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خادم احلرمني يستقبل رؤساء دواوين املراةقبة واحملاسبة 

 اخلليجيني
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 واس - الرياض

في مكتبه بقصر اليمامة أمس، رئيس  -حفظه هللا  -استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

عبداللطيف . حسام بن عبدالمحسن العنقري، واألمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. ديوان المراقبة العامة د

ؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم رئيس بن راشد الزياني، وأصحاب ال ر

حارب بن سعيد العميمي، ورئيس ديوان المراقبة المالية واإلدارية . ديوان المحاسبة بدولة اإلمارات العربية المتحدة د

بدولة الكويت عادل بن عبدالعزيز  بمملكة البحرين حسن بن خليفة الجالهمة، ورئيس ديوان المحاسبة باإلنابة

الصرعاوي، ورئيس جهاز الرقابة المالية واإلدارية بسلطنة عمان ناصر بن هالل المعولي، والشيخ بندر بن دمحم آل ثاني 

 .رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر

ل الخليج في بلدهم وقد رحب خادم الحرمين الشريفين برؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدو

 .المملكة، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم الحالية في الرياض

ونقل رؤساء الدواوين، لخادم الحرمين الشريفين تحيات إخوانه أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول 

 .ذكاريةتحياته لهم، ثم التقطت الصور الت -حفظه هللا  -الخليج العربية، فيما أبدى 

مساعد بن دمحم العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير . حضر االستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د

 .نزار بن عبيد مدني. ن الخارجية دعصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤو. الثقافة واإلعالم باإلنابة د
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أحد الوزراء بطرق غري نظامية نزاهة تتحقق من توظيف ابن 

ح  02وتعيني 
ّ
أستاذًا من عائلة واحدة يف جامعة شقراء وتلو

 بإجراءات
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 راشد السكران -الرياض 

( 61)أنها تحقق فيما أثير حول تعيين ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية وتعيين " نزاهة"كشفت هيئة مكافحة الفساد 

 أستاذاً جامعياً بجامعة شقراء من عائلة واحدة

 .مشيرة بأنها ستتخذ االجراءات النظامية وفقا لما يتبين لها من نتائج التحقق

لذي اتخذه وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان بن عبدهللا وأشارت الهيئة إلى صحة اإلجراء ا

الحمدان، فيما يخص تكاليف مشاركة أعضاء الوفد السعودي في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي 

 (.األيكاو)

عبدالرحمن العجالن في رد على أسئلة وجهتها له األستاذ " نزاهة"وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد 

ً في شبكات التواصل االجتماعي في عدد من القضايا أولها" الرياض" قضية توظيف ابن أحد : حول ما يتداول حاليا

ترصد الهيئة عبر وحداتها المختصة ما ينشر : حيال ذلك؟ بقوله" نزاهة"الوزراء بطريقة غير نظامية، وما الذي اتخذته 

ً لالستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة في  وسائل اإلعالم، وشبكة االنترنت، بما يتعلق بمهام واختصاصات الهيئة وفقا

ومكافحة الفساد، وقد باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحري والتحقق مما أثير في شبكات التواصل االجتماعي عن توظيف 

ت مهام أعمالها بالتحري والتحقق مما جرى تداوله، وستتخذ الهيئة ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية، حيث باشر

 .اإلجراءات النظامية وفقاً لما يتبين بشأن الموضوع

ً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صورة " نزاهة"وأكد أن  توضح ذلك انطالقا

 .تيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفسادومظاهرة وأساليبه، وفقاً لما تضمنته االسترا

أن المملكة ال  -حفظه هللا-أود التذكير على ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز : وأضاف العجالن

 .تقبل فساداً على أحد وال ترضاه ألحد، وال تعطي أيا كان حصانة في قضايا الفساد

 إجراء وزير النقل نظامي

وفي رد على سؤال حول ما أثير أيضا في شبكات التواصل االجتماعي عن موضوع المراسالت اإللكترونية الداخلية بين 

وزير النقل، والرئيس التنفيذي لخدمات المالحة الجوية بخصوص تكاليف رحلة وفد مشارك في أعمال خارجية؟، وهل 

 ذلك؟الموضوع؟ وما الذي اتخذته حيال " نزاهة"باشرت الهيئة 

باشرت الهيئة مهام أعمالها واختصاصها بالتحري والتحقق مما أثير في شبكات التواصل االجتماعي عن : قال العجالن

ذلك، ولم يتبين للهيئة مخالفة لألنظمة فيما اتخذه وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان بن 

ركة أعضاء الوفد السعودي في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني عبدهللا الحمدان، فيما يخص تكاليف مشا

 (.األيكاو)الدولي 

 جامعة شقراء

ً بجامعة شقراء من عائلة واحدة وما صحة ذلك، ( 61)لقضية تعيين " نزاهة"وحول ما أثير حول مباشرة  أستاذاً جامعيا

 وما النتائج ؟
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شبكات التواصل االجتماعي وتم تداولها أيضا، وقد باشرت الهيئة مهام أعمالها  أكد العجالن أن هذه القضية أثيرت في

ية وفقاً لما واختصاصها بالتحري والتحقق مما نشر، وهي محل بحث من قبل الهيئة، وستتخذ الهيئة اإلجراءات النظام

 .يتبين بشأن الموضوع

 
دة توفري كوادر سعودية مؤهلة وإدراجهم يف العمل الصحي لالستفا

 من خدماتهم
تتفقان على تعزيز « فهد الطبية»و« التخصصات الصحية»

 مستوى أخصائي التمريض
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 متعب أبو ظهير -الرياض 

مذكرة تفاهم إلنشاء برنامج تدريبي ( الثالثاء)هيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع مدينة الملك فهد الطبية، وقعت ال

 .في مدينة الملك فهد الطبية لتعزيز مستوى أخصائي التمريض حديثي التخرج، وذلك في مقر المدينة الطبية في الرياض

هر، إلى إنشاء برنامج تدريبي هادف لتقوية خريجي كليات التمريض وتهدف مذكرة التفاهم التي تمت مناقشتها قبل عدة أش

ورفع المستوى المهني لديهم، وإدراجهم في العمل الصحي واالستفادة من خدماتهم بعد التأكد من توفر الممارسة اآلمنة 

 .لديهم

هيئة هي الجهة المعنية وأوضح األمين العام لهيئة التخصصات الصحية األستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن ال

بتصنيف الممارسين الصحيين للعمل في المملكة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع مدينة الملك فهد الطبية تأتي في إطار 

الرامي إلى  6111سعي الهيئة قدما نحو تحقيق الهدف االستراتيجي الخامس لوزارة الصحة ضمن أهداف رؤية المملكة 

هلة في مجال التمريض، وفي إطار تعاونها الدائم مع المراكز الطبية الرائدة لتنفيذ برامج تدريبية توفير كوادر سعودية مؤ

لتحقيق األهداف المنشودة في تأهيل كوادر صحية سعودية، الفتاً إلى أن الهيئة تؤمن بأهمية توفر الممارسة الصحية اآلمنة 

 .لدى الممارسين الصحيين قبل اندماجهم في العمل الصحي

وقدم االمين العام بالغ شكره للدكتور محمود اليماني على ما بذلته مدينة الفهد الطبية من جهود إلتمام مذكرة التفاهم التي 

 .ستنعكس إيجاباً على القطاع الصحي بشكل عام وعلى مدينة الملك فهد الطبية على وجه الخصوص

