقرير أن األطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وال سيما حول العالم يعيش

 .الهند هم األسوأ حاال

دوالرا  1ر20من األطفال في الدول النامية عاشوا في منازل يصل متوسط دخلها % 12ر5وأوضح التقرير أن ما يقدر بـ 

ليس من المرجح : "المدير التنفيذي لليونيسيف أنتوني ليك في بيان صحفي، وقال 2013فقط للشخص في اليوم، في عام 

إنهم األسوأ حاال واألطفال : "وأضاف". فقط أن يعيش األطفال في فقر مدقع، ولكن آثار الفقر هي األكثر تدميرا لألطفال

 ".ولهماألصغر سنا هم األسوأ حاال ألن الحرمان الذي يعانون منه يؤثر على تنمية أجسامهم وعق

أن نرى جميع األطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وواحد من كل خمسة أطفال في " صادم"وقال ليك إن األمر 

 .د تقييمها الوارد في هذا التقريردولة إلعدا 32الدول النامية يشبون في فقر مدقع، واستندت اليونيسيف إلى بيانات من 
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 .. أشهر منتصف أكتوبر 0الطوارىء يف تركيا متديد حالة 

االحتاد األوروبي مل يف : مسلحًا يف اجلنوب أردوغان 04ومقتل 
 بتعهداته لوقف اهلجرة

    م2016 أكتوبر 1  - هـ1133محرم  3الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161004/du10.htm-www.alhttp:// 

 

 :وكاالت -اسطنبول  -أنقرة 

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس االثنين االتحاد األوروبي لعدم وفاء األخير بتعهداته لتقديم مساعدات 

مر للعلوم والتكنولوجيا في أنقرة وقال أردوغان في مؤت. مادية للمهاجرين كجزء من اتفاق لوقف تدفق الالجئين إلى أوروبا

مليارات يورو للمهاجرين كجزء من اتفاق لكبح تدفق  3االتحاد األوروبي إنه لم يف بعد بتعهده بتقديم مساعدات قيمتها)

وتسبب االتفاق الذي تم إبرامه (. يعدون ولكنهم ال يفون...العام يقترب من نهايته)وأضاف أردوغان (. الالجئين إلى أوروبا

مارس آذار في وقف تام تقريبا إلبحار المهاجرين إلى اليونان بالقوارب انطالقا من الشواطئ التركية بعد أن قتل  في

إن المدفوعات المحددة في االتفاق مرتبطة بمشروعات : وقالت المفوضية األوروبية. اآلالف في تلك الرحلة العام الماضي

ت الحكومة التركية أمس تمديد حالة الطوارىء في البالد لثالثة أشهر على صعيد تركي آخر قرر. ولن تدفع كمبلغ نقدي

وقال نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتولموش في تصريح صحافي . ابتداء من التاسع عشر من اكتوبر الجاري

حالة الطوارىء وكانت (. قررنا تمديد العمل بحالة الطوارىء تسعين يوما لمواصلة المعركة ضد المنظمات االرهابية)

وكانت . فرضت في العشرين من يوليو لمدة ثالثة اشهر بعد االنقالب الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من الشهر نفسه

ً وجنديين حسب ماذكرت مصادر أمنية أمس 20اشتباكات قد اندلعت بمنطقة جنوب شرق تركيا ما أدى لمقتل  مسلحا

ني متفجرات على طريق بمنطقة داجليجا في إقليم هكاري على الحدود مع وزرع مسلحو حزب العمال الكردستا. االثنين

وأفاد بيان صادر عن مكتب حاكم هكاري . العراق أثناء مرور مركبة عسكرية مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث

ات في منطقة بيت من مقاتلي الحزب في المجمل خالل يومين من العملي 20ومعلومات من مصادر أمنية بأن الجنود قتلوا

 .الشباب بإقليم شرناق المجاور
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 وزراء العدل اخلليجيون يناقشون ملفات مشرتكة يف الرياض

 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الرياض األربعاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1538028 

 

