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 دولة رئيس وزراء مملكة السويد يلتقي رئيس /عام 

 هيئة حقوق اإلنسان
   م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32واس االثنين : المصدر

http://spa.gov.sa/1551321 

 

معوالي رئويس هي وة , راء مملكة السويد ستيفان لوفين في قصر الملك سعود للضيافة بالرياض اليووم التقى دولة رئيس الوز

 .حقوق اإلنسان الدكتور بندر بن دمحم العيبان 

 .وجرى خالل اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بحقوق اإلنسان والعالقات التي تربط البلدين الصديقين

دكتور العيبان جهود المملكة بقيادة خوادم الحورمين اليوريفين الملوك سولمان بون عبودالع ي   ل وخالل االستقبال استعرض ال

فوي دعوق قضوايا حقووق اإلنسوان, علوى ملتلوو المسوتويات, ىضوافة ىلوى موا تقدموه المملكوة مون جهوود  –حفظه هللا  –سعود 

 .لنصرة القضايا العادلة

دها المملكة واللطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة, التي تجعو  كما تناول العيبان خالل اللقاء التطورات التي تيه

رؤيوة "من اإلنسان محورها األساس وتنعكس بيك  ىيجابي على تع ي  وحماية حقوق اإلنسان, حيوث بودأ العمو  فوي تنفيو  

 .  للوطن وأبنائهتحقيق مستقب  أفضالتي تهدف ىلى تحقيق التنمية الياملة ل" 3020المملكة العربية السعودية 
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 تؤكد محاية العاملني من االجتار بالبشر« العمل»

   م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32 االثنين األقتصاديةجريدة : المصدر

/article_1096684.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/10/24 

 

 من الرياض« االقتصادية»

أكد الدكتور دمحم الفالح وكي  وزارة العم  والتنمية االجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بي ة العم , أن االتجار 

را ىلى باألشلاص جريمة من أشنع الجرائق التي ترتكب ضد اإلنسانية وتتنافى مع تعاليق ومبادئ اليريعة اإلسالمية, ميي

هـ,  3420/ 7/ 33أن الوزارة واستنادا ىلى نظام مكافحة جرائق االتجار باألشلاص الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 

 .وك لك نظام العم  تؤكد حماية العاملين مما يتعرضون له من تعسو واستغالل بأي شك  من أشكال وصور المتاجرة

التي " شروحات في نظام مكافحة جرائق االتجار باألشلاص"بعنوان وأوضح الدكتور الفالح خالل افتتاحه ورشة عم  

انطلقت أمس في الرياض, أن وزارة العم  والتنمية االجتماعية تعم  على تطوير  ليات وىجراءات القضاء على مث  ه ه 

جرة باألشلاص الملالفات بالتعاون مع الجهات الملتصة, كما جنّدت في ه ا اإلطار جهاز التفتيش لضبط حاالت المتا

والتعام  معها, ميددا على أن الوزارة هي الجهة المعنية بتلقي جميع حاالت االشتباه, ويتق عن طريقها الرفع وملاطبة 

 .الجهة ذات العالقة الستكمال ىجراءات الضبط حسب تفاصي  اإلجراءات و ليات اإلحالة

ر باألشلاص, عرضا تحدث فيه عن أهداف ومهام اإلدارة من جهته, قدّم ماجد اليهري مدير ىدارة مكافحة جرائق االتجا

, وحماية العمالة من سوء "لمفتيي العم "التي من أبرزها السعي لرفع الوعي بماهية جرائق االتجار باألشلاص خاصة 

ظاهرة  المعاملة أو انتهاك حقوقهق بأي شك  من األشكال, ىضافة ىلى التعاون اإلقليمي والدولي, واإلسهام في منع تفيي

وتحدث اليهري عن  ليات الضبط وىجراءات سير القضايا, والعقوبات على من تثبت . االتجار باألشلاص والقضاء عليها

 .عليه جرائق المتاجرة

كما ناقيت الورشة محاور متعددة شملت, حماية ومتابعة الضحايا والتعام  معهق, دور مراك  اإليواء, تأهي  الضحايا 

 .وىجراءات االستدالالت األولية, وىجراءات الضبط وتوجيه االتهاماجتماعيا, التحقيق 

وشارك في الورشة محاضرون من هي ة حقوق اإلنسان, ومديرية األمن العام, وهي ة التحقيق واالدعاء العام, ووزارة 

 .العدل, ىضافة ىلى قطاع التنمية
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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إشادة شورية بأداء املؤسسة وقراراتها تفتح الطريق لعودة كوادرها 

 الطبية السعودية املميزة
بتحويل مرضى الطوارئ « التخصصي»السماح لـ 

 للمستشفيات األهلية واحلكومية
 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1542733 
 

 عبدالسالم دمحم البلوي -الرياض 

طالبت اللجنة الصحية بمجلس اليورى بدعق بند األدوية في مي انية مؤسسة مستيفى الملك فيص  التلصصي لتوفير 

ن المؤسسة من تحوي  المرضى األدوية الحديثة لعالج األمراض التلصصية والمرجعية, كما دعت اللجنة ىلى تمكي

وأوصت اللجنة في تقريرها ال ي حصلت عليه . للمستيفيات األهلية والحكومية في حال االزدحام اليديد ألقسام الطوارئ

ويناقيه المجلس االثنين المقب  بدعق المؤسسة ومرك  األبحاث ب يادة ملصصات مي انية ىنياء مرك  " الرياض"

ستيفى الرئيس بالرياض, وزيادة عدد وظائو التدريب لألطباء والممارسين الصحيين التدريب والمحاكاة في الم

 .والمدربين, واستحداث بند االبتعاث لفرع جدة

هـ 3427-3426عبدهللا زبن العتيبي ىلى تحقيق المؤسسة نجاحات رائدة عام التقرير . وأشارت اللجنة الصحية برئاسة د

عملية بنتائج تضاهي نتائج  3310عن العام السابق وتجاوزت % 31عمليات بنسبة في مجال زراعة األعضاء ف اد عدد ال

 .المراك  العالمية

وأوضح التقرير زيادة الطاقة االستيعابية في المؤسسة فبلغت نسبة اإلنجاز في ميروع مرك  الملك عبدهللا لألورام 

المؤسسة في الحرص على ىبراز  , واستمرت%62وفي ميروع مبنى الطوارئ % 51وأمراض الكبد في الرياض 

المسؤولية االجتماعية عبر تع ي  وتقوية اليراكة المجتمعية من أج  تع ي  التعاون الصحي, ورفع مستوى الصحة 

بحثاً علمياً في عدد من المجالت العلمية المرموقة المحكمة  283العامة, وفي مجال البحث العلمي والطبي نير المستيفى 

 .الوراثة واألمراض الوراثية في أبحاث% 32منها 

وأجم  التقرير المعوقات والتحديات المتكررة التي تواجه مؤسسة مستيفى الملك فيص  التلصصي وفي مقدمتها شح 

وظائو المدربين والمتدربين ونقص قاعات التدريس مما ينعكس سلباً على رسالة المؤسسة التعليمية لألطباء والممارسين 

ن ال يادة الباهظة لتكاليو بعض األدوية الحديثة, وتيكو المؤسسة من صعوبة استقطاب الصحيين, كما تعاني م

الممارسين الصحيين السعوديين المتمي ين والمحافظة عليهق, وصعوبة قبول المرضى المحولين نتيجة محدودية الطاقة 

حيث بلغت نسبة اإلشغال لألسرة في  االستيعابية مقاب  ت ايد الحاجة لللدمات الصحية التلصصية التي تقدمها المؤسسة

مما يحد من قبول المستيفى لمرضى جدد في أجنحة التنويق % 83وفي فرع جدة % 53المبنى الرئيس في الرياض 

 .والعناية المرك ة

ىلى ذلك, عالج قرار لليورى ميكلة تسرب العديد من الكوادر الطبية السعودية ىثر تطبيق سلق الرواتب الموحد وتجميد 

اتب الممارسين الصحيين السعوديين في المؤسسة, وجاء قرار المجلس لصالح معالجة شكوى المؤسسة من صعوبة رو

استقطاب الممارسين الصحيين السعوديين المتمي ين والمحافظة عليهق بسبب تطبيق سلق الرواتب الموحد, من خالل 

زمة لمراجعة الكوادر والم ايا المالية للممارسين المطالبة بإعطاء مؤسسة مستيفى الملك فيص  التلصصي المرونة الال

الصحيين السعوديين الممي ين بما يع ز ىمكانية استقطابهق واالحتفاظ بهق, وىعطائهق الفرص ليغ  المراك  القيادية 

 .بالمؤسسة

http://www.alriyadh.com/1542733
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 ومن قرارات اليورى على تقرير التلصصي السابق, دعمه إلنياء ميروعات وقفية تستهدف تنويع مصادر دخ 

المؤسسة, لتلفيو الضغط على مي انية الدولة وىيجاد مصادر تمويلية أخرى تدعق مي انية المؤسسة لتحقيق التوازن 

واالستدامة المالية لتتمكن من تقدم خدماتها الصحية بإنياء أوقاف لها, وك لك تحوي  مؤسسة مستيفى الملك فيص  

 .ستقاللية اإلداريةربح ومنحها االالتلصصي ىلى منيأة مستقلة ال تهدف لل

 

 
 بتأييد اإلرهاب وتعاطي احلشيش" ثالث"واتهام ".. داعشيني"السجن لـ

 هددت شقيقتها بالقتل وكفرت" إرهابية"النظر يف قضية 
 رجال األمن 

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين الرياض جريدة : المصدر

ttp://www.alriyadh.com/1542677h 
 

 مفضي اللمساني -الرياض 

, ىثر اتهامها بتهديد شقيقتها بالقت  وال هاب "داعيية"تنظر المحكمة الج ائية المتلصصة في الرياض في قضية مواطنة 

 .ىلى مقر عملها لتنفي  تهديدها, وتكفيرها رجال األمن

 .رية ميددةوطلب المدعي العام الحكق عليها بعقوبة تع ي

وكتابة تغريدتين " داعش"حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة ثالث سنوات ونصو بحق مواطن دين بتأييد " الج ائية"وأصدرت 

 .تتضمن تهديد أحد األشلاص بعد اتهامه بال ندقة, وكتابة وسق يحث على قتله" تويتر"في 

ته المرأة من الف ة الضالة في التلفي عن رجال األمن, كما دانت المحكمة مواطناً بتأييده للجماعات المقاتلة, ومساعد

 .وملالفته لما سبق أن تعهد به, وتقرر تع يره بالسجن أربع سنوات

وتمجيد أعماله اإلرهابية, ونير أخبار " داعش"بعقد جلسة نظر دعوى ضد مواطن بتهمة تأييد " الج ائية"فيما, شرعت 

 .ىباحية" فيديو"اطع يه الحييش ومقالتنظيمات اإلرهابية, وتعاط
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 بديل تعليمي إلكرتوني.. املدرسة االفرتاضية

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين الرياض جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1542725 
 

ة عين االفتراضية أحد الميروعات المنف ة من قب  شركة تطوير لللدمات أحمد العيسى مدرس. دشن وزير التعليق د

 .دمحم ال غيبي وعدد من المسؤولين في الوزارة. التعليمية, بحضور الرئيس التنفي ي لليركة د

, مييراً ىلى وأكد العيسى أن التقنية ال غنى عنها في التعليق وىثراء العملية التعليمية ومتابعة األداء التعليمي لدى الطالب

 .أهمية مث  ه ه التطبيقات اإللكترونية وع م الوزارة بالتوسع بها بيك  أكبر مستقبالً 

ً كبيراً وخاصة أنها تعم  على مدار . وأوضح الرئيس التنفي ي لليركة د ال غيبي أن المدرسة االفتراضية تعد ميروعا

ئهق, وتتوفر على المحتوى الجيد والتقويق والدروس, ىضافة ساعة, وتتيح الفرصة ألولياء األمور للدخول ومتابعة أبنا 34

 .ىلى مواءمتها لطبيعة الجي  الحالي ال ي يعتمد على التقنية بيك  أكبر من سابقه

ً من المدارس االفتراضية, روعي في تصميمها وىنتاجها  ً حديثا وقد قدمت شركة تطوير لللدمات التعليمية أنموذجا