ن عمران العمران إن مذكرة التفاهم ستثمر عن برنامج تدريبي من جهته، قال نائب االمين العام االستاذ الدكتور سليمان ب

يهدف إلى تقوية خريجي كليات التمريض وإدراجهم في العمل الصحي واالستفادة من خدماتهم بعد التأكد من توفر 

ك أهمية تأهيل الممارسة الصحية اآلمنة، مشيراً إلى أن مدينة الملك فهد الطبية تتمتع بإمكانات مادية وبشرية متميزة وتدر

 .الكوادر السعودية المتخصصة في مجال التمريض لسد النقص الذي تعاني منه الخدمات الصحية بالمملكة

كما قدم الدكتور محمود عبدالجبار يماني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية شكره وتقديره على ما تقوم به هيئة 

وادر الوطنية وتدريبها لالنخراط في المجال الطبي في المملكة، معتبراً أن هذه التخصصات الصحية في مجال تأهيل الك

 .الجهود الطيبة ترفع كفاءة القطاع الصحي وتنتج كوادر ذات كفاءة عالية

يشار إلى أن هيئة التخصصات الصحية ستدعم تنفيذ كل دورة مالياً، كما تقوم بتزويد مدينة الملك فهد الطبية بتحليل لنتائج 

المتحان لهذه الفئة وتقديم االستشارات والمساندة خالل فترة تنفيذ البرنامج، والتنسيق لعقد اجتماعات دورية مع القائمين ا

 .على البرنامج
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فيما تتولى مدينة الملك فهد الطبية االعالن عن فتح باب القبول، واستالم ملفات المتقدمين، وتنفيذ البرنامج، وتحديد اسماء 

، وتعيين مدير للبرنامج، وتشكيل لجنة تدريب، وتنظيم ورش العمل، وتوفير الدعم المكتبي، وتزويد هيئة هيئة التدريس

على التخصصات الصحية بتقرير شهري للبرنامج، واسماء المتدربين الذين اتموا كامل البرنامج، والتأكيد على المتدربين 

 .  ضرورة اجتياز امتحان التصنيف

 

 
اهلالل األمحر باعتماد إسرتاتيجيتها الشورى يطالب هيئة 

 وتنفيذ ةقراراته
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 عبدالسالم دمحم البلوي -الرياض 

تجاهل الهيئة لقرارات مجلس الشورى  3412 - 12السعودي للعام المالي المنصرم  أظهر التقرير السنوي للهالل األحمر

على تقاريرها لألعوام الماضية وتأخرها عن تنفيذها رغم ما تحمله في طياتها من مستلزمات ومرتكزات الزمة ألعمال 

 ً لتقرير اللجنة الصحية الذي حصلت  الهيئة وخدماتها بما يتناسب مع مقتضيات الجودة المطلوبة للخدمات اإلسعافية، ووفقا

والمدرج للمناقشة ضمن بنود جلسة األربعاء المقبل، فقد سبق وتفاعل الشورى مع معوقات الهالل " الرياض" عليه 

 .األحمر وأصدر قرارات تستهدف الحلول المناسبة للصعوبات التي تستمر الهيئة في سردها في تقاريرها السنوية

التأكيد على قرارات المجلس السابقة الرامية لدعم الجوانب اإلدارية والفنية في الخدمات وأوصت اللجنة الصحية ب

، بما 6166اإلسعافية، كما طالبت باعتماد إستراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 

 .6111يتماشى مع رؤية المملكة 

م بند االبتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة اإلدارية لتصل واقترحت صحية الشورى عبر توصية ثالثة دع

للمستويات العالمية من الجودة، منبهةً على أن االبتعاث الخارجي للهيئة توقف بسبب عدم قدرتها على تسديد مستحقات 

 .وزارة التعليم في هذا الشأن

قة باألعمال اإلغاثية، أفردت اللجنة توصية لمراجعة ولمنع االزدواجية في العمل بين الهالل األحمر والجهات ذات العال

 .مهام الهيئة المتعلقة بالعمل اإلغاثي الداخلي والخارجي ليتناسب مع طبيعة دورها وضمان تكاملها مع الجهات ذات الصلة

ها الرتفاع الطلب واستهلت اللجنة الصحية تقريرها باإلشادة بما حققته الهيئة من إنجازات في الخدمات اإلسعافية واستجابت

 .على خدماتها في مختلف المناطق سواء المنقولة أو غيرها وكذلك اإلسعاف الجوي

إلى ذلك لم يختلف االحتياج الفعلي للهيئة من الموظفين في عام التقرير عن العام الذي سبقه، فالنقص الكبير في عدد 

 238ي للخدمات اإلسعافية وال يتوفر سوى خمسة آالف والميدانيين مستمر وهو حسب ماتؤكد الهيئة معيق للتشغيل المثال

 .موظفاً عن االحتياج 2638موظفاً ميدانياً، بعجز يصل  612ألفاً و 36موظفاً بالهيئة فيما تحتاج فعلياً 

معاناة بعض الموظفين من مشكالت نفسية خالل فترة بسيطة  3412 - 12وأوضح التقرير السنوي للهيئة عن العام المالي 

ً على المسعفين الشباب  6التحاقهم بالهيئة، مشيرةً إلى تدني إنتاجية ما يقارب من  بالمئة من موظفيها، مما يشكل عبئا

ً في مركز إسعافي مختلف، وبينت أن العمر المثالي لمقدمي الخدمات  ً بسبب اضطرارهم للعمل يوميا ً نفسيا وضغطا

 .ة، استناداً إلى المعايير الدوليةسن 42و 62اإلسعافية في مرحلة ما قبل المستشفى بين 

ً للمسعفين، وطالبت وزارة المالية بمراعاة أعمار المسعفين الحاليين في  واقترحت الهيئة إحداث وظائف لها خصوصا

 21سنة وكحد أقصى  42فين إلى سنة كما طالبت بتعديل السن النظامي للتقاعد للمسع 42الهيئة الذين تجاوزت أعمارهم 

 .سنة
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 لتحذيرهم« سناب»ها ملتابعيه يف ميرر

 اإليقاع مبصور نقاط التفتيش يف الباحة
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 عبدالرحمن الغامدي -الباحة 

لمتابعة نقاط التفتيش " سناب شات"ة في الباحة بمواطن في العقد الثالث من العمر أنشأ حساباً على أوقعت الجهات األمني

وأوضح الناطق اإلعالمي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد أنه من خالل متابعة الجهات المختصة . المرورية

ائل تطبيقات التواصل االجتماعي تم رصد حساب ألحد بشرطة المنطقة والمتمثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي لوس

يصور نقاط التفتيش المرورية ويمررها على متابعيه الشباب " سناب شات"على " اليف فرت الباحة"المواطنين بمسمى 

 .المضافين لديه حتى يتفادوها

ا نسب إليه مبرراً جهله وأضاف أن رجال األمن توصلوا إلى صاحب الحساب وقبضوا عليه، وبسماع أقواله اعترف بم

 ً ونبه العقيد طراد المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد باألنظمة والتعليمات والتي بال شك . لهذا الفعل المجّرم نظاما

 .الرسمية وبالذات المواقع األمنيةأصبحت في متناول الجميع من خالل االطالع على المواقع 

 

 
عاملة يف ممثليات مخس جهات حكومية تبحث أوضاع القوى ال

 اململكة باخلارج
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1543589 

 

ن الوزارة، وكل من وزارة ُعقد في مقر وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أمس اجتماع مشترك بين ممثلين م