 مبارك العكاش -رياض ال

لوزراء العدل بدول ( 23)وليد بن دمحم الصمعاني، اليوم األربعاء بالرياض، االجتماع الـ . يترأس وزير العدل الشيخ د

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة عدد من الملفات العدلية والقانونية المشتركة، وكذلك مجموعة من االتفاقيات 

 .دةواألنظمة الموح

لوزراء العدل بمجلس التعاون في الدوحة، قد أكد على تفعيل قرارات وزراء العدل بشأن السماح  27وكان االجتماع الـ

للمحامين من دول مجلس التعاون للعمل في الدول األعضاء، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي في دول 

 .ة لذلك مع اختصار معوقات التنفيذل المجلس، والمعايير المنظممجلس التعاون بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدو

 

 
اجتماع طارئ لبحث األوضاع اإلنسانية : التعاون اإلسالمي

 املتدهورة يف حلب
 م2016أكتوبر  5 -هـ 1133محرم  1جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20161005/du1.htm-http://www.al 

 

 :واس -جدة 

وجهت منظمة التعاون اإلسالمي الدعوة إلى الدول األعضاء لحضور االجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى 

 .مدينة حلب بسورياالمندوبين في مقر األمانة العامة في مدينة جدة األحد المقبل لبحث األوضاع اإلنسانية المتدهورة في 

وأوضحت األمانة العامة أنها تلقت طلبًا من دولة الكويت رئيس الدورة الثانية واألربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة 

 .التعاون اإلسالمي لعقد هذا االجتماع الذي سيكون مفتوح العضوية للدول األعضاء

 .ومن المقرر أن يصدر في نهاية أعمال االجتماع بيان ختامي

يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي تتألف من ترويكا القمة اإلسالمية وهي مصر وتركيا وغامبيا، 

 .إضافة إلى األمين العام للمنظمة وترويكا وزراء الخارجية وهي المملكة العربية السعودية والكويت وأوزبكستان،
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 :أطباء بال حدود

 جوية متكررة على مستشفيات حلب مئات القتلى يف غارات
 م2016أكتوبر  6 -هـ  1133محرم  5جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1538337 

 

 سباعي إبراهيم -القاهرة 

لدم، من أصل ثمانية مستشفيات فقط مازالت تعمل األربعاء أن أربعة مستشفيات وبنك ل" أطباء بال حدود"أعلنت منظمة 

ف  في حلب الشرقية، قد تعرضت للضرر حيث تم قصف أحدها مرتين كما تضرر أحد أهم مراكز عالج اإلصابات ثم قُصِّ

وقالت غادة سعفان مسؤول االتصال اإلعالمي في منظمة أطباء بال حدود بالشرق األوسط وشمال . مجدداً بعدها بيومين

سبتمبر الماضي، أصيب مستشفيان تدعمهما منظمة  30في يوم "نسخة منه إنه " الرياض"في بيان صحفي تلقت  إفريقيا

أطباء بال حدود في حلب الشرقية، إضافة إلى مستشفيات أخرى، أصيبا بأضرار نتيجة القصف العشوائي المتكرر، كما 

فقد تمكنت الفرق الطبية في المرافق الثالثة من  ، مشيرة إلى أنه رغم تلك األضرار"أصيب بنٌك للدم بأضرار كذلك

وأضافت سعفان إنه في األول من شهر أكتوبر الجاري، أصيب مستشفًى رئيسي لعالج اإلصابات . مواصلة عملها

بأضرار بالغة من القصف أجبرته على اإلغالق، وبعد يومين وبعد أن تمكنت فرق البناء من إصالح الضرر، تم قصف 

، وخلَّف القصف عدداً من القتلى ومزيداً من الضرر للمستشفى، كما تضرر في اليوم التالي مستشفى المنطقة مجدداً 

ونقل البيان عن مدير عمليات أطباء بال حدود في منطقة الشرق األوسط، بابلو . جراحي من القصف لكنه استمر في العمل

مشارف االنهيار في ظل تدفق مئات الجرحى الذين ال  إن المستشفيات القليلة التي مازالت تعمل هي على: "ماركو قوله