 .في جانب التحول الرقمي والتقني 3020ب العالمية, باإلضافة ىلى ما تضمنته رؤية التوافقية مع أحدث التجار

وتعد المدرسة االفتراضية مدرسة ىلكترونية تقدم حلوالً تعليمية افتراضية وبديلة لضمان نير التعلق واستدامته, وىتاحة 

طالبية كافة على ملتلو أنواعهق, وتقدم فرص التعلق لمن ال يستطيع الوصول ىلى المدرسة, كما أنها تعنى بالف ات ال

 .خدمات تعليمية افتراضية متنوعة

وقد ساهق ه ا الح  التقني المتطور في توفير بدي  تعليمي ذي جودة عالية في مناطق المملكة كافة, سيساهق في تعويض 

ت والتفاع  المباشر مع معلميهق الفاقد التعليمي وسيتيح الفرصة للطالب والطالبات لالنضمام لمدارسهق على بي ة اإلنترن

 .عبر الفصول االفتراضية المباشرة

التسجي  اإللكتروني, الفصول : )وتُعنى المدرسة بك  خصائص وخدمات أنظمة التعليق حيث زودت باللدمات التالية

ءات, واليهادات االفتراضية المت امنة وغير المت امنة, أداء الواجبات واالختبارات اإللكترونية, والتقارير واإلحصا

ً للبي ة (اإللكترونية, والمتابعة والدعق التعليمي , ىضافة ىلى االستمتاع بمحتوى رقمي تعليمي ضلق صمق خصيصا

 ".عين"التعليمية في المملكة بالتكام  مع بوابة التعليق الوطنية 

اإللكترونية في اليركة بعد  ويأتي تدشين المدارس االفتراضية بوصفها أحد منتجات منظومة تطوير المحتوى والحلول

عم  طوي  لفريق من التربويين والتقنيين وذلك من أج  توفير حلول فاعلة للتعلق والتدريب اإللكتروني بصورة تتطابق 

 .مع مفردات المجتمع السعوي

لبوابات ويأتي ه ا الميروع امتداداً للدمات أخرى في تطوير المحتوى الرقمي التعليمي والتدريبي, وك لك تطوير ا

 .والتطبيقات اإللكترونية واستضافتها, وتقديق االستيارات الفنية في التعلق اإللكتروني

وسيكون هناك صالحيات إلدارات التعليق في المناطق في ىنياء مدارس افتراضية خاصة بك  مدينة بحسب الحاجة 

ً كما هو الواقع؛ من حضور وفصول وواجب ات وأنيطة وتفاع  بين المدرس والظروف, ومن ثق ىدارتها افتراضيا

والطالب, من أج  االستفادة القصوى منها والحصول على الدعق الكام , ىضافة ىلى خدمة الحسابات, حيث ستكون هناك 

حساب الطالب, والمعلق, وقائد : ثالثة أنواع للحسابات توفرها المدرسة االفتراضية من أج  الدخول والمياركة, وهي

ويعدّ تطوير المحتوى التربوي والتعليمي, بأنواعه كافة المقروءة . صالحيات وخدمات ملتلفةالمدرسة, ولك  حساب 

والمرئية والمسموعة, أحد محاور اهتمامات شركة تطوير لللدمات التعليمية, حيث ىنه يعتبر حجَر ارتكاز وموجهاً 

ً لمعايير ضبط األداء التي تضمن تحقيق للعملية التعليمية والتربوية ضمن المنهج الدراسي وخارجه, يتق ىنتاجه وفق ا

األهداف المنيودة والملطط لها, وتقدم اليركة ممثلة بقطاع تطوير المحتوى والحلول اإللكترونية منظومةً ممتدة من 

اللدمات التعليمية والمهنية المتكاملة التي تسهق في تحسين العملية التعليمية وتطوير األداء المهني, وييرف على تطوير 

 .محلي واإلقليمي والدوليه ه المنظومة خبراء احترافيون تستقطبهق اليركة على المستوى ال
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 الصحة تغلق مستشفى احلجرة يف الباحة لعدم وجود

 خمارج طوارئ 
 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32الرياض االثنين جريدة : المصدر

p://www.alriyadh.com/1542749htt 
 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

أغلقت وزارة الصحة, مستيفى الحجرة بمنطقة الباحة اليوم األحد, واعتبرت الوزارة أن اإلجراء يأتي كلطوة تبين من 

جميع المنيأت  خاللها أن سالمة المرضى تعد أولوية قصوى, مؤكدةً أنها ماضية في تطبيق معايير األمن والسالمة على

 .الصحية الحكومية واللاصة على حد سواء مضطلعة ب لك دورها الرقابي والتنظيمي في المنظومة الصحية داخ  المملكة

وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى عن ىغالق أي مستيفى ال يطبق معايير السالمة حتى ولو كان المستيفى تابعاً لها, 

جرة ىلى ىشتراطات األمن فنية التي قدمها فريق هندسي قد كيفت عن افتقار مستيفى الحوأوضحت الوزارة أن التقارير ال

 .والسالمة

 

 
 وفاة طفلة غرقًا يف مسبح اسرتاحة جبدة

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين الرياض جريدة : المصدر

com/1542702http://www.alriyadh. 
 

ً في مسبح بإحدى االستراحات المستأجرة في  توفيت الطفلة سارة عبدالع ي  ق ان ذات الثمانية أعوام أمس األول غرقا

وكانت األسرة قد استأجرت االستراحة من أج  الترفيه, . جدة, بالرغق من محاوالت النساء الالتي كن متواجدات إلنقاذها

 .ضرات بجثتها تطفو في المسبحوفوج ت والدة الطفلة مع الحا

وعبر والد الطفلة عبدالع ي  ق ان عضو مجلس ىدارة النادي األدبي بجدة والم يع بإذاعة جدة عن مياعر الح ن لفقد 

وح ر من أن سالمة عدد كبير من . ابنته, مييراً ىلى أن مسبح االستراحة لق يتوفر فيه الحد األدنى من اشتراطات السالمة

 .حمية بحواج  وال يوجد بها منق ونطر في مواقع ال تكون ماألطفال في خ
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 يطيح بلص يف الرياض« فيديو»

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين الرياض جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1542899 
 

 مناحي الييباني -الرياض 

لقت دوريات األمن بمنطقة الرياض القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر, ىثر تورطه في سرقة أحد المنازل أ

 .وهو يرتكب جريمته وانتياره في مواقع التواص  االجتماعي" فيديو"وسط العاصمة الرياض, عقب ظهوره في مقطع 

لميمان أنه باإلشارة للمقطع ال ي تق تداوله عبر وسائ  وأوضح المتحدث الرسمي ليرطة منطقة الرياض العقيد فواز ا

التواص  االجتماعي ال ي يوثق عملية سرقة من أحد المنازل وسط الرياض, ومحاولة الجاني فك لوحة سيارة تقو بمن ل 

كافة  مجاور, بغية طمس معالق سيارته وتظلي  رجال األمن, فقد عملت ىدارة دوريات األمن بمنطقة الرياض على اتلاذ

 .اإلجراءات الالزمة لكيو هويته وضبطه

في كمين محكق, وبتفتيش المركبة ضبط ( مواطن في العقد الرابع من العمر)وأضاف أن الجهود أسفرت عن ضبط الجاني 

 .بداخلها أدوات لها عالقة بالسرقة

 ة التحقيق واالدعاء العام وأشار العقيد الميمان ىلى أنه جرى ىيقاف اللص بمرك  اليرطة الملتص, وىشعار فرع هي

 .جرامي بالجرائق المقيدة ضد مجهولبمنطقة الرياض الستكمال ىجراءات التحقيق حسب االختصاص ومقارنة أسلوبه اإل

 
صور إجراءات تنفيذ قصاص يف الرياض

ُ
 ضبط م

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32الرياض االثنين جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1542900 
 

 مناحي الييباني -الرياض 

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن استغ  موقع عمله وصور اإلجراءات األولية لتنفي  القصاص بأحد الجناة ما 

 .تسبب في تأخير تنفي ه

ه وقام بتصوير االجراءات االولية لتتنفي  القصاص بأحد القت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن استغ  موقع عمل

 .الجناة مما تسبب في تأخير اجراءات تنفي  القصاص

ىشارة للمقطع ال ي أظهر اإلجراءات "وقال المتحدث الرسمي ليرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جمي  الميمان 

لتنفي  من قب  ذوي الدم, وقيام أحدهق بتصويره مستغالً مقر األولية لتنفي  حد القصاص بأحد الجناة, وما حص  من تأجي  ل

 ".عمله ونيره, فقد تمكنت ىدارة التحريات والبحث الجنائي بيرطة المنطقة من تحديد هوية اليلص وضبطه

 .وأضاف أنه أُحي  لفرع هي ة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الرياض الستكمال اإلجراءات النظامية بحقه

يد الميمان من مغبة تصوير مث  ه ه المياهد وبثها لما تمثله من انتهاك صريح للنظام, وأن االجه ة الملتصة وح ر العق

 .ضبط أي ملالو وتطبيق النظام بحقهلن تتوانى عن 
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 الدكتور مشاط يرتأس االجتماع ويشكر املليك على الثقة الكرمية

ضاء جملس جامعة جدة يعتمد ميثاق أخالقيات املهنة ألع
 هيئة التدريس

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين الج يرة جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161024/ln51.htm-http://www.al 
 

 :عبد القادر حسين -جدة 

وفي بداية . الفتاح مياط, الجلسة األولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحاليترأس مدير جامعة جدة األستاذ الدكتور عبد

الجلسة تقدم معاليه باليكر واالمتنان للادم الحرمين اليريفين, حفظه هللا, على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مديًرا 

بقًا األستاذ الدكتور أسامة طيب, ولمعالي كما تقدم باليكر ىلى ك  من معالي مدير جامعة الملك عبد الع ي  سا, للجامعة

مدير الجامعة الحالي األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي, على جهودهق في الجامعة الناش ة وعملهق الدؤوب لالرتقاء 

 .بالجامعات الناش ة, ورحب معاليه بالحضور متمنيًا لهق عاًما دراسيًا موفقًا

لتعليق العالي الدكتور دمحم الصالح, ووكي  الجامعة المكلو الدكتور عدنان وقد حضر الجلسة ك  من أمين عام مجلس ا

 .الحميدان, وعمداء الكليات والعمادات المساندة

الموافقة على ترشيح وكي  الجامعة أمينًا : وبعد االطالع على جدول أعمال الجلسة اتل  المجلس عددًا من القرارات, ومنها

عة ىلى عضوية اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة, والموافقة على لمجلس الجامعة, وضق وكي  الجام

كما وافق المجلس على اعتماد برنامج التسويق . ميثاق أخالقيات المهنة ألعضاء هي ة التدريس ومن في حكمهق بالجامعة

علومات في ذات الكلية, وىعادة تيكي  بقسق ىدارة األعمال بكلية المجتمع, وبرنامج اليبكات بقسق الحاسب وتقنية الم

تعيين الدكتور توفيق الليال, في عضوية : ىلى ذلك أقر المجلس عدداً من التعيينات, ومنها. مجلس عمادة الدراسات العليا

المجلس العلمي لمدة عامين, والدكتور عبدهللا الم روعي, في عضوية المجلس العلمي ممثالً لكلية العلوم لمدة عامين, 

لدكتور أحمد الييخ, في عضوية المجلس العلمي ممثالً لكليات خليص لمدة عامين ىلى جانب ترقية اثنين من منسوبي وا

كما رشح المجلس الدكتور أسامة أبو النجا, لالنضمام لعضوية المجلس العلمي ممثالً إلدارة . الجامعة على مراتب عليا

لمجلس العلمي, وىيفاد الدكتور عادل اليوبي, في مهمة اتصال لمدة الجامعة, ووافق على تجديد تعيين عدد من أعضاء ا

  الدراسي وفي ختام الجلسة وافق المجلس على منح الدرجة العلمية للطلبة والطالبات المتوقع تلرجهق, خالل الفص. عام