 .الخارجية، والمالية، والخدمة المدنية، ومعهد اإلدارة العامة

من جانب وزارة الشؤون  -الذي تم خالله دراسة أوضاع القوى العاملة في ممثليات المملكة بالخارج-وَحضر االجتماع 

ام، والمدير العام لإلدارة العامة للموارد البشرية اإلسالمية وكيل الوزارة للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغن

 .خالد بن إبراهيم المرشود، والمستشار في اإلدارة نامي الشمري

فيما حضره من جانب وزارة الخارجية السفير سلطان السلطان، ومن وزارة المالية خالد القرعاوي، ومن وزارة الخدمة 

 .  ، ورأَس الفريق عبدهللا الشهرانيمنصور المعشوق. مة دالمدنية دمحم الحارثي، ومن معهد اإلدارة العا
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 رصد عبارات تهديد لقائد مدرسة يف مكة

 القبض على أربعة طالب أحرةقوا سيارة مديرهم جبدة
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الرياض الخميس : المصدر
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 ضيف هللا المطوع، ياسر الجاروشة، راشد السكران -جدة، الرياض 

أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة بأربعة طالب متهمين بإشعال حريق في سيارة قائد مدرسة نمرة 

 .الثانوية

القرشي إن مركز المتنزهات بشرطة محافظة جدة عاطي . وقال الناطق اإلعالمي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د

تبلغ من عمليات الدفاع المدني عن نشوب حريق بسيارة مدير إحدى المدارس الثانوية بشرق محافظة جدة ويُتهم بها عددا 

 .من الطالب الذين سبق وأن ُرصد عليهم بعض المالحظات التربوية

البحث الجنائي لجمع المعلومات والتحري عن الحادثة ومرتكبيها، وقد تم تكليف فريق عمل أمني ميداني من التحريات و

حيث تمكن من ضبط أربعة طالب متهمين بتلك الحادثة، وجرى إيقافهم رهن استكمال إجراءات االستدالل تمهيداً إلحالتهم 

 .لجهة االختصاص

وية نمرة إلى أن المتهمين بإحراق مركبة بدوره، أشار مدير عام التعليم بجدة عبدهللا الثقفي خالل زيارته صباح أمس لثان

قائد المدرسة أصبحوا في يد العدالة، وستقوم إدارته بمتابعة التحقيقات وسير القضية مع الجهات المختصة حتى يأخذ قائد 

 .المدرسة حقه كامالً 

طالب، ولن يثنيهم عن من ناحيته، أكد قائد المدرسة حزام العمري أن ما حدث عمل فردي، ال يمثل أخالقيات أبنائنا ال

 .مواصلة دورهم ورسالتهم التربوية والتعليمية

إلى ذلك، رصدت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة مدرسة ابن النفيس الثانوية في بحرة 

سمياً عنها بمحضر شكوى المجاهدين عبارات تهديد مسيئة لقائد المدرسة من خالل كتابات حائطية، ما دفع فوراً لإلبالغ ر

رسمي حرره قائد المدرسة بإشراف مباشر من مدير مكتب بحرة وُسلم لشرطة بحرة للبدء في البحث والتحري عمن يقف 

 .لمتوقعة في بيئة تربوية وتعليميةوراء مثل هذه السلوكيات المرفوضة وغير ا
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لرتشيح جائزة خليفة الرتبوية تدعو املبدعني السعوديني 

 أعماهلم يف اإلعالم اجلديد والتعليم
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الرياض الخميس : المصدر
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 ياسر الجاروشة -جدة 

سعيد بن أحمد األفندي . راسات التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز ددعا منسق جائزة خليفة التربوية بالمملكة عميد كلية الد

المبدعين من السعوديين في مجاالت اإلعالم الجديد والتربية والتعليم بشقيه العام والعالي إلى ترشيح أعمالهم لجائزة خليفة 

 .٦١٠٢-٦١٠٢التربوية في دورتها العاشرة للعام 

االت التعليم العالي، والتعليم العام، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، وبين أن التقدم للجائزة مفتوح في مج

 .واإلعالم الجديد والتعليم، واإلبداع في تدريس اللغة العربية، والبرامج والمشروعات التربوية المبتكرة

ميزين والممارسات التربوية المبدعة، األفندي أن الجائزة تهدف إلى دعم التعليم، والميدان التربوي، وتحفيز المت. وأّكد د

ً أن قبول الترشيحات مستمر إلى  هـ، ويمكن تقديم المشاركات ٠٣٤١ربيع الثاني  ٦٠الموافق  ٦١٠٢يناير  ٠١مضيفا

 (.www.khaward.ae)بشكل إلكتروني بالكامل عن طريق موقع الجائزة 

الشخصية التربوية االعتبارية، واألستاذ الجامعي  :وتتضمن الدورة العاشرة للجائزة ثمانية مجاالت للمرشحين، وهي

، والتأليف التربوي للطفل، واإلعالم الجديد (اإلجرائية التطبيقية والعامة)المتميز، والمعلم المبدع، والبحوث التربوية 

 .والتعليم، والمشروعات والبرامج التربوية المبتكرة، واإلبداع في تدريس اللغة العربية

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة اإلمارات، وسمو الشيخ دمحم بن زايد ولي عهد أبو وتحظى الجائزة 

ظبي، كما تحظى بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 

 .افها الساميةرئيس مجلس أمناء الجائزة، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الجائزة وأهد

وتطرح الجائزة هذا العام مجااًل جديدًا للمتقدمين من الدول العربية وهو مجال التعليم العام فئة المعلم المبدع؛ حيث تختار 

من غير دولة اإلمارات، على أن يتميز المعلم المبدع المرشح للجائزة بأداء ( معلم من كل دولة)الجائزة أربع معلمين 

 .لقة بأدائه في العملية التعليميةالجوانب المتعاستثنائي في كافة 
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 بتوجيهات من خادم احلرمني 
ةقوات األمن السعودي تشارك يف التمرين اخلليجي املشرتك 

 «1أمن اخلليج العربي»
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الجزيرة الخميس : المصدر

jazirah.com/2016/20161027/ln47.htm-http://www.al 

 

 :سعود الشيباني -« الجزيرة»

تشارك قوات األمن السعودية في التمرين  -حفظه هللا-بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

، الذي (3أمن الخليج العربي)ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخليجي المشترك األول لألجهزة األمنية بد

 32أكتوبر إلى  62هـ الموافق 3418صفر لعام  32محرم إلى  64تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة خالل الفترة من 

زراء داخلية م، وذلك تنفيذاً لما تقرر في االجتماع التشاوري السادس عشر ألصحاب السمو والمعالي و6132نوفمبر 

وتتكون القوات األمنية السعودية المشاركة في التمرين من . م6132أبريل  66المجلس الذي تم عقده بالدوحة بتاريخ 

تشكيالت أمنية متخصصة في مكافحة اإلرهاب، وحماية الحدود البرية والبحرية، وأمن المنشآت والمرافق العامة 

ام وزوارق بحرية مختلفة الفئات وعدد من الطائرات المخصصة للمهام األمنية، واالقتصادية، وتساندها آليات مختلفة المه

 .باإلضافة إلى المعدات واألسلحة واللوازم األخرى للتمرين

ووزارة الداخلية إذ تنوه بهذه الخطوة المباركة التي ساهمت في تحقيقها األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 

، الذي يأتي (3أمن الخليج العربي)تقديرها لمملكة البحرين الشقيقة على مبادرتها بإستضافة تمرين  العربية، لتعبر عن بالغ

ً ودولياً، ويهدف إلى تعزيز إجراءات العمل  ً وإقليميا امتداداً لسياسات دول المجلس في مواجهة اإلرهاب ومحاربته محليا