يجري األطباء : "وأضاف ماركو". يسعهم إال أن يتمددوا على أرضية غرف وممرات المستشفيات وهم يعانون ما يعانون

جراحات على أدمغة وبطون ضحايا القصف وهم على أرضية غرف الطوارئ، لعدم توفر قاعات العمليات، وعلى روسيا 

 ."أن توقفا هذه المذابح اآلن ورياوس
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 املفارقة اإلنسانية يف مأساة الالجئني السوريني

 م2016أكتوبر  6 - هـ 1133محرم  5جريدة اليوم الخميس : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4159937 

 

 خصسكينة املشي
قضية الالجئين السوريين ربما كانت األسوأ حقوقيا في التاريخ المعاصر، وهي نتيجة ورد فعل لمجريات على أرض 

بالدهم التي أصبحت مسرحا تراجيديا لمأساة إنسانية تتطلب ما هو أكثر من أدوار أممية وإقليمية لم تتفاعل بصورة 

الذين ال ناقة لهم وال جمل في الصراع ووقائع الموت والدم والدمار متناسبة مع حجم الضرر الذي لحق بماليين األبرياء 

اليومية في البالد، وفي مسار حقوقي وإنساني كامل فإن هناك تقصيرا وقصورا فاضحا في دور المؤسسات والمنظمات 

 .اإلنسانية والقطرية من الصعوبة استثناء جهة منه

سع مع دخول يومي وزحف الى المخيمات التي تتشتت في الصحارى أو حاجة الالجئين الى الدعم والمساندة ال تزال تت

قوارب الموت التي تتجه الى أوروبا، وهنا تحدث مفارقة من بعض الجهات األوروبية المتطرفة التي ال تقبل الالجئين 

تتفق مع الدعاوى حتى بمعايير الحد األدنى لمتطلبات حقوق اإلنسان، وذلك ما تمت مشاهدته عبر الميديا من مواقف ال 

بحماية حقوق اإلنسان، أي إن ما واجهه الالجئون من معاناة عقب نجاتهم على السواحل األوروبية يضع كل أوروبا في 

اختبار إنساني واسع، ألن هؤالء ال يمكنهم العودة من حيث أتوا ألنهم ببساطة قادمون من الموت وأي إعادة إجبارية لهم 

 .كانت مستويات التطرف لدى القوميين األوروبيينتعني شروعا في القتل مهما 

ال يمكن لمن ترك وطنه مضطرا وركب الصعاب ودخل اإلطار القانوني للجوء أن يتعرض لتعسف في حقه بالحصول 

على مأوى وأمان بكامل االستحقاقات المنصوص عليها في أنظمة حقوق اإلنسان الدولية، وإذا كانت أي دولة أوروبية 

ة بين دورها اإلنساني والتعاطي مع القادمين اليها فإنه يعني تلقائيا تضررها وتخريب مبادئها وقيمها الليبرالية تواجه مفارق

واإلنسانية، وتناقضها مع مقتضيات األمم المتحدة في هذه الحالة، لذلك فمن واقع المأساة الكبيرة لالجئين السوريين ومن 

ف قومي أن يسمح بانهيار اإلنسانية ومبادئها لصالح حساسية عاطفية يتبعهم من جنسيات أخرى ال يمكن ألي متطر

 .ترفض الوافدين الجدد ما يترتب على ذلك انعكاسات خطيرة في الوضع الحقوقي اإلنساني للمجتمع الدولي بأسره

في التقليل من فيما سبق كنت قد أشرت الى أهمية تحرك المنظمات الخيرية واإلنسانية العربية لتغطية اإلخفاق األممي 

سوالب الدور الدولي تجاه الالجئين الذين يزدادون وال ينقصون، لألسف، والمنظمات المعنية بهذه الحاالت ال تزال تطالب 

بمبالغ تعجز عن توفيرها، ليبقى أفضل أمل هو تحرك عربي وإقليمي إنساني من أجل دعم الالجئين والنازحين الناجين 