 .األول للعام الجامعي
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ين قائد القوات اخلاصة يتفقد جاهزية الوحدات املشاركة بالتمر

 « 1أمن اخلليج العربي»املشرتك  
قوات األمن اخلاصة تستعرض خرباتها يف مكافحة اإلرهاب 

 بالتمرين التعبوي
 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين  الج يرةجريدة : المصدر

16/20161024/ln48.htmjazirah.com/20-http://www.al 
 

 :سعود الييباني -« الج يرة»

أعلن قائد قوات األمن اللاصة اللواء الركن مفلح بن سليق العتيبي أمس, جاه ية قوات األمن اللاصة في مياركتها 

لاصة التمرين التعبوي الميترك, حيث وقو اللواء العتيبي على استعدادات الوحدات والفرق المياركة من قوات األمن ال

, لالطم نان على جاه ية اإلمكانات البيرية واآللية والتسليح التي تق «3أمن اللليج العربي »بالتمرين التعبوي الميترك  

ىعدادها للمياركة في التمرين الم مع تنفي ه في مملكة البحرين اليقيقة نهاية اليهر الجاري, وذلك في مدينة األمير نايو 

ن العتيبي بأن التمرين يهدف ىلى رفع كفاءة األجه ة األمنية في دول مجلس التعاون, وزيادة وأوضح اللواء الرك.األمنية

تبادل اللبرات األمنية بين منسوبيها في المجاالت األمنية, وخاصة مجال  قدرتها على مكافحة األعمال اإلرهابية, وك لك 

 .مكافحة اإلرهاب

من تصميق وتنفي  فرضيات تحاكي الملاطر المتوقعة والتهديدات التي وأضاف اللواء الركن العتيبي بأن التمرين سيتض 

مجلس التعاون  تمثلها الجماعات اإلرهابية, وسيضمن رفع مستوى الجاه ية األمنية بين قطاعات وزارات الداخلية لدول 

بي ىلى أن التمرين التعبوي وأشار اللواء الركن العتي .اللليجي, من خالل تع ي  ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما

ينظق وفق االتفاقية األمنية بين دول المجلس, والتي تنص على ضرورة تبادل اللبرات « 3أمن اللليج العربي»الميترك 

في المجاالت األمنية بيك  واسع من التلطيط, والتنفي  الميترك وتبادل المعلومات األمنية واتلاذ القرارات المناسبة 

 .الطارئة خاصة في الحاالت

ووجه اللواء الركن العتيبي كلمة توجيهيه به ه المناسبة, حث فيها المياركين على ب ل أقصى الجهود والظهور باليك   

والقوة المعهودة التي تتمي  وتيتهر بها قوات األمن اللاصة, متمنياً للمياركين التوفيق في مهمتهق سائالً المولى ع  وج  

ين عامة ووطننا خاصة نعمة األمن واألمان, في ظ  حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم أن يديق على أوطان المسلم

, وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس -أيّده هللا  -الحرمين اليريفين الملك سلمان بن عبد الع ي  

يحفظه  -ان بن عبد الع ي  دمحم بن سلم , وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع األمير-يحفظه هللا  -الوزراء وزير الداخلية 

 .-هللا 
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 بناء على توجيه مسو وزير احلرس الوطني 

ربط ترقية الضباط من رتبة مالزم إىل رتبة رائد باحلصول على 
 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين الج يرة جريدة : المصدر  دورة يف اللياقة البدنية

http://www.al-jazirah.com/2016/20161024/ln45.htm 
 

 :عوض مانع القحطاني -« الج يرة»

اتل ت وزارة الحرس الوطني ىجراءات برفع اللياق البدنية لدى منسوبي الوزارة من العسكريين حيث صدرت توجيهات 

ب بن عبدهللا بن عبدالع ي  وزير الحرس الوطني باعتماد اللياقة البدنية شرطا أساسيا صاحب السمو الملكي األمير متع

لترقية الضباط من رتبة مالزم ىلى رتبة رائد في كافة قطاعات الحرس الوطني لرفع المعدل القتالي واللياقي لدى منسوبي 

ضابط قب  ترقيتهق  4300فقد تق تدريب وتأهي دمحم الحمالي بأنه على ضوء ه ه التوجهات / وقال العقيد. الحرس الوطني

 .ىلى الرتب التي يستحقونها من خالل تنظيق دورات تأهيلية في مجال اللياقة

دعيوم بن حسين اليهراني بأن المدينة الرياضية / وقال مدير عام اليؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني العميد

يرة الحرس الوطني حيث تهدف ه ه المدينة لرفع الجاه ية القتالية لدى المتكام  ييك  عالمة بارزة ونقلة نوعية في مس

ضباط وأفراد رجال الحرس الوطني وبناء الفرد العسكري لياقياً مييراً ىلى أن المدينة قد أعدت عدداً من الدورات اللياقية 

ً في مجال للضباط واألفراد واالهتمام بالتربية الرياضية باعتبارها تساعد وتساهق في خلق ضبا ط مؤهليت تأهيالً عاليا

 .اللياقة من أج  القيام بواجبهق خير قيام

 وأوضح العميد اليهراني بأن مستوى اللياقة في وحدات الحرس الوطني سوف تعم  عليه المدينة بما يحقق تطلعات

 . وتوجيهات سمو وزير الحرس الوطني

 
ا لرؤية اململكة 

ً
 (0202)جتسيد

 بتعليم الرياض( وطنرؤية )انطالق مسابقة 
 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين الج يرة جريدة : المصدر

http://www.al-jazirah.com/2016/20161024/ln59.htm 
 

 :عبدالرحمن المصيبيح -الج يرة 

رؤية )برنامج المسابقة الفنية الكبرى  -ممثلة بإدارة النياط الطالبي  -منطقة الرياض أطلقت اإلدارة العامة للتعليق ب

 ., التي تستهدف جميع الطالب والطالبات على مستوى منطقة الرياض التعليمية(وطن

التعليمية التي وأوضح المدير العام للتعليق بمنطقة الرياض دمحم المرشد أن ه ه التظاهرة الفنية تأتي انطالقًا من األدوار 

وبرنامج التحول الوطني نحو مجتمع  3020تسعى اإلدارة العامة لتحقيقها عبر األنيطة الطالبية تماشيًا مع رؤية المملكة 

 .حيوي واقتصاد م دهر ووطن طموح ومسايرة للطط التنمية للوصول ىلى مجتمع معرفي مبدع

http://www.al-jazirah.com/2016/20161024/ln45.htm
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في مجال الرسق والتصوير التيكيلي ضمن خطة النياط الطالبي ( رؤية وطن)ولفت المرشد ىلى أن اعتماد المسابقة الفنية 

جاء ليتيح الفرصة للطالب والطالبات للتعبير عن مياعر االعت از بالدين والوالء والمحبة للمليك واالنتماء للوطن 

المدارس   مالً من جميع قادة, وتجسيد خواطرهق وتطلعاتهق حول رؤية الوطن من خالل مواهبهق وىبداعاتهق الفنية

والتيديد على المعلمين , بالمنطقة حث الطالب والطالبات على المياركة في المسابقة وفق  ليتها وشروطها وضوابطها

 .ورواد النياط بتفعي  برنامج المسابقة من خالل حصص التربية الفنية والنياط لتحقيق األهداف المرجوة منها

ور أبوعباة أن موضوع المسابقة مفتوح على المجاالت كافة التي تعبر عن من جهته, أوضح مدير ىدارة النياط الطالبي أن

مييًرا ىلى أنه يمكن الحصول على م يد من المعلومات حول المسابقة عبر التواص  مع قسق , (3020)رؤية المملكة 

 .(www.nre.gov.sa)أو الرابط ( 370تحويلة  4773130)النياط الفني على رقق 

 

 
 عامني وغرامة مليون ريالتصل إىل السجن ل

تشديد تطبيق األنظمة على خمالفي : «اجلزيرة»لـ« التجارة»
 توطني االتصاالت

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32الج يرة االثنين جريدة : المصدر

http://www.al-jazirah.com/2016/20161024/ec13.htm 
 

 :جمال الحربي -« الج يرة»

عن تيديد تطبيق أنظمة الغش التجاري على ملالفي نظام توطين قطاع « الج يرة»كيفت وزارة التجارة واالستثمار لـ

االتصاالت في المملكة, وقالت ىنها ستقوم خالل األيام القادمة بتفعي  تطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق الملالفين 

مة مكافحة التستر والتي تص  ىلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تص  ىلى مليون لاير للملالو الواحد وىبعاد غير ألنظ

السعوديين عن المملكة, والتيهير بأسماء الملالفين في الصحو المحلية على نفقتهق اللاصة, باإلضافة ىلى العقوبات 

سج  التجاري, والمنع من ممارسة النياط التجاري نفسه لمدة تص  األخرى المتضمنة ىغالق النياط وتصفيته وشطب ال

وأكدت الوزارة أنها تنف  جوالت تفتييية مكثفة تستهدف جميع المنيآت التجارية لقطاع االتصاالت . ىلى خمس سنوات

لنظامية بحقهق, وملحقاتها في ملتلو مناطق المملكة, وذلك لضبط ملالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات ا

. قصر العم  في نياط وقطاع االتصاالت وملحقاتها على السعوديين»والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ

مؤكده ىحالة ك  من يثبت تورطه في ملالفة النظام ىلى هي ة التحقيق واالدعاء العام تمهيداً إلحالتهق ىلى ديوان المظالق 

ما ح ّرت مالّك المحال واألفراد من التعاون مع الملالفين حتى ال يكونوا عرضة للمساءلة إلصدار االحكام النهائية, في

القانونية والعقوبات النظامية, وأضافت الوزارة انها حريصة على القيام بالمهام المناطة بها وفق النظام, بما يحقق استقرار 

التكاملي بين الوزارات المعنية وىمارات المناطق في السوق ووقوف شباب األعمال على الطريق الصحيح, مييدة بالعم  

ويأتي ذلك في ىطار التنسيق والتعاون الميترك لتطبيق قرار توطين قطاع االتصاالت وملحقاتها, وضمن . ه ا اليأن

 السعي الدؤوب والمستمر للوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري وىيجاد بي ة تجارية نظامية وخالية من الملالفات

 .المواطنين من العم  التجاريوتمكين 
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 إدارة تعليمية 03مناهج دراسية تتأخر يف 

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين الوطن جريدة : المصدر

a/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=281727&CategoryID=5http://www.alwatan.com.s 

 

      PM 30:20 32-30-3036دمحم  ل ماطر : أبها

ىدارة تعليمية تأخرا في مناهجهن الدراسية نتيجة تأخر ىنهاء ملو تعيين  25تعاني طالبات بعض مدارس التعليق العام في 

 .ذي الحجة الماضي 30دأت في استقبال التقديق عليها في معلمة كانت وزارة اللدمة المدنية قد ب 1132نحو 

النسبة األعلى في تضرر وتأخر المناهج الدراسية, كون ذلك التلصص األعلى في نسبة " الدين"وتسج  مقررات 

خرا من واقع االحتياج العام, فيما أعلنت الوزارة مؤ% 35وظيفة وبنسبة  3635الوظائو التعليمية السنوية المعلنة بواقع 

 .أن ىدارة تعليق الرياض ومكة المكرمة وجدة خارج حسابات الوظائو التعليمية الجديدة

 استمرار الصمت

من الفص  الدراسي األول لطالب وطالبات التعليق العام, ومع قرب ىجازة منتصو الفص  % 31في وقت مضى نحو 

عادة متحدثها الرسمي حمد المنيو تلت م الصمت الدراسي بعد نحو أسبوعين, ما زالت وزارة اللدمة المدنية على غير 

ذي الحجة الماضي, حيث  36عن مصير نتائج الترشيحات األولية للمتقدمات للوظائو التعليمية من  انتهاء فترة التقديق في 

 .لق يغرد كعادته بأي جديد حيال ذلك الملو, فيما لق تكن التعليق أحسن حاال ففضلت الت ام الصمت أيضا

 مؤلقانتظار 

, وينتظرن اللريجات بأعصاب ملتهبة نتائج المرحلة الثانية المتعلقة "التقديق"بالرغق من انتهاء المرحلة األولى المتعلقة بـ