بالتنسيق الميداني ألعلى الدرجات، وتوحيد المصطلحات  األمني المشترك، ورفع جاهزية القوات األمنية، واالرتقاء

والمفاهيم األمنية، والوقوف على فاعلية إجراءات القيادة والسيطرة واالتصال بين مراكز العمليات األمنية في تبادل 

مليات في مواجهة المعلومات بشكل فوري، وتنفيذ التدابير األمنية لالستجابة للحاالت األمنية المختلفة، وإدارة مسارح الع

المخططات اإلرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس وشعوبها والتدخل في شؤونها الداخلية، ومن يقف 

 .وراءها
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 مبادرة لدعم تأهيل وتوظيف مستفيدي الضمان 
 يف ةقطاع النقل

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20161027/lp1.htm-http://www.al 

 

 :سفر السالم -الجزيرة 

اعتمد وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري االجتماعي الدكتور مفرج الحقباني، إطالق 

، التي تنفذها منظومة العمل والتنمية االجتماعية من خالل شراكة رباعية بين الضمان االجتماعي، «6أثرنا »مبادرة 

، والصندوق الخيري االجتماعي، مواكبة «هدف»والبنك السعودي للتسليف واالدخار، وصندوق تنمية الموارد البشرية 

ة ألبناء األسر الضمانية في قطاع النقل بإيجاد فرص وظيفي 6161، وبرنامج التحول الوطني 6111لرؤية المملكة 

 .، وتحويل هذه الشريحة إلى منتجة(شركات توجيه المركبات)

وتتنوع األدوار ما بين الجهات األربع المشاركة في المبادرة لتكمل بعضها البعض لتحقيق الفائدة من هذه المبادرة، إذ يقوم 

ضوابط، في حين يوفر البنك السعودي للتسليف واالدخار التمويل الضمان االجتماعي بترشيح المستفيدين وفق الشروط وال

تدريب « هدف»من خالل تخصيص محفظة إقراضية للمرشحين، في الوقت الذي يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية 

 وتأهيل المرشحين وتطوير أدائهم في مجاالت استخدام التطبيقات اإللكترونية، ومن جانبه يدعم الصندوق الخيري

 .االجتماعي االستدامة للمبادرة، وقياس األثر االجتماعي لها، وتعظيم الفائدة التنموية

، والتي تسعى من «6أثرنا »بدوره، أبدى وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج الحقباني سعادته بإطالق مبادرة 

مان االجتماعي إليجاد دخل لهم، وتنمية مهاراتهم خاللها الجهات األربع المشاركة إلى دعم وتمكين أبناء مستفيدي الض

، مشيراً إلى أن 6111لتحقيق االستدامة، مما يساهم في رفع التنمية االجتماعية بالمملكة، ويساعد في تحقيق رؤية المملكة 

ارة بتضافر تقوم عليها أربع جهات تابعة لمنظومة العمل والتنمية االجتماعية ضمن إستراتيجية الوز« 6أثرنا »مبادرة 

الجهود في المنظومة، لدعم التنمية االجتماعية وبرامجها، وقياس أدائها، وتعظيم األثر بما يعود على المستفيدين بالنفع 

 .والفائدة، ويؤمن لهم دخالً مادياً يعتمدون فيه على أنفسهم

ك سلمان بن عبدالعزيز، وولي وأكد وزير العمل والتنمية االجتماعية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين المل

على التنمية  -حفظهم هللا -عهده األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز 

ً االجتماعية، وإحداث النقلة النوعية في البرامج التنموية، وتمكين اإلنسان؛ ألنهم سواعد ب  .ناء الدولة واستقرارها اقتصاديا
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 ترصد مؤشرات القضايا العقارية يف احملاكم السعودية« اجلزيرة»
 ةقضية عقار يف املدن الكربى باململكة خالل العام املاضي 31413 

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20161027/ec13.htm-http://www.al 

 

 :دمحم العثمان -« الجزيرة»

« الجزيرة»هـ وفقًا إلحصائية رصدتها 3412قضية خالل عام  18431بلغت قضايا العقارات في مناطق المملكة المختلفة 

دعوى ملكية  2163ية بأجرة عقار، ودعوى مال 32361لمؤشرات القضايا العقارية في المحاكم، حيث سّجلت المحاكم 

دعوى إخالء عقار من حاضر،  33122دعوى إخالء عقار من غائب، و 3122دعوى تداخل عقارات، و 266عقار، و

 .دعاوى ضرر من العقار 3418دعوى قسمة تركة اختيار عقارية، و 643و

ففي المنطقة الوسطى . هـ3412خالل تفاصيل أعداد القضايا العقارية في محاكم مناطق المملكة « الجزيرة»ورصدت 

دعاوى تداخل  318دعوى ملكية عقار،  6614دعوى مالية بأجرة عقار، و 2182نظرت محاكم منطقة الرياض 

دعوى قسمة تركة اختيار  68دعوى إخالء عقار من حاضر، و 6648ودعوى إخالء عقار من غائب، و 413عقارات، 

دعاوى  212دعوى مالية بأجرة عقار، و 226: ظرت محاكم منطقة القصيمكما ن. دعوى ضرر من العقار 321عقارية، و

دعوى إخالء عقار من حاضر،  416دعوى إخالء عقار من غائب، و 14دعوى تداخل عقارات، و 81ملكية عقار، و

 .دعوى ضرر من العقار 24دعوى قسمة تركة اختيار عقارية، و 32و

دعوى ملكية عقار،  3261دعوى مالية بأجرة عقار، و 1821لمكرمة وفي المنطقة الغربية نظرت محاكم منطقة مكة ا

دعوى  223دعوى إخالء عقار من حاضر، و 1826دعوى إخالء عقار من غائب، و 428دعوى تداخل عقارات، و 21و

 .دعوى قسمة تركة اختيار عقارية 18ضرر من العقار و

دعوى تداخل  36دعوى ملكية عقار، و 124عقار، ودعوى مالية بأجرة  3461ونظرت محاكم منطقة المدينة المنورة 

دعوى ضرر من العقار،  328دعوى إخالء عقار من حاضر، و 3164دعوى إخالء عقار من غائب، و 43عقارات، و

 .دعوى قسمة تركة اختيار عقارية 32و

دعوى تداخل  321و دعوى ملكية عقار، 231دعوى مالية بأجرة عقار، و 1116أما في المنطقة الشرقية فنظرت المحاكم 

دعوى ضرر من العقار،  368دعوى إخالء عقار من حاضر، و 3224دعوى إخالء عقار من غائب، و 86عقارات، و

 .دعوى قسمة تركة اختيار عقارية 32

دعوى  64دعوى ملكية عقار، و 383دعوى مالية بأجرة عقار، و 342وفي المناطق الشمالية نظرت محاكم منطقة حائل 

دعاوى قسمة تركة اختيار  2دعوى إخالء عقار من حاضر، و 381دعاوى إخالء عقار من غائب، و 6و تداخل عقارات

 .دعوى ضرر من العقار 22عقارية، و

دعوى ملكية عقار، ودعوى تداخل عقارات،  33دعوى مالية بأجرة عقار، و 611: ونظرت محاكم منطقة الحدود الشمالية

دعوى  32دعاوى قسمة تركة اختيار عقارية، و 2وى إخالء عقار من حاضردع 62دعوى إخالء عقار من غائب، و 34و