لمأساة السورية ألن الوضع في غاية الخطورة حين نتحدث عن ماليين فقدوا منازلهم من يوميات الموت والدم في ا

 .وأمانهم بسبب الصراع

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4159937


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

140 

 كاريكاتري
 

 
 

  السبت  الحياةجريدة : المصدر

  - هـ2007ذو الحجة  04

    م0426 اكتوبر 2

    
http://www.alhayat.com/

-Opinion/Naser

Khames/17678447 
 

 

 

 

 

  

 
 

  االحد الرياض  جريدة: المصدر

 - هـ2002محرم  2

    م0426 اكتوبر 0 

 

http://www.alriyadh.com/

1537419 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/17678447
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/17678447
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/17678447
http://www.alriyadh.com/1537419
http://www.alriyadh.com/1537419


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

141 

 
 

 الحياةجريدة : المصدر

 - هـ2002محرم  0  االثنين

 م0426 أكتوبر 0 

 
http://www.alhayat.com/

-Opinion/Naser

Khames/17696436 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 االقتصاديةجريدة : المصدر

 - هـ2002محرم  0  االثنين

 م0426 أكتوبر 0 

 

https://www.aleqt.com/20

16/10/03/article_1090680

.html 
 

 

 

 

  

 

http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/17696436
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/17696436
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/17696436
https://www.aleqt.com/2016/10/03/article_1090680.html
https://www.aleqt.com/2016/10/03/article_1090680.html
https://www.aleqt.com/2016/10/03/article_1090680.html


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

142 

 

 
 

 

الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر

  -هـ 2002محرم  0

 م  0426أكتوبر  0 

  

-http://www.al

jazirah.com/2016/201610

.htm04/cr6 
 

 

 

  

 

 
 

 

الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر

  -هـ 2002محرم  0

 م  0426أكتوبر  0 

  

-http://www.al

jazirah.com/2016/201610

04/cr7.htm 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161004/cr6.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161004/cr6.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161004/cr6.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161004/cr7.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161004/cr7.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161004/cr7.htm


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

143 

 

 
 

 

 الثالثاء اليومجريدة : المصدر

  -هـ 2002محرم  0

 م  0426أكتوبر  0 

 

http://www.alyaum.com/a

rticle/4159570 
 

 

 

 

 

 
 

األربعاء  الجزيرةجريدة : المصدر

  -هـ 2002محرم  0

 م0426أكتوبر  5

    
-/www.alhttp:/

jazirah.com/2016/201610

05/cr7.htm 
 

 

 

 
 

http://www.alyaum.com/article/4159570
http://www.alyaum.com/article/4159570
http://www.al-jazirah.com/2016/20161005/cr7.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161005/cr7.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161005/cr7.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

144 

 

 
 

األربعاء  الوطنجريدة : المصدر

 -هـ 2002محرم  0

 م0426أكتوبر  5 

 

    
http://www.alwatan.com.s

a/Caricature/Detail.aspx?

aturesID=7422Caric 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
األربعاء  المدينةجريدة : المصدر

 -هـ 2002محرم  0

 م0426أكتوبر  5 

 

    
-http://www.al

madina.com/node/700680 
 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7422
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7422
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7422
http://www.al-madina.com/node/700680
http://www.al-madina.com/node/700680


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

145 

 

 
 

 
الخميس  الجزيرةجريدة : المصدر

 –هـ  2002محرم  5

 م0426أكتوبر  6 

    
-http://www.al

jazirah.com/2016/201610

06/cr1.htm 
 

 

  
 

 
 

 
الخميس  الجزيرةجريدة : المصدر

 –هـ  2002محرم  5

 م0426أكتوبر  6 

         
-http://www.al

jazirah.com/2016/201610

06/cr8.htm 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161006/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161006/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161006/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161006/cr8.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161006/cr8.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161006/cr8.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

146 

 

 
 

 
الخميس  المدينةجريدة : المصدر 

 –هـ  2002محرم  5

 م0426أكتوبر  6 

         
-http://www.al

madina.com/node/700914 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.al-madina.com/node/700914
http://www.al-madina.com/node/700914