ي كر أن متحدث المدنية حمد . , ساد الصمت حسابي متحدثي الوزارتين حتى ىعداد ه ا التقرير"الترشيح المبدئي"بـ

, فيما تساءل "ضغطة زر"لسابقة, أن وزارته تعتمد على الترشيح اآللي للمتقدمات بـالمنيو, قد أكد في ىحدى تغريدات ا

 .متابعون عن سبب التأخر في ىعالن النتائج

 أرقام غائبة

لق تجدد وزارة اللدمة المعنية رقق المتقدمات ال ي أعلنته خالل ثالثة األيام األولى من التقديق, التي أكدت فيها أن عدد 

ألو متقدمة خالل األيام الثالثة األولى, فيما تناق  متابعون لحساب متحدث المدنية أن الرقق  73لنحو المتقدمات وص  

 . ألو متقدمة 380وص  في نهاية مرحلة التقديق لنحو 

 ي كر أن وزارة اللدمة المدنية مددت فترة قبول طلبات التقديق على الوظائو التعليمية, التي كان من المقرر لها االنتهاء

من ذي الحجة الماضيين, فيما أوضح متحدث المدنية حمد المنيو عبر حسابه بتويتر أن ذلك  36ذي الحجة حتى  34في 

عددا من التغريدات " تويتر"جاء تلبية لرغبة المتقدمات في التمديد, في وقت أكد فيه متابعو موقع التواص  االجتماعي 

دمة المدنية ومتحدثها الرسمي, مطالبتهق بتمديد فترة القبول نتيجة تعثر التي وجهتها متقدمات للوظائو لحساب وزارة الل

 .في استقبال بيناتهق" جدارة"روني الموقع اإللكت
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 حتديات تواجه تشغيل األسر املنتجة للمقاصف املدرسية 0
 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين الوطن جريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=281736&CategoryID=5 

 

      PM 30:27 32-30-3036نورة الثقفي : الطائو

من المقاصو المدرسية, كيفت مصادر %  30لتيغي   فيما أبلغت وزارة التعليق ىداراتها بمنح فرصة لألسر المنتجة

تحديات تواجه عم  األسر المنتجة في المقاصو, وتتضمن اشتراط ترشيح األسر المنتجة من قب   2عن " الوطن"لـ

وزارة العم  والتنمية االجتماعية أو الغرفة التجارية أو الجمعيات الليرية, وأن يكون عم  األسرة تحت مظلة المتعهد, 

 .يس بالتعاقد المباشر مع ىدارة المدرسة, وأخيرا ضعو المقاب  المادي ال ي يمنحه المتعهدون لألسرة المنتجةول

 البحث عن األسر

شرعت ىدارة التعليق بالطائو في الترتيب الستقطاب عدد من األسر المنتجة لتيغي  المقاصو بالتعاون مع عدد من 

رية بالمحافظة, وقال مدير ىدارة خدمات الطالب بتعليق الطائو هالل الثقفي ىن الجهات الملتصة, ومن بينها الغرفة التجا

اإلدارة تبحث عن األسر التي تعم  تحت غطاء رسمي من قب  وزارة العم  والتنمية االجتماعية, حيث ىن التيغي  يمنح 

ل األسر المنتجة لدى وزارة العم  لألسر التي يتق ترشيحها من الوزارة أو المؤسسات والجمعيات واللجان النيطة في مجا

والتنمية االجتماعية, مؤكدا أن تيغي  األسر المنتجة في المقاصو المدرسية ميروع وزاري والتعميق يستهدف تيغي  

 .من ىجمالي عدد المدارس%  30

 وجبات خفيفة

عتمدة بصورة يومية بوجبات يمكن لألسر المنتجة أن تقوم بتيغي  المقاصو بإشراف ىدارة المدارس وفق التعليمات الم

وعن التيغي  القائق قال الثقفي . خفيفة, والعم  جار على ىعداد  لية لتوعية األسر المنتجة المعتمدة قب  االنطالق للميدان

ىن لديهق نوعين من التيغي  عن طريق قائدات المدارس واآلخر عن طريق ميغلين للمدارس, حيث تمت التوصية 

 .يرة موردين عن طريق الغرفة التجارية وتنطبق عليهق االشتراطات الالزمةميغالً وع 34باعتماد 

 أسرة  40

 40قال الثقفي ىن هناك ملاطبات رسمية تمت مع مكتب العم  بالطائو والغرفة التجارية بالطائو, وتق ت ويد اإلدارة بـ

أن األسر ينبغي أن تكون لديها معرفة أسرة منتجة, ويجري التنسيق مع المدارس لتعريو األسر تحت جهة معينة, مبينا 

بآلية التيغي  تحت ىشراف ىدارة المدرسة, فهناك نوعان من التيغي  قائمة في المدارس, واألسر تحتاج لها معينا ألنها ال 

تستطيع التيغي  مباشرة ب  تحت مؤسسات تيغيلية, وقامت اإلدارة بملاطبة الميغلين للمقاصو وىشعارهق بأن هناك 

األسر سينضمون لهق تحت ىشراف المدرسة ووفق التنظيمات الوزارية واليروط والضوابط التي اعتمدتها  عددا من

 .الوزارة

 الحد من الملالفات

عن ملالفات المقاصو في المدارس األهلية أو الحكومية, أوضح الثقفي أن هناك منهجية معتمدة تتضمن الج اءات 

فين والميرفات أثناء زياراتهق اليومية للمدارس بالمقاصو المدرسية والعم  للملالفات التي يتق رصدها من قب  المير

على تنفي ها, كما تتضمن المنهجية األدوار المحددة لك  من قائدي المدارس والميغ  والمورد وعام  المقصو 

لمدرسي, مييرا ىلى أّن والميرف, واالشتراطات الصحية الالزمة للمقر والمواد الغ ائية المقدمة والعاملين في المقصو ا

ىدارة خدمات الطالب تضمن في خطتها السنوية البرامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية لميرفي وميرفات المقاصو 

بآليات تنفي  المنهجية وللطالب والطالبات بأهمية الغ اء الصحي وفوائده, ىضافةً ىلى أن اللطة تستهدف تحسين وتطوير 

البي ة : يعنى بالجوانب التربوية والصحية رغبة في الوصول ىلى رضا من نقوم بلِدمته, وتيم المقاصو المدرسية ال ي 

الداخلية اللارجية للمقصو المدرسي, ومقر تناول الوجبات ومناف  البيع اللارجية وقائمة األسعار المعتمدة ومكتبة 

درسية مرفق مهق من أهق مرافق المدرسة باعتباره التثقيو الغ ائي ودعق المقاصو بمكائن البيع ال اتية ألن المقاصو الم

منبرا تثقيفيا مهما, ومصدرا مع زا لمفهوم الغ اء الصحي لدى المتعلمين, وحيث أصبحت المقاصو مطلباً صحياً 

 .الجوانب اللاصة بالتثقيو الغ ائياجتماعياً ترقى ب

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=281736&CategoryID=5
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 ألف معاملة متأخرة فرضت البصمات اخلمس 02

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين الوطن جريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=281712&CategoryID=5 

 

      AM 3:34 34-30-3036سعد الحربي : المدينة المنورة

معاملة لق تسدد, ىضافة  33100أن أمانة منطقة المدينة استندت في تطبيق البصمات اللمس على وجود « الوطن»علمت 

 .معاملة 100ألفا و 36ألو معاملة لق تسج  في االتصاالت اإلدارية, ليصبح عدد المعامالت المتأخرة  34ىلى 

دائر من  أسبوع حيال نظامية تطبيق أمانة منطقة المدينة المنورة البصمات حسمت وزارة اليؤون البلدية والقروية الجدل ال

اللمس, وعدته تنظيما داخليا وضمن صالحيات األمين, نافية ىيفادها لجنة للوقوف على واقعة اعتراض الموظفين على 

روية حمد سعد العمر وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة اليؤون البلدية والق. تطبيق النظام الجديد األسبوع الماضي

أمس أن ما قام به أمين منطقة المدينة المنورة المهندس دمحم العمري هو تنظيق داخلي للعم  وضمن صالحياته, " الوطن"لـ

مؤكدا أن الوزارة لق ترس  لجنة للتحقيق في تطبيق النظام الجديد ومعرفة أسباب اعتراض بعض الموظفين به ا 

 .اللصوص

معاملة لق تسدد,  33100نة منطقة المدينة استندت في تطبيق البصمات اللمس على وجود أن أما" الوطن"وعلمت 

معاملة,  100ألفا و 36ألو معاملة لق تسج  في االتصاالت اإلدارية, ليصبح عدد المعامالت المتأخرات  34ىضافة ىلى 

وذلك بعد أن انتقد عدد من المواطنين , "تويتر"وقامت بنير مستندات وكيوفات عن المعامالت المتأخرة في حسابها على 

نير األمانة صورة شلص يرتدي بيجامة, قالت ىنه موظو أثناء حضوره لتسجي  بصمة االنصراف, وأشارت ىلى أنها 

 .تطبق عدة معايير لضبط العم  وليس مجرد البصمة, وهي اإلنتاجية والجودة ورضا المستفيد

في البهو, مكررين رفضهق لقرار البصمات اللمس, في حين وثق عدد ىلى ذلك, استمر أمس وقوف موظفين باألمانة 

سابقة ولق , مؤكدين أن طالء الرصيو يوضح أن الصورة "البجامة"منهق رصيو األمانة الظاهر في صورة الموظو بـ

 .تكن في الفترة الماضية

 
 إحالة قضية اعتداء بيشة إىل جلنة خمالفات املمارسني

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32ثنين الوطن االجريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=281733&CategoryID=5 

 

      PM 30:24 32-30-3036سلطان  ل فاهدة : بيية

أحال مدير اليؤون الصحية بمحافظة بيية عامر بن مياري الصعيري, قضية اعتداء موظو على طبيب استياري 

بمستيفى الملك عبدهللا ببيية ونتج عنها ىصابة االستياري بكدمة في الفك العلوي وكسر بالسن, ىلى لجنة ملالفات 

 .الممارسين الصحيين للتحقيق واتلاذ الالزم

موظو يعتدي على "أمس, بعنوان " الوطن"لرسمي لصحة بيية عبدهللا الغامدي, تعليقا على ما نيرته وقال المتحدث ا

, ىن مدير اليؤون الصحية ببيية وجه برفع القضية ىلى لجنة ملالفات الممارسين الصحيين "طبيب في مستيفى بيية

 .للتحقيق وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها سنوافيكق بالنتائج

ظو ال ي يعم  في موقع قيادي بالمستيفى, قد اعتدى بالضرب على الطبيب االستياري بعد نقاش حاد وكان المو

عربي "وتطاول باللسان بسبب خالف سابق في العم , حيث قامت ىدارة المستيفى في وقت سابق بتفريغ طبيب أطفال 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=281712&CategoryID=5
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في الفك  العتداء في ىصابة االستياري بكدمةوتسليمه قسق الجودة, ما أدى ىلى نقص في الكادر الطبي, وتسبب ا" الجنسية

 .العلوي وكسر أحد أسنانه

 
 االتفاق على الصلح وجدولة الديون

 «غرفتي جدة ومكة»مليون ريال تنهي اخلالف املايل بني  22
  م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين األقتصادية جريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/10/24/article_1096640.html 

 

 متعب الروقي من جدة

من مصادر مطلعة, أن اللجنة العليا التي تق تيكيلها لح  اللالف المالي بين غرفتي جدة ومكة, " االقتصادية"علمت 

مبلغ المالي ال ي تطالب به غرفة مكة نظيرتها في جدة, حيث وص  تمكنت من ىنهاء القضية بالصلح واالتفاق على ال

 .مليون لاير 60المبلغ المتفق عليه ىلى نحو 

وأشارت المصادر, ىلى أن رئيسا مجلسي ىدارة الغرفتين اتفقا على الصلح ومبلغ معين لتسوية الديون, وهو األمر ال ي 

بالمسؤولين من الغرفتين, ومن ثق طلب تقارير المحاسبين القانونيين  أبلغت به اللجنة, التي قامت بدروها من خالل لقائها