 .ضرر من العقار

 12دعوى تداخل عقارات، و 11دعوى ملكية عقار، و 342دعوى مالية بأجرة عقار،  122: أما محاكم تبوك، فنظرت

دعاوى قسمة تركة  6دعوى ضرر من العقار،  36دعاوى إخالء عقار من حاضر،  114دعوى إخالء عقار من غائب، 

 .اختيار عقارية

دعوى تداخل عقارات،  61دعاوى ملكية عقار،  312دعوى مالية بأجرة عقار،  641: وأما محاكم منطقة الجوف فنظرت

دعوى  34دعوى قسمة تركة اختيار عقارية،  31دعوى إخالء عقار من حاضر،  42دعاوى إخالء عقار من غائب،  31

 .ضرر من العقار

 312دعوى ملكية عقار،  681دعوى مالية بأجرة عقار،  622: الجنوبية نظرت محاكم منطقة عسير وفي المناطق

دعوى قسمة تركة  21دعوى إخالء عقار من حاضر،  126دعوى إخالء عقار من غائب،  66دعاوى تداخل عقارات، 

دعوى ملكية  22ية بأجرة عقار، دعوى مال 362: وأما محاكم منطقة الباحة. دعوى ضرر من العقار 311اختيار عقارية، 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161027/ec13.htm
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دعوى  34دعوى إخالء عقار من حاضر،  46دعاوى إخالء عقار من غائب،  31دعوى تداخل عقارات،  68عقار، 

 .دعاوى ضرر من العقار 31قسمة تركة اختيار عقارية، 

 63خل عقارات، دعاوى تدا 31دعاوى ملكية عقار،  312دعوى مالية بأجرة عقار،  612: وأما محاكم منطقة نجران

دعوى  61دعوى قسمة تركة اختيار عقارية، 6دعاوى إخالء عقار من حاضر،  314دعوى إخالء عقار من غائب، 

 .ضرر من العقار

 32دعوى تداخل عقارات،  63دعوى ملكية عقار،  333دعوى مالية بأجرة عقار،  121: وأما محاكم منطقة جازان 

دعوى  12ر عقارية، دعوى قسمة تركة اختيا 11خالء عقار من حاضر، دعوى إ 323دعوى إخالء عقار من غائب، 

 . ضرر من العقار

 

 3953فيما بلغ عدد املأذونني باململكة 
ص 

ِّ
رخ

ُ
 مأذونًا خالل عام 591وجتدد تراخيص .. وزارة العدل ت

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20161027/ln13.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

مأذوناً شرعياً ممن انتهت ( 286)متقدماً لعمل مأذوني عقود األنكحة، فيما جددت رخص ( 122)رخَّصت وزارة العدل لـ

 .رخصهم

ً يجرون عقود األنكحة على ( 2261)العامة لمأذوني عقود األنكحة أن وأوضح تقرير صادر عن اإلدارة  مأذوناً شرعيا

 .مستوى المملكة

وذكر التقرير بحسب أعلى خمس مناطق في عدد المأذونين الشرعيين تصدُّر منطقة الرياض على كافة المناطق في عدد 

ثم منطقة مكة المكرمة التي بلغ عدد مأذونيها . كمةمح( 21)مأذوناً تم تسجيلهم في ( 3284)مأذوني عقود األنكحة بواقع 

ً مسجلين من خالل ( 3126) مأذوناً ( 3126)محكمة، تالهم منطقة عسير التي بلغ عدد مأذونيها ( 12)مأذوناً شرعيا

محكمة، في حين جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة في عدد مأذوني عقود األنكحة بواقع ( 41)مسجلين في 

مأذوناً ( 412)محكمة، كما بلغ عدد المرخص لهم بالمأذونية في منطقة المدينة المنورة ( 38)مأذوناً مسجلين في ( 426)

 .محكمة، تتالت بعدها بقية مناطق المملكة( 31)سجلوا في 

ً منها لتسهيل توثيق األنك حة، بعد إحالة وتمنح اإلدارة العامة لمأذوني عقود األنكحة الرخص للمتقدمين للمأذونية سعيا

الطلبات للجنة المختصة عقب دراسة الطلبات ترفع العتمادها، ويشترط على الراغبين في الحصول على رخصة 

المأذونية بأن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وإحضار حسن السيرة والسلوك، وإحضار 

ً  62الشرعية، وأن ال يقل عمر المتقدم لعمل المأذونية عن تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا   .عاما

يجدر الذكر أنه يمكن لجميع المواطنين الذين يرغبون بإجراء عقود الزواج بالبحث عن طريق موقع وزارة العدل 

 .قام جواالتهمني عقود األنكحة بأراإللكتروني بإدخال مدينتهم واسم الحي الذي يسكنونه حيث يوضح لهم جميع أسماء مأذو

 
 
 
 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161027/ln13.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

14 

 

حبضور حمافظ الطائف خريية حتفيظ القرآن وإدارة السجون 
 يوةقعان عقد شراكة

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
ln21.htmjazirah.com/2016/20161027/-http://www.al 

 

 :«الجزيرة» -الطائف 

بحضور معالي محافظ الطائف فهد بن معمر، وقعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم عقد اتفاقية شراكة إستراتيجية 

مع إدارة السجن العام، يهدف إلى إقامة سلسلة من البرامج والمحاضرات والندوات وورش عمل يستفيد منها الطالب الذين 

دراساتهم في جميع المراحل الثالث، وقعها عن الجمعية الدكتور أحمد السهلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية يواصلون 

الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وعن إدارة السجن العام العميد إبراهيم الطويرقي، مدير السجون، وتقوم الجمعية إلى جانب 

 .لسجن العام والدارسين بحلقات السجونهذه البرامج بتدريب وتأهيل معلمي القرآن الكريم با

( 211)حلقة يدرس فيها أكثر من ( 38)الجدير بالذكر أن الجمعية تشرف على حلقات السجن طوال العام، التي تبلغ 

ً بينهم معلمة في سجن النساء، وجميعهم من الكوادر الوطنية ا( 32)دارس، كما يُدرس فيها  لمؤهلة في تعليم كتاب معلما

 .ههللا وحفظ

 

 وكالة كل دةقيقة 34العدل تصدر 
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الجزيرة الخميس : المصدر

jazirah.com/2016/20161027/ln12.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

وكالة، حيث بلغ ( 3226363)هـ،  3412نية في جميع مناطق المملكة خالل العام المنصرم أصدرت كتابات العدل الثا

 .وكالة 2811وكالة، ويومياً  821وكالة، وفي الساعة  34معدل اإلنجاز في كتابات العدل في الدقيقة 

منطقة مكة المكرمة  وكالة، فيما حلت( 426261)وتصدرت العاصمة الرياض القائمة بعد إصدار كتابات العدل فيها لـ 

 .وكالة( 642661)وكالة، والمنطقة الشرقية ثالثة بعد إصدار ( 148666)ثانيةً بـ

المطالبات والمحاكم، العقارات، الجوازات، -أنواع من الوكاالت الصادرة، وكاالت كل من  31وضمت قائمة أكثر 

، البنوك والمصارف، الرواتب والمستحقات، ووكاالت األمانات والبلديات، السيارات، استقدام العمالة، السجالت التجارية

 .صدرت الستخدامها خارج المملكة فقط

( 64141)وكالة، والجوازات ( 111136)وكالة، ووكاالت العقارات ( 121628)وبلغت وكاالت المطالبات والمحاكم 

( 22213)لة، واستقدام العمالة وكا( 83263)وكالة، ووكاالت السيارات بلغت (  61828)وكالة، واألمانات والبلديات 