 .للغرفتين, التي اختلفت في القيمة المالية للمطالبات, ىال أن اتفاق مسؤولي الغرفتين على مبلغ معين أنهى القضية

لية التي تطلبها غرفة وبحسب المصادر, فقد قامت غرفة جدة خالل الفترة الماضية بدفع مبالغ من ضمن المستحقات الما

في المائة من ىجمالي المستحقات المطلوبة, فيما لق يتحدد بعد  لية تسليق المبلغ المتبقي من القيمة  30مكة وتص  ىلى نحو 

المتفق عليه كإجمالي قيمة المستحقات, التي من المرجح أن تكون عبر جدولة ه ه الديون على فترات معينة تتفق عليها 

 .الغرفتان

قد تابعت سير قضية المطالبات المالية بين الغرفتين, التي بدأت قب  نحو ستة أشهر, حين طالب " االقتصادية"ت وكان

مسؤولون في غرفة مكة حينها نظراءهق في غرفة جدة بتسليق مستحقات الغرفة من ىيجار أرض المستودعات في اللمرة 

ة مكة أن غرفة جدة تأخرت في دفع قيمة المستحقات المالية جنوب جدة التي تستثمرها الغرفتان, فيما أكد مسؤولو غرف

 .لفترة طويلة على الرغق من مطالبتهق المتكررة بسرعة دفعها

حينها عن تيكي  لجنة من أربع جهات حكومية وخاصة, لح  قضية الحقوق المالية العالقة بين " االقتصادية"وكيفت 

 .مكةالغرفة التجارية الصناعية في جدة ونظيرتها في 

فيما اطلعت الصحيفة سابقا على نسلة من تقرير الحساب اللتامي لمستحقات غرفة مكة, ال ي أرسلته غرفة جدة ىليها, 

 386.27, حيث يظهر أن ىجمالي قيمة العقود واإليجارات المستحقة لغرفة مكة يقدر بنحو "غير مدقق"وقد كتب أعاله 

مليون لاير,  38.23ون لاير, وخصق التسوية إلخالء الموقع نحو ملي 53.13مليون لاير, واللصق التحفي ي بنحو 

 343.84المستحقة نحو  مليون لاير, ليكون ب لك الصافي لقيمة اإليجارات 32.65وملصص الديون الميكوك فيها نحو 

 .مليون لاير
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 عبد السالم الثميري: حوار

كيو المهندس دمحم العسيري المتحدث الرسمي لمرك  المعلومات الوطني في وزارة الداخلية, عن ح مة من التطبيقات 

والبرامج اإللكترونية التي ستقدم خالل الفترة المقبلة للتسهي  على المواطنين والمقيمين, مؤكدا أن من أبرزها خدمة التبليغ 

ً في المستيفيات وربطها مع نظام  عن ” كارت”, حيث ستص  شهادة الميالد و”أبير“المواليد وحاالت الوفاة ىلكترونيا

 ً  .العائلة على بريد المستفيد, ىضافة ىلى الربط مع وزارة العدل لتوثيق وقوعات ال واج والطالق ىلكترونيا

التطبيقات التي سترى النور خالل الفترة المقبلة في عدد  ىن لديهق عددا من“, ”االقتصادية“وقال عسيري في حواره لـ 

, ال ي يحول تصاريح السالمة للمصانع والمنيآت ”سالم“من قطاعات الوزارة, كتطبيق جديد للدفاع المدني اسمه 

ة في يمكن موظفي اللدمة المدني” أشر“التجارية, وىلغاء التعام  الورقي, فضال عن تطبيق  خر لألحوال المدنية اسمه 

 ً  .”أي مكان من خدمة أي مستفيد من الصق بلغة اإلشارة ىلكترونيا

وأشار الملتص التقني في المرك  ىلى أن محاوالت االختراق لألنظمة اإللكترونية لبرامج وزارة داخلية موجودة, ىال أن 

 .جميعها باءت بالفي , مبينا أن البنية التحتية للمرك   منة

ن طبقات بحيث تكون هناك حماية مستمرة, ىذ ىن لديهق تنسيقا مستمرا مع المرك  الوطني وشدد على أن المرك  مبني م

ىلى محصلة .. لألمن اإللكتروني, ومع بيوت خبرة أمنية, داخ  السعودية وخارجها منها أوروبية وأمريكية ودول ملتلفة

 :ه ا الحوار

 هدافه؟بداية حدثنا عن مرك  المعلومات الوطني في وزارة الداخلية وأ

يؤدي مرك  المعلومات الوطني دوراً مهماً في مجال تقديق خدمات الحاسب اآللي وتقنيات المعلومات إلدارات وقطاعات 

وزارة الداخلية؛ لتحقيق االستقرار واستتباب األمن واستقراء المستقب , وتأمين بنك معلومات مرك ي لقطاعات وزارة 

ة حلول وخدمات تقنية ريادية لوزارة الداخلية والجهات الحكومية, لحماية أمن الداخلية, حيث ىن المرك  يعم  على ىتاح

 .الوطن, وتسهي  تقديق خدمات ذكية للمواطنين والمقيمين وال ائرين

 ه  من جديد في البرنامج؟.. من اللدمات التي تقدمها الوزارة" أبير"يعتبر البرنامج اإللكتروني 

ني بالتنسيق مع األحوال المدنية ووزارة الصحة لربط المستيفيات لتسهي  عمليات هناك عم  بين مرك  المعلومات الوط

, حيث ىنه ىذا حضر مولود ألي "أبير"التبليغ عن الوالدة والوفيات, فإذا اكتم  ه ا النظام فستضاف من ضمن خدمات 

ا, فقط ك  المطلوب الدخول ىلى مستفيد يكون البالغ من المستيفى ىلى وزارة الصحة ثق ىلى وزارة الداخلية ىلكتروني

 .لتحديد اسق المولود, وتأتي شهادة الميالد وكرت العائلة المحدثة ىلى بريد المستفيد" أبير"

ك لك نعم  على الربط مع وزارة العدل لعمليات ال واج والطالق ىلكترونيا, فعند الرغبة في توثيق ال واج يدخ  على 

المحدث ل وج ولولي أمر ال وجة, حيث تحولت من األب ىلى ال وج, ىذ ىن الهدف ويطلب المستفيد كرت العائلة " أبير"

لألجه ة ال كية, رفع مستوى اللدمة, وتسلير ىمكانات األجه ة ال كية لتقديق خدمات " أبير"الرئيس من تطوير تطبيق 

 .لدمات اإللكترونيةجديدة ذات قيمة مضافة, حيث تعتبر التطبيقات ال كية هي المنصة المستقبلية لتنفي  ال
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 بما أنكق تعملون في مرك  حساس يهتق بالتقنية, كق نسبة اللطأ في البرامج التي تقدمونها, وماذا عن محاوالت االختراق؟

محاوالت االختراق لألنظمة اإللكترونية لبرامج وزارة داخلية موجودة, فالجهة التي تقول ىنها ليس لديها محاوالت 

 .نى ذلك ىما أن هناك محاوالت ولق يعلق عنها, أو أنه ال توجد محاوالت ألن الموقع غير مهقاختراقات لمواقعها فمع

فالبنية التحتية اإللكترونية لوزارة الداخلية ال بد أن تكون فيها محاوالت اختراق, ىال أننا ال نظهر ه ه المحاوالت لكيال 

قات ناجحة للبنية التحتية للمرك , فالمرك  مبني من طبقات نلبر المهاجمين ماذا نعرف عنهق, وللعلق ىنه ال توجد اخترا

بحيث تكون هناك حماية مستمرة, ولدينا تنسيق مستمر مع المرك  الوطني لألمن اإللكتروني, ومع بيوت خبرة أمنية, 

 .داخ  السعودية وخارجها منها أوربية وأمريكية ودول ملتلفة

 ة من ه ه االختراقات؟نفهق من ذلك أن معلومات وبرامج المرك  محصن

من شدة حرصنا على حماية برامجنا من االختراقات, لدينا محاوالت اختراقات وهمية ذاتية, حيث أحضرنا شركات 

وطلبنا منها أن تلترق بعض البرامج واألنظمة, واكتياف الثغرات ىن وجدوا, كما أن أي نظام جديد نلضعه لمث  ه ه 

ال ي بدأنا في العم  مع وزارة العم  والتنمية االجتماعية أخضع لمحاوالت اختراق  االختبارات, فنظام الهوية الرقمية

 .عديدة من قبلنا, وكلها باءت بالفي , وه ا من حرصنا على المتابعة األمنية

 ه  باإلمكان أن يكون تغيير المهنة ىلكترونيا للمواطنين, بدال من المعمول به حالياً؟

ة عن المهنة بحيث حينما تغير المهنة للموظفين, وتحويله من ورقي ىلى ىلكتروني, ونعم  لدينا ربط مع الجهات المسؤول

حاليا على الربط بالجهات ذات العالقة كوزارة اللدمة المدنية, ووزارة العم  والتنمية االجتماعية, ومصلحة التقاعد, 

" أبير"ق تقديق خدمة تغيير المهنة عبر برنامج والتأمينات االجتماعية, والقطاعات العسكرية, ووزارة التعليق, بحيث يت

 .خالل الفترة المقبلة

 ه  من تطبيقات ىلكترونية جديدة خالل الفترة المقبلة ستطبق؟

, ال ي يحول تصاريح السالمة للمصانع والمنيآت التجارية, وىلغاء التعام  "سالم"نعق, لدينا تطبيق للدفاع المدني اسمه 

يمكن موظفي اللدمة المدنية في أي مكان من خدمة أي مستفيد من " أشر"وال المدنية اسمه الورقي, وتطبيق  خر لألح

 ً  .الصق بلغة اإلشارة ىلكترونيا

إللغاء الورق ال ي قد ينتج أخطاء, وسيعمق على " باشر"ومن اللدمات التي سيتق تعميمها تطبيق المرور والملالفات 

عملنا له تحديثات كثيرة خرجت " أبير"تحسينات له ه التطبيقات, فمثالً فنحن نعم  على . مستوى جميع مناطق المملكة

 .خالل العام الماضي, وذلك في محاوالت مستمرة لتحسينه

 ه  ستطلق جميع اللدمات اإللكترونية الم كورة خالل العام الحالي؟

نظمة, ولكن نسعى ىلى تقديق بعض اللدمات تحتاج ىلى وقت لتعدي  بعض األنظمة, وتدريب بعض العاملين على ه ه األ

مستمر, وك  فترة ستكون هناك خدمات " أبير"جميع اللدمات التي تسه  على المواطنين والمقيمين, فالعم  في نظام 

 .جديدة

 ما فكرة الهوية الرقمية؟

عميمها على الفكرة من الهوية الرقمية هي أي شيء يمكن المستفيد من ىثبات هويته, ونحن نعم  في الوقت الحالي على ت

 .الكبار

 بالنسبة ىلى تدريب الموظفين في المرك , ه  خضعوا للتدريب والتأهي  ال ي يمكنهق من اإلشراف على ه ه األنظمة؟

مرك  المعلومات الوطني ممثالً في معهد تقنية المعلومات يقوم بتدريب كوادره البيرية بصفه دورية, ىضافة ىلى تدريب 

لية اللدمية واألمنية على ك  ما يستجد من أنظمة  لية وبرامج تدريبية؛ بغية الوصول ىلى منسوبي قطاعات وزارة الداخ

 .مستوى أداء أعلى من قب  العاملين, من أج  تقديق خدمات ذات جودة عالية لك  مواطن ومقيق

 ماذا عن توظيو النساء لديكق؟

 .د فيها نساء عامالتال توجد أي موظفة من النساء, ىال أن المرك  يتعاون مع شركات يوج

 أال تليون تسريبهق المعلومات؟.. تتعاملون مع عدد من اليركات التي تعم  معكق

اليركات تعم  في تطوير البرمجيات فقط, أما المعلومات داخ  المرك  ففي حفظ تام عن الجميع, فموظو المرك  ليس 

 .لديه صالحيات ىال في حدود ضيقة, وحتى ال ي لديه صالحيات متابع

فمثالً نظام ىصدار اليهادات الرقمية التي تستلدم إلثبات الهوية اإللكترونية تل ن في بطاقة الهوية الوطنية, وهناك ىحدى 

الغرف إلصدار اليهادات, فمدير البرنامج ليس لديه صالحية من شدة اإلجراءات األمنية, حيث ىن ال ين لديهق صالحية 

 .لدخول وحده, ىذ ال بد من اثنين في نفس الوقتثالثة أشلاص ال يمكن ألي واحد منهق ا



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

21 

ومراعاة النواحي األمنية سواء أمن معلومات أو البنية التحتية من أولويات المرك , فنحن نعرف أهمية المرك  ليس 

للداخلية فقط ب  لقطاعات الوزارات أجمع, حيث نلدم عددا من الوزارات, ىذ ننظر ىلى المرك  على أنه مؤسسة وطنية, 

 .هو بدأ بدعق من األمير نايو بن عبدالع ي  والقى دعما مستمرا من األمير دمحم بن نايو ولي العهدف

 في دبي؟" جيتكس"حدثنا عن مياركة وزارة الداخلية في معرض 

قطاعا من قطاعات الوزارة, ىضافة  32مياركة وزارة الداخلية األكبر من  بدأنا مياركتنا في المعرض, حيث شاركت بـ 

بعض ىمارات المناطق, وعرضنا في الجناح أحدث التقنيات والحلول ال كية التي تطبق حالياً في عملياتنا, ىضافة ىلى  ىلى

 .خدمة ىلكترونية تقدمها الوزارة وقطاعاتها للمواطنين والمقيمين 37أكثر من 

 ىلكترونيا؟« الداخلية»أخيرا ما ال ي تسعى ىلى تحقيقه 

زات الكبيرة, التي تحققت في مجال اللدمات اإللكترونية والحلول ال كية, ىال أنها تسعى ىلى وزارة الداخلية رغق اإلنجا

قيادة " رؤية"تحقيق م يد من التقدم في مجال كفاءة العم  واالبتكار وتسهي  تعامالت المواطن والمقيق, وذلك لتحقق 

 .الستثمارات وتسهي  القيام باألعمالالمملكة, وتع ي  التنافسية االقتصادية من خالل ىيجاد بي ة جاذبة ل

 
ألف ريـال لتمويل أفضل  11ختصيص : «محاية املستهلك»

 مبادرات تعزيز الثقافة احلقوقية
  م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32األقتصادية االثنين جريدة : المصدر
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 رانيا القرعاوي من الرياض

ألو ريـال ألفض  مبادرات في خمسة مجاالت تعم  على تع ي  الثقافة الحقوقية  31معية حماية المستهلك خصصت ج

 .وتفعي  اليراكة االجتماعية في مجال حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه

تمث  في توعية الدكتور عبد الرحمن القحطاني أمين عام جمعية حماية المستهلك, ىن المبادرات ت" االقتصادية"وقال لـ

المستهلك وبناء القدرات والتدريب, وبرامج اليراكة المجتمعية والمقترحات المتعلقة بتطوير اللوائح واألنظمة المعنية 

 .بحماية حقوق المستهلك والدراسات ذات العالقة

, ال ي يهدف "عوديةمؤشر رضا المستهلك تجاه المنتجات واللدمات في السوق الس"وأشار ىلى أن الجمعية أطلقت أخيرا 

لقياس رضا المستهلك تجاه عدد من اللدمات والسلع ذات االستلدام الواسع في المملكة, وبدأ بدراسة مؤشر الرضا تجاه 

خدمات شركات االتصاالت, موضحا أن المؤشر ييم  تقييق جودة تلك المنتجات واللدمات من وجهة نظر المستهلك, بما 

 .لدعق الفني, التي تقدمها اليركات والمؤسساتفي ذلك خدمات ما بعد البيع وا

وتوقع الدكتور القحطاني, أن يستفيد من ه ا المؤشر المستهلكون وصانعو السياسات والباحثون, بما في ذلك اليركات 

ً بأن نتائج ه ا المؤشر تمث  أحد المعايير التي يمكن للمستهلك االستناد ىليها عند  شراء والمؤسسات على حٍد سواء, علما

المنتج أو اللدمة, مييرا ىلى أن من مهام الجمعية ىعداد الدراسات والبحوث ذات العالقة, ونير الوعي االستهالكي في 

 .المجتمع

لبناء قدرات المستهلك ال ي يسعى ىلى تع ي  المعارف والمعلومات " متمّكن " ويأتي مؤشر الرضا بعد تدشين برنامج 

ستهلك وحمايته, ويأتي البرنامج امتدادا للعم  المؤسسي ال ي تنتهجه الجمعية وامتدادا والمهارات المتعلقة بحقوق الم

 .لمطالبات المستهلكين في المملكة بتوفير برامج تدريبية في ذلك

وسيرك  البرنامج على تدريب وبناء القدرات في جوانب تتعلق بتعريو المستهلك بحقوقه وواجباته في شتى المجاالت 

ىلى كيفية التعرف على المنتجات المغيوشة والمقلدة, وكيفية شراء المنتجات, " متمكن " , كما سيتطرق ذات العالقة

ىضافة ىلى ذلك, التركي  على طرق وأساليب التسويق والدعاية واإلعالن المضللة, وتفعي  دور المستهلك في المطالبة 
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لبرنامج على سلسلة من الدورات التدريبية وورش العم  وييتم  ا. بحقوقه, عوضا عن الجوانب المتعلقة بصحة المستهلك

 .عدد من المدن الرئيسة في المملكةوالمحاضرات التي تستهدف المستهلكين, والتي ستنطلق في 
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 الطائو -سعيد ال هراني 

كيو تقرير رسمي لوزارة اللدمة المدنية عن أن من هق على مرتبة وزير والمرتبة الممتازة لق يتقدم منهق أحد بطلب 

شلًصا بمرتبة وزير مناصبهق ألسباب أخرى  26التقاعد المبكر أو االستقالة خالل العام المنصرم, بالرغق من ترك 

 . هق ألسباب أخرى في وقت سابقشلًصا على المرتبة الممتازة وظائف 33ملتلفة, وترك 

فلق يتقدم أي منهق باالستقالة  31-34-32-33أما المراتب . فيما تقاعد شلص واحد على مرتبة وزير لبلوغ السن النظامية

 81, و 32ممن هق على المرتبة  80, و 34ممن هق على المرتبة  30, و 31ممن هق على المرتبة  8بينما طلب التقاعد 

 .33رتبة ممن هق على الم

تركوا اللدمة ألسباب  3184موظفًا, و3076فقد بلغ عدد من استقالوا مبكًرا  33وبالنسبة لبقية المراتب من األولى وحتى 

 موظفًا  8834ووص  العدد اإلجمالي ىلى . تقاعدوا مبكًرا 3334أخرى, و

تيم  طّي القيد للعج  عن العم ,اإلعفاء  تجدر اإلشارة ىلى أن وزارة اللدمة المدنية أّكدت أن ترك اللدمة ألسباب أخرى

 .بي,فص  أثناء سنة التجربة,الغيابمن اللدمة,الفص  الـتأدي
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 يتعاونان ملكافحة « نرباس»جامعة امللك سعود و

 تعاطي املخدرات
 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين اليوم جريدة : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4162807 
 

 الرياض -اليوم 

بندر القناوي أن تعاطي الملدرات له  ثار مدمرة على كيان . جامعة الملك سعود بن عبد الع ي  للعلوم الصحية د أكد مدير

اإلنسان وينافي عقيدته التي فطر هللا اإلنسان عليها, واستيعارا لدورنا الوطني ورسالتنا تجاه المجتمع فإن الجامعة 

لملدرات, وحريصة على رفع الوعي لدى طالبها وطالباتها بآثار ه ه حريصة على توفير بي ة جامعية  منة وخالية من ا

 .اآلفة وفقا لمبادئ ديننا الحنيو وقيمنا اإلسالمية

جاء ذلك خالل الملتقى التثقيفي للوقاية في بي ات العم  بمقر جامعة الملك سعود بن عبد الع ي  للعلوم الصحية, بحضور 

الملدرات مساعد مدير عام مكافحة الملدرات لليؤون الوقائية ورئيس مجلس ىدارة األمين العام للجنة الوطنية لمكافحة 

 .اللبير الدولي في األمق المتحدة في مجال مكافحة الملدرات عبداإلله اليريو« نبراس»ميروع 

ها الرئيس في تبني بندر القناوي ان االهتمام بمث  ه ه الفعاليات والبرامج يأتي انطالقا من ىيمان الجامعة بدور. وأضاف د

 تلك النياطات الثقافية والعلمية الالمنهجية لطالب وطالبات الجامعة

خطوة مباركة ( نبراس)وذكر أن ه ا الملتقى ال ي تعقده الجامعة بالتعاون مع الميروع الوطني للوقاية من الملدرات 

ه, وقادر على صيانة أسرته ومحيطه تؤكد على دور وزارة الداخلية والجامعة في بناء جي  صالح وفاع  في حيات

 .الجامعي ومجتمعه من ملاطر ه ه اآلفة القاتلة

عبداإلله اليريو « نبراس»من جهته ثمن األمين العام للجنة الوطنية لمكافحة الملدرات ورئيس مجلس ىدارة ميروع 

ية والتوعوية في مكافحة الملدرات جهود جامعة الملك سعود بن عبد الع ي  للعلوم الصحية في مجال دعق البرامج الثقاف

 .  بي ة  منة لطالبنا وطالباتنااجمن 

 
 «تداول»وظيفة بـ  82
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 (جدة)« عكاظ»

: وظيفة شاغرة بالرياض, في مجاالت 40عبر موقعها اإللكتروني عن توفر ( تداول)أعلنت السوق المالية السعودية 

. المالية, تقنية المعلومات, المبيعات, والموارد البيرية اإلدارة, القانون, السكرتارية, التسويق, المحاسبة واليؤون

 .لالطالع على اليروط المطلوبة( https://goo.gl/FgcXsS)وطلبت من الراغبين في االلتحاق الدخول على الرابط 
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معلمات اعتدين على طالبة 0التحقيق مع   

ت من « ملار»
َ
نِع

ُ
ت على وجهها وم

َ
فِع

ُ
 « احلمام»ص

 وتعهدت خطيا
 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين عكاظ جريدة : المصدر
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 (الباحة)عبداللالق ناصر الغامدي 

في »تحقق ىدارة التعليق في الملواة مع ثالث معلمات في مدرسة بني عاصق االبتدائية للبنات لقيام ىحداهن بصفع طالبة 

على وجهها, فيما منعتها الثانية من اللروج لدورة المياه أمام المعلمة الثالثة التي أخ ت تعهدا « الثالث االبتدائي الصو

 .خطيا على الطالبة

التجاوزات التي ( من منسوبي القوات المسلحة موجود على الحد الجنوبي حاليا)وانتقد والد الطالبة عبدهللا ال هراني 

 .من قب  المعلمات اللواتي يفترض بهن أن يكن قدوة للطالبات وليس معتديات عليهن« ارلم»تعرضت لها ابنته 

تعرضت للصفع على « لمار» تقديق شكوى ىلى ىدارة تعليق الملواة للتحقيق مع المعلمات, مييرا ىلى أن« عكاظ»وأكد لـ

قب  نهاية العام الماضي بيهرين, ىذ كانت تدرس في الصو الثاني االبتدائي « م»المعلمة وجهها أمام الطالبات من قب  

وذلك ألنها طلبت منها مساعدتها في ىغالق حقيبتها المدرسية, ىذ تقدم حينها بيكوى ىلى ىدارة التعليق ىال أنها لق تبد أي 

 .تجاوب معها

دقيقة لحين  41ى دورة المياه, ىذ ظلت محبوسة داخ  الفص  من التوجه ىل« لمار»منعت « غ»ولفت ىلى أن المعلمة 

على كتابة تعهد خطي ال نعرف « ل.أ»انتهاء الحصة الدراسية وذلك خالل األسبوع المنصرم, فيما أجبرتها المعلمة 