 .وكالة

وكالة، والبنوك والمصارف بلغت ( 24111)واشتملت القائمة في المرتبة السابعة وكاالت السجالت التجارية إذ بلغت 

وكالة، وحلت الوكاالت الصادرة الستخدامها خارج ( 21262)وكاالت، ووكاالت الرواتب والمستحقات بلغت ( 23318)

 .(123341)إجمالي الوكاالت األخرى وكالة، فيما بلغت ( 24412)آخر القائمة بإجمالي بلغ المملكة فقط في 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161027/ln21.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161027/ln12.htm
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 استقاالت القضاة أةقل من احلدود الطبيعية

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الوطن الخميس : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282089&CategoryID=5  

 

      AM 3:31 62-31-6132سلمان عسكر : أبها

عاما من العمل في السلك القضائي،  33ظهرت في األيام الماضية تغريدات لبعض القضاة عن استقاالتهم بعد نحو 

تكون متشابهة، مما أعطى انطباعا لدى البعض بأن هناك استقاالت جماعية، أو إليصال رسالة معينة وبصيغة تكاد 

لموقف معين، غير أن مصدرا في القضاء ذكر أن عدد االستقاالت ال يتجاوز العشر، وهو عدد طبيعي، وأقل من األعداد 

 .الطبيعية قياسا باألعوام السابقة

، معتبرا أنها أقل من األعداد الطبيعية 31عدد استقاالت القضاة األخيرة ال تتجاوز الـ، أن "الوطن"أكد مصدر قضائي لـ

وكانت قد . وأرجع سبب هذه االستقاالت إلى ظروف صحية أو ظروف خاصة بالقضاة المستقيلين. قياسا باألعوام السابقة

ما من العمل في السلك القضائي، عا 33ظهرت في األيام الماضية تغريدات لبعض القضاة عن استقاالتهم بعد نحو 

وبصيغة تكاد تكون متشابهة، مما أعطى انطباعا لدى البعض بأن هناك استقاالت جماعية إليصال رسالة معينة لموقف 

 .معين

 قبول االستقالة نظاميا 

ضاء الصادر من نظام الق 26، أن المادة "الوطن"من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ سلمان النشوان لـ

، نصت على أن عضو السلك القضائي تنهى خدمته ألحد األسباب 6/3468/ 36وتاريخ 82/بالمرسوم الملكي رقم م

المذكورة في المادة، ومنها قبول استقالته، وأنه بناء على هذه المادة، ووفقا الختصاصات المجلس األعلى للقضاء 

لقضاة الوظيفية، يتم استقبال طلبات القضاة على مختلف الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء بالنظر في شؤون ا

المتضمنة طلب االستقالة أو اإلحالة على التقاعد، وتتم دراستها من قبل اإلدارة المعنية وفق األنظمة والتعليمات، وما 

وفي بعض الحاالت  تقتضيه مصلحة العمل، وعلى ضوء هذه الدراسات يتم العرض على المجلس، لتقرير ما يراه حيالها،

تتم مقابلة القاضي طالب االستقالة أو اإلحالة على التقاعد من قبل أعضاء المجلس المتفرغين لمعرفة األسباب، وتقدير 

 .الوضع لطالب االستقالة أو التقاعد، وإعداد التصورات كاملة لطرحها في اجتماعات المجلس

 االستقاالت غير مؤثرة

لعامين الماضيين في وضعها الطبيعي، وبنسبة قليلة غير مؤثرة وهلل الحمد، مشيرا إلى أن وأضاف أن االستقاالت خالل ا

المجلس توسع في التعيين على درجة مالزم قضائي وفق خطة استراتيجية بعيدة المدى للوصول للعدد المناسب من 

 . القضاة، لتغطية أعمال المحاكم ولضمان جودة العمل، مع سرعة اإلنجاز

، وأن نسبة عدد المستقيلين والمتقاعدين خالل العام 6316دد القضاة والمالزمين القضائيين اإلجمالي يبلغ يذكر أن ع

 .في الحدود الطبيعية والمقبولة 3412المنصرم 

 أسباب نظامية إلنهاء خدمة القاضي

 بلوغه سن السبعين 

 الوفاة

 االستقالة

 عدم صالحيته

 عجزه عن مباشرة عمله

 أقل من المتوسطحصوله على تقدير 

 . أسباب تأديبية

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282089&CategoryID=5
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 سوق العمل حباجة للكفاءات الشابة: أمري جنران

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الوطن الخميس : المصدر
a/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282097&CategoryID=5http://www.alwatan.com.s  

 

      AM 3:12 62-31-6132عبدهللا آل لعجم : نجران

أكد أمير منطقة نجران األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن الروح والمعنويات العالية اللتين يتسم بهما الشاب 

إعادة تقييم المخرجات، والجدوى من بعض التخصصات، وتقديم  السعودي والفتاة السعودية، تدفعان المؤسسات إلى

المزيد من االهتمام في طبيعة التدريب والتأهيل، ال سيما وسط العناية الكريمة والدعم السخي من القيادة الرشيدة 

 .لمؤسسات التعليم والتدريب

 االستعانة بشباب الوطن

وقال األمير جلوي خالل . بناء الوطن بدال من االعتماد على الوافدينوأشار  إلى حاجة سوق العمل للكفاءات الشابة من أ 

استقباله أمس محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ورئيس مكتب التدريب التقني 

ل وأيام المهن في الجامعات لعلنا نشاهد الشباب والفتيات في معارض األعما"والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار، 

في الداخل والخارج، وهم يمثلون الوطن خير تمثيل، بل وهم مصدر فخر لكل مواطن، بينما نجد أن مؤسسات التعليم 

، "والتدريب تنشغل بتخريج طالب ال حاجة لهم في سوق العمل، مقابل وجود حاجة في بعض التخصصات يشغلها وافدون

لتي تم تطبيقها بقطاع االتصاالت التي أثبت من خاللها الشباب قدرتهم على حمل هذا القطاع، مستشهدا بالخطوة اإليجابية ا

 .دون الحاجة للوافدين

 المشاريع التقنية

واطلع أمير نجران خالل اللقاء على مسار المشاريع الجاري تنفيذها للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، 

ية البنات في نجران، وإنشاء معهد صناعي في محافظة حبونا، وكلية تقنية للبنات في حيث تضم مشروع إسكان بكل

ذلك بتكلفة تقارب محافظة شرورة، وورشة تقنية ميكانيكية، وصالة متعددة األغراض في الكلية التقنية للبنين بنجران، و

 .مليون لاير 611

 
 االبتعاث اخلارجي مستمر والدفعة اجلديدة: لعيسىا

 ن ةقريباستعل 
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الوطن الخميس : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282116&CategoryID=5  

 

      AM 36:62 62-31-6132هللا السليمي عبد : الرياض

، والذي انتهجت فيه "وظيفتك وبعثتك"جددت وزارة التعليم عزمها على استمرار االبتعاث الخارجي في مرحلته الثانية 

آلية مختلفة عن المرحلة األولى، وذلك من خالل التنسيق مع سوق العمل لتوفير التخصصات التي يحتاجها، حرصا منها 

 .واءمة بين مخرجات االبتعاث الخارجي ومتطلبات التنمية بالمملكةعلى الم

 استمرار االبتعاث

حول تأخر اإلعالن عن الدفعة الثانية من المرحلة الثانية " الوطن"وأكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تصريح لـ

وأشار إلى انتهاء . برنامج بنسخته الثانية قريباللبرنامج، أن االبتعاث الخارجي مستمر، وسيعلن عن الدفعة القادمة من ال