 .صيغته وماهيته

 .وأوضح أن لمار رفضت ال هاب ىلى المدرسة أمس خوفا من المعلمات

باسق ىدارة تعليق الملواة ناصر دمحم العمري تيكي  لجنة نسائية من الميرفات اإلداريات من جانبه, كيو المتحدث 

برئاسة مساعدة مدير تعليق البنات بالملواه ليؤون البنات مريق أحمد الغامدي للتحقيق في التجاوزات التي تعرضت لها 

 .اءات النظامية المتبعة في ذلكالطالبة, مييرا ىلى أن اللجنة زارت المدرسة أمس وبدأت في اتلاذ اإلجر

 .الطالب في مدارس البنين والبنات وأكد رفض ىدارة تعليق الملواة التجاوزات وه ه التصرفات تجاه
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 شاب وفتاة 822أمري جازان يرعى حفلة الزواج اجلماعي لـ 
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 (جازان)سهي  الحم ي 

بالمنطقة وذلك بالصالة  32القادم حفلة ال واج الجماعي الـ( األربعاء)يرعى أمير منطقة جازان األمير دمحم بن ناصر 

وأوضح رئيس ميروع ال واج الجماعي بجازان موسي بن أحمد خمج أن االحتفال . ال هبية بالكورنيش الجنوبي بجازان

ة شاركوا في دورات تدريبية عن الحياة ال وجية السعيدة وحقوق ألو شاب وفتا 20في العام الحالي استفاد منه نحو 

ال وجين على بعضهما بمياركة عدد من القضاة والدعاة ومجموعة من االستياريين في الطب النفسي وطب األسرة 

دنا مليون لاير وهي عبارة عن تبرعات وىعانات ل وي األيدي البيضاء في بال 300والمجتمع وقد أنفق عليه أكثر من 

 .شاب وفتاة 400تتضمن االحتفاء بـ المباركة, مييرا ىلى أن ه ه الحفلة

 
 حيصل امللتحق بها على الدبلوم أو البكالوريوس

 ة للموظفني ملواكبة سوق العملبرامج تدريبي
 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32االثنين عكاظ جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1504126 

 

 (الطائو)عبدالهادي الرزقي 

تتوسع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, حاليا, في البرنامج التطبيقي المسائي لييم  كافة الكليات التقنية المنتيرة 

كلية تقنية للبنات؛ بهدف توفير التدريب  35وفرعا لها,  44كلية للبنين, و 27في ملتلو مناطق المملكة, والبالغ عددها 

التقني للراغبين فيه من أفراد المجتمع وىتاحة الفرصة لهق ب لك خالل الفترة المسائية, لمواكبة الطلب المت ايد على 

 .خريجي البرامج التقنية من قب  سوق العم  المحلية

قديمه في الكليات التقنية مطلع الفص  التدريبي الحالي, وأوضح المتحدث باسق المؤسسة فهد العتيبي أن البرنامج بدأ ت

عدة تلصصات تتوافق مع رغبات المتقدمين وحاجتهق الفعلية,  متدربا ومتدربة في 2143وعدد المقبولين فيه ه ا الفص  

صات ىقباال من قب  البنين, بينما جاءت تلصصات وتصدرت التلصصات الكهربائية وتقنية المعلومات أكثر التلص

 .التجمي  والمحاسبة والعناية بالبيرة أكثر المجاالت ىقباال في كليات البنات

وبدأت المؤسسة تنفي  البرنامج ال ي يستهدف الموظفين العاملين في الفترة الصباحية والراغبين إلكمال تعليمهق الفترة 

 .دبلوم والبكالوريوس في التلصصات التقنية والمهنيةالمسائية للحصول على درجتي ال

وييترط القبول والتسجي  في البرنامج بنفس شروط القبول بالفترة الصباحية مع مراعاة تمكين قبول المتدربين للتفرغ 

نه الج ئي أو الكلي, واإلعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التلرج, ومن شرط اختبار اللغة اإلنجلي ية ال ي يتضم

برنامج البكالوريوس الصباحي, ويتق التعام  مع البرنامج أسوة بما هو معمول به في الفترة الصباحية في الوحدة 

 .لى الساعة العاشرة مساء كحد أقصىالتدريبية, وينف  خالل الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساء ى
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 يون طالب وطالبة على املهارات مل 1.8يدرب « فطن»

 الشخصية واالجتماعية
 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32ن االثنيالحياة جريدة : المصدر
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 « الحياة» -الرياض  

, النقاب عن أبرز األهداف التي تمكن (الثلثاء), يوم غٍد (فطن)يكيو البرنامج الوقائي الوطني للطالب والطالبات 

مليون طالب وطالبة على المهارات اليلصية  3.4 البرنامج من تحقيقها من  انطالقته, ومنها ىكماله تدريب أكثر من

 .واالجتماعية

, ال ي يعقده في مقره بمدينة «منج ات وخطط», في مؤتمره الصحافي السنوي تحت شعار «فطن»ويعرض برنامج 

 .الرياض, أهق مالمح خطته التيغيلية المقبلة

وزارة التعليق حرصت في »تور ناصر العريني, ىن المدير العام للبرنامج الدك» فطن»وقال األمين العام لمجلس أمناء 

خططها على مواكبة العصر وتحرص على استيعاب االحتياجات القائمة والمتوقعة لطالب وطالبات واكسابهق المهارات 

اليلصية واالجتماعية, وهو دور رئيس لبرنامج فطن في ظ  مسوغات أبرزها ت ايد عوام  تغييب الهوية اليلصية 

 .«ظ للمهارات اليلصية واالجتماعية وتنامي المهددات األمنيةوفقدان ملحو

مليون طالب وطالبة على المهارات اليلصية واالجتماعية  3.4في تدريب أكثر من « فطن»وأشار العريني ىلى ىنجاز 

, 42572فيما بلغ عدد ميسري وميسرات البرنامج في الميدان . مدرباً ومدربة 4236خبراء وخبيرات, و 401من خالل 

 .ويرك  البرنامج على عمق الميدان

توجه البرنامج تسريع وتيرة تنمية »: وعن أبرز مالمح اللطة التيغيلية الجديدة التي ستكيو تفاصيله في المؤتمر, قال

ر المهارات اليلصية والمياعر اإليجابية ومهارات التفكير الناقد والتربية اإلعالمية الناقدة, ىضافة ىلى العم  على تغيي

 .«المعتقدات واالتجاهات المرتبطة في االنحرافات السلوكية والفكرية

يُ كر أن البرنامج أنطلق قب  عام تقريباً, وتمكن خالل ه ه الفترة من تنفي  المراح  األولى من خطته اإلستراتيجية كما 

بن نايو بن عبد الع ي , على توجت جهوده بموافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية األمير دمحم 

برئاسته الفلرية وعضوية وزراء الداخلية, واليؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد, « فطن»تأسيس مجلس أمناء برنامج 

 .  الملك عبدالع ي  للحوار الوطنيوالعم  والتنمية االجتماعية, والثقافة واإلعالم, والهي ة العامة للرياضة, ومرك
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 !!فيا للقبح.. طالب يضربون معلمهم

 م3036 أكتوبر 34 - هـ3428محرم  32الج يرة االثنين جريدة : المصدر
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 عبدالواحد احلميد. د

تََياَجر طالٌب في حصة الرياضة في ىحدى مدارس المرحلة االبتدائية والمتوسطة بمحافظة العال, فتدخ  المعلق لفض 

حد الطالب المياركين فيها, فما كان منه ىال أن أحضر بعض اليباب من خارج المدرسة المياجرة, لكن ذلك لق يعجب أ

 !!وانهالوا ضربًا على المعلق ال ي تق ىدخاله ىلى المستيفى للعالج

ه ه, باختصار, هي الحكاية الملجلة التي نقلتها الصحو ومواقع التواص  وهي مؤشر جديد ىلى سوء الحال ال ي وصلت 

 !!المعلق تماًما في بعض األحيان« هيبة»حيث تكاد تلتفي  ىليه مدارسنا

المعلق تعني شي ًا واحدًا في أذهان « هيبة»لقد انتقلنا من النقيض ىلى النقيض, ففي ال من السالو كانت المحافظة على 

ل من وفي ا! بعض المعلمين وهو أن يتحول ىلى جالد مرعب يعاقب بالضرب المبرح صغار الطالب ألتفه األسباب

كاد »المعلق, ولق يعد بعض الطالب يحترمون معلميهق حتى أصبحت مقولة الياعر أحمد شوقي « هيبة»الحاضر ضاعت 

 !نكتة قديمة يتندر بها البعض« المعلق أن يكون رسوال

التي ال استطيع أن أتلي  أي سبب يمكن أن يدفع الطالب ىلى ضرب أستاذه, وىذا حدث أن تعدى المعلق اللطوط الحمراء 

يحددها النظام أو العرف االجتماعي فإن هناك قنوات قانونية يمكن أن يسلكها ولي أمر الطالب لطلب ىيقاع العقوبات التي 

فإن يقتص أي ىنسان بيده من ىنسان  خر في زمننا الحاضر المحكوم باألنظمة والقوانين ف لك عودة ىلى . تحددها األنظمة

الب بحق معلمه ف لك سلوك تترفع عنه حتى قيق الغابة بحيث ال يمكن مجرد تصور مجتمع الغابة, وأن يحدث ذلك من ط

 !!حدوثه

ومن المؤسو أن ه ه الحادثة ليست األولى من نوعها, ول لك ال بد أن تبحث وزارة التعليق عن األسباب الحقيقية التي 

معلق من خالل بعض األنظمة كما يرى ه  السبب هو فعالً تقليص وتحجيق قيمة ال. تكمن خلو مث  ه ا السلوك الياذ

البعض؟ أم أن عملية ىعداد المعلمين تعاني من اختالالت أدت ىلى دخول بعض األشلاص غير المالئمين ىلى ه ه المهنة 

 اليريفة والكبيرة مما أساء للمعلمين الجيدين؟

« التمدرس»األهق هو أال تتحول عملية  في ك  األحوال, ال بد من معاقبة الطالب المعتدين كي يكونوا عبرة لغيرهق, لكن

 .صة في المراح  األولى من التعليقفالتربية أهق من التعليق, وبلا. «التربية»ويغيب عنها جانب « تعليق»ىلى مجرد 
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 عبده خال
, والرد ىزاء أي قول أو رأي ىما «باهلل عليكق يا ىسكان ال تفكروا كثيرا»قامت وزارة اإلسكان بالرد على مقالتي المعنونة بـ

ض مجهودات الوزارة فيما أنج ت من مياريع, أن يكون نافيا أو موضحا االلتباس ىال أن رد الوزارة قام على استعرا

 .والتي جاءت معظمها معلقة على حب  نير األماني المستقبلية, تلك األماني جفت ونحن ننتظر أن نفاخر بلباسها

وىذا كان الرد اعتصق بأن برنامج دعق بعض ف ات المجتمع غير القادرة على سداد أجرة المسكن جاء من مجلس الوزراء 

عدم انتقاد الوزارة فباإلمكان القول بأن مجلس الوزراء تعب مع مياريعكق المؤجلة فأراد أن يسد فجوة عج كق كحماية في 

 باستصدار

قرار يحمي المواطنين غير القادرين على دفع ىيجار ريثما تيمروا عن ساعد الجد, في حين أنه كان من الضروري أن 

 .دال من دفع اإليجاراتتنج  الوزارة عملها بإيجاد مسكن له ه الف ات ب

وه ه هي النقطة الجوهرية واألساسية التي قامت عليها المقالة كما أن الرد لق يكن شامال لإلجابة عن بقية األس لة وأهمها 

أن الوزارة الت ال عاج ة عن تحقيق األهداف المرجوة منها, أما ما جاء من ذكر المياريع التي سوف تقوم بها الوزارة 

 .من الوعود المؤجلة( ان بحنا)فقد 

من ( التقيح)من  متى وأنتق تعدون بتسليق منتجاتكق ولق تفعلوا؟ لقد طالت مدة وعودكق ونحن أصبنا بـ( ىسكان)فباهلل عليكق يا 