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282097&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282116&CategoryID=5


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

17 

التي أعلن عنها نهاية الفصل الدراسي الماضي بما في ذلك إصدار " وظيفتك وبعثتك"كل إجراءات مرشحي برنامج 

قراراتهم، موضحا أن الوزارة عقدت قبله شراكات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة البتعاث خريجي المرحلة 

 .لدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، نافيا أي تأخر في اإلجراءات من قبل الجهات المشاركة باالبتعاثالثانوية وا

 تفاعل إلكتروني  

وبينما وصف العيسى العملية بالمرنة والتعاون بالمثمر، أكد أهمية عقد شراكات جديدة لجهات أخرى خالل مدة البرنامج 

تفاعال من " تويتر"وشهد موقع التواصل االجتماعي . 3441الماضي، وستستمر لعام  بنسخته الحالية التي انطلقت العام

، للحصول على درجة الماجستير، "وظيفتك وبعثتك"مجموعة تقدموا لبرامج التطوير في وزارة الداخلية ضمن برنامج 

را ألن شروط االبتعاث تتضمن وأجريت لهم المقابالت الشخصية بعد قبولهم مبدئيا حول عدم الرد بالقبول أو الرفض، نظ

" توتير"وبين المرشحون عبر . أال يكون المتقدم على رأس العمل مما دفعهم للبقاء دون عمل خشية استبعادهم لهذا السبب

 .لتأخير، وأي جهة يمكنهم مراجعتهاالداخلية عدم معرفتهم بأسباب ا_وزارة_بعثتك_وظيفتك#من خالل وسم 

 

 

 هيئة للنظرحمكمة مربة بال ةقاض وال 
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الوطن الخميس : المصدر
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      PM 33:42 62-31-6132ى الربعي عيس: مربة

على الرغم من مضي ما يقرب من عام على نقل القاضي الوحيد بمحكمة مربة العامة، وعدم إيجاد بديل دائم، تبقى 

بدورها التقت عددا " الوطن. "معامالت المواطنين مرهونة بدوام قاٍض مكلف يعمل بالمحكمة لمدة يوم واحد في األسبوع

كمة، حيث أبدوا تذمرهم من تأخر إيجاد قاض متفرغ للعمل بالمحكمة بشكل دائم، مطالبين وزارة العدل من مراجعي المح

وفرعها في منطقة عسير سرعة حل معاناتهم، وتكليف من لديه القدرة على إنجاز قضاياهم ومعامالتهم المتراكمة منذ 

 .أعوام

مة منذ سنوات وذلك بعد إحالة معاملته بطلب صك شرعي وأكد أحمد حسن عسيري، أنه أحد المراجعين الدائمين للمحك

وأضاف بعد أن . على أرض له في المركز من محكمة أبها إلى محكمة مربة بعد افتتاح المحكمة قبل عقد من الزمن

استبشرت خيرا حالي في ذلك حال بقية أهالي المركز خصوصا بعد قرب المحكمة لنا وسهولة الوصول إليها اصطدمنا 

كما يسميها البعض مما " هيئة النظر"أو " لجنة خبراء"معامالتنا وتعذر المحكمة وقضاتها المتتابعين بعدم تشكيل  بتعطيل

ة نتج عنه تعطل مصالحنا وتضرر بعضنا بعدم صرف التعويضات الحكومية المقررة له إال بعد صدور الحجج الشرعي

 .التي تعطل صدورها المحكمة
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 سعوديني للدفاع عن اململكةتغريدات تستنفر ال 3

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الوطن الخميس : المصدر
ID=3http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=282047&Category  

 

      PM 6:42 62-31-6132زينة علي، هند األحمد : الدمام

للتغريدات المسيئة لبالدهم، وذلك بإطالق " تويتر"يتصدى المغردون السعوديون عبر موقع التواصل االجتماعي 

وهو ما يدفع أصحابها في معظم األحوال إلى حذف اإلساءة، هاشتاقات خاصة للرد عليها، والتغريد حولها بكثافة، 

 . واالعتذار للشعب السعودي

وأظهر  المغردون السعوديون ـ من خالل هذه الهاشتاقات ـ  في كل مرة شراسة في الدفاع عن صورة المملكة في مواقع 

 .التواصل

 تغريدات مسيئة 2 

 .تي ووجهت بتفاعل كثيف من قبل المغردين السعوديين للرد عليهاتغريدات مسيئة للمملكة، وال 2رصدت أبرز " الوطن"

األميركية باللغة العربية، نقلت فيها اتهامات للمملكة بالوقوف خلف  CNNتغريدة بثها الحساب الرسمي لموقع قناة  -3

 .تفجيرات وقعت في أحياء سكنية بمدينة حمص السورية

للسعودية ، ما دفع القناة إلى حذف التغريدة، _تسيء_ان_ان_سي#نوان وأنشأ مغردون سعوديون في حينها هاشتاقا بع 

 .، وتعديل التقرير المنشور على موقعها اإللكتروني الذي تم التغريد حوله"سوء فهم"وتقديم اعتذار معللة ذلك بـ

لها في اليمن من خالل بث الطيار في الخطوط الجوية الكويتية أحمد عاشور تغريدة مسيئة للمملكة، وللجهود التي تبذ  -6

عاصفة الحزم وعاصفة األمل، ما دفع عددا من المغردين السعوديين والكويتيين للرد عليه ومطالبة الجهات األمنية 

 .سنوات 1الكويتية بمحاسبته، حتى أصدرت محكمة كويتية حكما بحبس الطيار لمدة 

ة تغريدة مرفقة برابط مقال لكاتب غربي يسيء إلى باللغة اإلنجليزي" الجزيرة"بث الحساب الرسمي لموقع قناة   -1

جديد ، طالبوا فيه _من_للسعودية_تسيئ_الجزيرة#المملكة، فرصد مغردون سعوديون التغريدة، وأطلقوا هاشتاقا بعنوان 

ملكة عبر القناة بتقديم اعتذار، وشكلت مطالبات المغردين السعوديين قوة ضاغطة على القناة دفعتها لتقديم اعتذار إلى الم

 .حسابي القناة العربي واإلنجليزي، وتوضيح السياسة التحريرية للقناة التي قادتهم لنشر المقال عبر حسابهم الرسمي

تغريدة بثها المغرد اإلماراتي من أصل يمني حسن نشوان اتهم فيها الشعب السعودي بعدد من التهم، فأطلق مغردون    -4 

يحاسب، طالبوا في الحملة بمحاسبته، فاضطر المسيء _ان_يجب_فتحي_نشوان#ان سعوديون وإماراتيون هاشتاقا بعنو

 . لحذف تغريدته

صور نجم السوشيال ميديا الكويتي شعيب الهاجري فيديو عبر برنامج سناب شات، وعرضه في تغريدة له عبر حسابه  -2

سعوديون للرد عليه، من خالل هاشتاق  ، وجه من خالله عبارات مسيئة للمجتمع السعودي، فاستنفر مغردون"تويتر"في 

للسعودية ، طالبوه فيه  باالعتذار عما نشره، ليتجاوب الهاجري معهم بشكل سريع، وينشر _يسيء_شعيب#بعنوان 

 .اعتذارا مصورا موجها إلى الشعب السعودي

إلبداء آرائهن في المجتمع  باللغة العربية حسابها العربي بتغريدة تدعو السعوديات" نيويورك تايمز"افتتحت صحيفة  -2