 .نفلنا على صبرنا الممتد حتى غدا حلق المسكن استجداء دفع اإليجار

ت وكان من المفترض أن تلك المليارات قد أنج ت مدنا في التهمت وزارتكق مليارات الرياال( اليبع)في زمن : وأقول لكق

ك  مدينة وعلى األق  تكون ىنجازاتكق قد حققت تقلي  نسبة أعداد السعوديين الباحثين عن سكن, فلالل خمس سنوات 

رة وال شيء ي كر مقاب  المليارات الضلمة التي صبت في مي انية الوز( نسبة ض يلة)ظلت نسبة ما أنج ته الوزارة 

 .خالل تلك المدة

من المواطنين ال يملكون سكنا, وه ه النسبة وردت في صحيفة محلية معتبرة وىن نازعتها % 80فه  تعلق الوزارة أن 

وبين النسبتين تقبع خيبة األم  وعندما تتحدث الوزارة عن % 60أخبار أخرى بأن عدد المواطنين ال ين ال يمتلكون سكنا 

ية فإننا غير واثقين من الكالم اإلنيائي ال ي ورد في الرد على المقالة, فمطالبتنا بالسكن فع  نهجها في ىستراتيجية الرؤ

ال يمكن لها أن تحصد درجة النجاح عطفا على ك  ما قي  من وعود حتى ظهرت ( قطعة تعبير)يؤكده الواقع وليس 

 .واطنين يستجدون دفع ىيجار مسكنهقالنتيجة بأن بعض الم
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 قيصر حامد مطاوع
و مسؤول بتصريح مجلج  بأن ما كان يحدث في السابق خطأ ,وأننا اآلن اعتدنا بين فترة وأخرى أن يلرج علينا وزير أ

وما هي ىال فترة, تطول أو تقصر, لنكتيو بأن اللطة . نصحح ذلك اللطأ بلطة جديدة لنسير على الطريق الصحيح

ً لق تضعنا على المسار الصحيح وأنها كانت خاط ة, بموجب تصريح جديد من قب  الوزير أو ا لمسؤول الجديدة أيضا

الجديد ال ي خلو السابق, لنستمر في ه ا المنوال بال نهاية, والنتيجة هي أخطاء متكررة ومتراكمة وهدر للمال العام 

 . بدون فائدة, يدفع ثمنها المواطن

لداوود اليريان األسبوع الماضي أن ( الثامنة)أقر نائب وزير االقتصاد والتلطيط دمحم التويجري خالل حلقة برنامج 

في )كما أكد نائب الوزير على أنه (. ناك ميروعات نف تها الدولة خالل العقد الماضي من دون تلطيط, وال عوائد لهاه)

, وأننا لق نتل  أي ىجراء ىصالحي (دوالراً للبرمي  10ىلى  40بأسعار )حال افترضنا أن النفط ظ  على وضعه الحالي 

ىلى  2العالمية بوضعها الحالي, وقد ت داد سوءاً, فاإلفالس حتمي خالل به ه الجرأة, وىذا استمرت األوضاع االقتصادية 

 (. سنوات 4

ال شك, أن سوء التلطيط وهدر المال العام للمياريع وغيرها, ال ي حدث في الماضي, أصبح المواطن ييعر به اليوم, 

 4أو  2نا معرضون لإلفالس خالل حيث أنه محور اإلجراءات التقيفية التي اتل تها الدولة, وفي حال عدم حدوثها فإن

ً لتصريح نائب وزير االقتصاد والتلطيط وبعد سماعنا ه ه التصريحات, فإن المواطن من حقه أن يسأل . سنوات, وفقا

وهو في اللط األول للمواجهة, على أي أساس تق التأكد من أن اللطط الحالية التي تق وضعها هي اللطط الناجعة 

حتى ال يلرج علينا مسؤول جديد بعد ردح من ال مان ليقول لنا بأننا كنا أيضاً نسير بال تلطيط لللروج من ه ه األزمة, 

وبعد اكتيافنا بأن اللطط كانت خاط ة, ه  سنيهد محاسبة صارمة للمسؤول السابق ال ي لق يلطط . وفي االتجاه اللطأ

الحالي بأن خططه, التي وضعها اآلن ويؤكد وأهدر المال العام حتى أصبحنا على وشك اإلفالس, حتى يعلق المسؤول 

نتمنى فعالً وجود ىجراء .. بأنها طوق النجاة, سيعاقب عليها في حال ثبوت خط ها الفادح وىضرارها بالوطن والمواطن

 .صارم للمحاسبة

حيث اتلاذ ىننا في مرحلة حرجة يتوجب فيها التصحيح, ليس فقط من الناحية االقتصادية, ولكن على جميع األصعدة, من 

خطوات جادة لوقو ن يو هدر المال العام ومحاسبة المسؤول ال ي أهدر المال العام ومحاربة الفساد بيك  جدي وفعّال, 

بعيداً عن أي محسوبيات أو مجامالت, حتى نلرج من ه ا النفق, ونبتعد بيك  حقيقي عن هاوية اإلفالس, وال تتكرر 

 .ذات األخطاء
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 :أحمدرندة  -القدس 

شنّت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي, فجر أمس األحد, حملة اعتقاالت واسعة في أحياء وبلدات مدينة القدس 

شبان فلسطينيين في  4التي أكدت أيضاً اعتقال « الج يرة»مقدسياً غالبيتهق فتية وأطفال وفقاً لمصادر  35المحتلة, طالت 

في القدس المحتلة أن قوات االحتالل وملابراتها « الج يرة»وأفادت مصادر . مدن طولكرم ورام هللا وقلقيلية وجنين

اقتحموا بلدة سلوان, وقرية العيسوية وجب  المكبر ومليق شعفاط, بمساندة طائرة مروحية, واقتحموا عدة منازل سكنية في 

 .نهاأحياء القرى واعتقلوا فتية وشبان, بعد تفتيش المنازل والعبث محتوياتها وترويع سكا

حالة مرضية في صفوف األسرى  20ىن »: بدوره قال رئيس هي ة شؤون األسرى الفلسطيني الوزير عيسى قراقع

 .الفلسطينيين مصابة بأمراض خبيثة وأروام خطيرة قاتلة حياتها مهددة باللطر اليديد مطالباً باإلفراج عنها

ىلى أن سياسة  -متوك  دمحم رضوان -فلسطيني المريض وأشار قراقع, خالل كلمته في االعتصام التضامني مع األسير ال

اإلهمال الطبي التي تتبعها ىدارة سجون االحتالل بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين أصبحت سياسة موت بطيء وقت  

ي ىلى متعمد بحق األسرى المرضى نتيجة عدم تقديق العالجات الالزمة لهق وىجراء الفحوصات الدورية للمعتقلين مما يؤد

 .تفاقق األمراض في أجسامهق ىلى درجة اللطر اليديد

في غضون ذلك, طالب أمين سر اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلسطينية, صائب ُعريقات كالً من الواليات المتحدة 

لى سلطات األمريكية واالتحاد األوروبي واألمق المتحدة وروسيا بالتحرك فوراً لممارسة الضغط السياسي الالزم ع

االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج الفوري عن جميع جثامين اليهداء الفلسطينيين دون قيد أو شرط, والتي استولت عليها 

لتقديق قائمة كاملة لجميع « ىسرائي »ودعا ُعريقات ىلى الضغط على .. ىسرائي  واحتج تها في الثالجات ومقابر األرقام

عن موقع الدفن, واختبار الحمض النووي للتأكد من تحديد الجثامين بدقة, وىطالق  الجثامين المحتج ة, وتقديق معلومات

 3567من  عام »وأوضح عريقات في متن رسالته أنه . سراحها جميعها باإلضافة ىلى جثامين اليهداء العرب على الفور

ً فلسطينياً خالل  35حتج وا من الجثامين الفلسطينية في مقابر األرقام, واعتقلوا وا 368قامت ىسرائي  باحتجاز  جثمانا

ً من  أكتوبر عام  30وال ت ال تحتج   3034العدوان الغاشق على قطاع غ ة عام  , بما في ذلك 3031جثماناً فلسطينيا

 «.أطفال شهداء فلسطينيين 4جثامين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161024/du9.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

32 

 
اجلامعة العربية حتذر من مساعي إسرائيل لتصفية القضية 
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 سباعي ىبراهيق -" الرياض" -القاهرة 

دول العربية من خطورة مواصلة قوات االحتالل االسرائيلي انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني, ح رت جامعة ال

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان, وىفراطها في استلدام القوة المسلحة التي تؤكد أهدافه وسياسته الممنهجة لتصفية القضية 

 .الفلسطينية

ً لليرعية الدولية وىرادة المجتمع الدولي حيث تواص  قوات وشددت الجامعة العربية على أن ه ا يعد تحد ياً صارخا

االحتالل سياسة الحصار واإلغالق واالستيالء على األراضي وتهويد مدينة القدس, كما تواص  بناء جدار الفص  

للسكان العنصري واالعتقاالت التعسفية وهدم البيوت لتكرس واقع غير مسبوق من اللنق االقتصادي واالجتماعي 

 .الفلسطينيين مما يفاقق من معاناتهق وهو األمر ال ي يترك  ثاره البالغة على مجم  حياتهق المعييية بما فيها التعليمية

جاء ذلك في كلمة األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو 

للجنة البرامج التعليمية الموجهة ىلى الطلبة العرب في األراضي العربية المحتلة ( 54)رة الـ علي في افتتاح أعمال الدو

 .التي بدأت أعمالها أمس بمقر األمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة

ع وقال السفير أبوعلي ىن التعليق في فلسطين يواجه تحديات كثيرة تستهدف تعطي  المسيرة وتجهي  وىفقار المجتم

خاصة مناطق األغوار والبلدة القديمة في مدينة الللي  ومدينة ( ج)الفلسطيني وخصوصا في المناطق التي تسمى مناطق 

 .القدس وضواحيها

وأشار ىلى أن محاوالت الني  من التعليق في القدس وشطب ج ء كبير من مكونات الكتب وتغيير المناهج عن طريق 

ا أن ه ه المحاوالت تيك  تعدياً جديداً على االتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة محاوالت لق تتوقو, موضح" اسرلتها"

معاهدة جنيو الرابعة وما فيها من نصوص حيال الوضع التعليمي في البالد المحتلة والتي تؤكد أنه يقع على عاتق الدولة 

 .لية التعليمية او منع استمرارهاالمحتلة توفير األجواء التعليمية المناسبة للطلبة دون المساس بمجرى العم

وذلك في  3036ولفت أبوعلي ىلى أن االحتالل االسرائيلي يب ل كام  طاقاته لتهويد المنهاج الدراسي المقدسي خالل عام 

ىطار سعيه لتهويد ك  ما هو فلسطيني وىسالمي في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لملططات اقتالعية مستمرة 

 .ات ضلمة من قب  االحتالل في ظ  عدم توافر متطلبات حيوية فعالة لمواجهة الملططات الصهيونيةيلصص لها مي اني

وجدد أبوعلي ترحيبه بنتائج تصويت المجلس التنفي ي التابع لمنظمة األمق المتحدة للتربية والعلق والثقافة اليونسكو باعتماد 

سسات الثقافية والتعليمية, مييرا ىلى أن ه ا القرار التاريلي فلسطين المحتلة والمؤ: القرارين اللاصين بفلسطين وهما

بيأن القدس والمقدسات اإلسالمية يعبر عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعق بالقانون وقرارات اليرعية الدولية 

ريخ والحضارة العريقة في القدس والمقدسات والحرم القدسي اليريو والمجسد للحقيقة األزلية المدعمة بيواهد و ثار التا

 .الباقية عبر الحقب المتتالية

أنه رغق ك  ه ه االنتهاكات والممارسات لسلطات االحتالل والصعوبات التي تواجهها العملية التعليمية في " أبوعلي"وأكد 

حتالل إلعاقة األراضي الفلسطينية المحتلة ىال أن الطالب والمعلق الفلسطيني يقفان بصالبة في وجه كافة محاوالت اال

على  عملية التعليق, كما أنها تيك  بالنسبة لهما حاف ا للمضي قدما في التصدي إلجراءات وممارسات االحتالل واإلصرار

 .مواصلة مسيرة العلق والتعلق
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