تايمز ، رصدوا فيه أشهر االنتهاكات التي _لنيويورك_التقولون#السعودي، فأطلق المغردون السعوديون هاشتاقا بعنوان 

ارتكبتها أميركا في العالم، وكذلك التجاوزات التي تتعرض لها األميركيات، مطالبين الصحيفة باالعتذار للمملكة عن 

 .الداخلية، ونصحوها بالتركيز على قضايا األميركيات، واالبتعاد عن القضايا المحلية السعودية التدخل في شؤونها
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على زائري مصر الشهر املقبل تليها بدء تطبيق التأمني الطبي  

 اهلند وباكستان
مليون موظف سعودي يف القطاع اخلاص غري مؤمن  0.9

 عليهم صحيا
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62الخميس جريدة األقتصادية : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/10/27/article_1097516.html 

 

 أمل الحمدي من جدة

أكد دمحم بن سليمان الحسين األمين العام لمجلس الضمان الصحي أن إجمالي غير المؤمن عليهم من العاملين في القطاع 

، 6132أنه سيتم التأمين عليهم وعلى تابعيهم بشكل إلزامي مع نهاية مليون سعودي، مشيرا إلى  6.2الخاص بلغ نحو 

 .وذلك بعد ربط مجلس الضمان الصحي بالتأمينات االجتماعية كربط لوجستي ومع وزارة العمل في برنامج نطاقات

 3.6د، منهم مليون مستفي 1.8وأضاف أن عدد السعوديين المؤمن عليهم بالقطاع الخاص مع التابعين لهم بلغ أكثر من 

مليون بعد  32مليون مؤمن عليهم، الفتا إلى أن العدد سيرتفع إلى نحو  36.2مليون موظف والباقي تابعين، من أصل نحو 

 .تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص مع التابعين

على " االقتصادية"دول، أوضح لـوحول تطبيق نظام التأمين الصحي على الزائرين القادمين إلى المملكة من مختلف ال

هامش ورشة عمل حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي بغرفة جدة أمس، أن النظام تم تطبيقه على جميع الدول عدا 

 .مصر والهند وباكستان، حيث سيطبق على زائري مصر بداية من الشهر المقبل تليها الهند وباكستان

رين بدء بأقل الدول من حيث أعداد الزائرين، وصوال إلى أكثرها، الفتا إلى أن وأوضح أن تطبيق التأمين على الزائ

العملية بأكملها تدار إلكترونيا عبر موقع وزارة الخارجية، حيث يسجل بيانات الزائر، ومن ثم يتم تحدد سعر التأمين في 

وفيما يخص إجراءات تطبيق التأمين سبع شركات موقعة مع الوزارة، مؤكدا أن التأمين سيغطي الحاالت الطارئة فقط، 

 .على المعتمرين والحجاج ما زالت تحت الدراسة

وحول المواطنين الذي ال يوجد لهم تأمين صحي، أوضح أن هناك برنامجا تولت وزارة الصحة العمل به بالتعاون مع 

 .م6161مجلس الضمان الصحي للخروج بالئحة تنظيمية للمواطنين تابعة الستراتيجية التحول الوطني 

طة طريق لتنفيذ أهداف قصيرة ومتوسطة التي تشكل خري 6161وأضاف أن المجلس بصدد إنهاء واعتماد استراتيجية 

المدى من شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة؛ حيث قامت بتحليل بيئة قطاع التأمين الصحي ومراجعة 

مشروعا ومبادرة ضمن االستراتيجية العامة للضمان الصحي في  64رسالة األهداف واالستراتيجيات، ووضعت أكثر من 

ق االرتقاء بدور المجلس وأعماله؛ بما يسهم في تحقيق األهداف الرئيسية العامة وتثبيت القيم المنشودة إطار السعي لتحقي

 .لتطوير صناعة التأمين الصحي

وأشار إلى أن المجلس أصدر النموذج الموحد لإلفصاح لدى شركات التأمين الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات حماية 

رفض شركات التأمين الموافقة على التغطية العالجية، والمساهمة في تحديد سعر  حقوق المؤمن لهم من خالل الحد من

عادل وغير مبالغ فيه لوثيقة التأمين بناء على دراسة الخبير اإلكتواري وفقا للمخاطر الصحية المحتملة، بعد أن الحظ 

 .لتأمين الصحيوجود اختالف في نموذج اإلفصاح الطبي بالحالة الصحية للمؤمن له ما بين شركات ا

وأبان أن بعض شركات التأمين لديها أكثر من نموذج إفصاح طبي تتضمن بعض األمراض المزمنة مثل الضغط، 

والسكري، وهذا ال يتناسب إطالقا مع اشتراطات وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، وال سيما أنه تم رصد قيام 
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بي جماعي وباسم المنشأة وتعبئته من قبل صاحب العمل دون بعض شركات التأمين الصحي بطلب نموذج إفصاح ط

 .يؤدي إلى رفض شركة التأمين له ماالرجوع للمؤمن له، 

 
 1431صيدلية يف عام  955ألغينا تراخيص " : االةقتصادية"لـ « الصحة»

 مستشفى وجممعا طبيا خاصا  411إلغاء ووةقف تراخيص 
 خالل عام

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62ريدة األقتصادية الخميس ج: المصدر
https://www.aleqt.com/2016/10/27/article_1097514.html 

 

 عبد هللا الروقي من الرياض

 3412كشفت وزارة الصحة أن عدد المستشفيات والمجمعات الصحية الخاصة التي تم إلغاء تراخيصها أو وقفها في عام 

ي مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ عدد الصيدليات التي تم إلغاء تراخيصها أو وقفها مستشفى ومجمعا طبيا ف 423بلغ 

 .صيدلية 266خالل العام نفسه نحو 

، أنه تم إلغاء ستة مستشفيات منها ثالثة مستشفيات في منطقة الرياض، "االقتصادية"وأوضحت وزارة الصحة لـ

رة، بينما بلغ عدد تراخيص المستشفيات الموقوفة خالل عام ومستشفيان في كل من جدة واألحساء، والمدينة المنو

 .هـ سبعة مستشفيات منها خمسة مستشفيات في جدة ومستشفى واحد في كل من عسير والقنفذة3412

مجمعا  182هـ فقد بلغت 3412أما على صعيد تراخيص المجمعات الطبية العامة والمتخصصة التي تم إلغاؤها خالل عام 

مناطق ومحافظات المملكة، بينما تم إيقاف عدد من تراخيص المجمعات الطبية العامة والمتخصصة  طبيا في مختلف

 .مجمعا طبيا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة 23خالل العام الماضي بلغت 

 33 هـ بلغ3412وبينت وزارة الصحة أن عدد المستشفيات في القطاع الخاص التي حصلت على موافقة أولية خالل عام 

مستشفى في كل من الرياض عدد ثالثة، جدة عدد ثالثة، الشرقية عدد اثنان، القصيم عدد واحد، جازان عدد واحد، حائل 

 .هـ لمستشفى واحد في منطقة الرياض3412عدد واحد، فيما تمت الموافقة على ترخيص نهائي خالل عام 

هـ وفق بيانات وزارة 3412موافقة أولية خالل عام وبلغ عدد المجمعات الطبية العامة والمتخصصة والحاصلة على 

مجمعا طبيا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما بلغ عدد المجمعات الطبية العامة والمتخصصة التي  228الصحة 

 .مجمعا طبيا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة 626حصلت على تراخيص نهائية خالل العام الماضي 

صيدلية في  281وفيما يتعلق بإصدار التراخيص للصيدليات الخاصة، فقد صدرت الموافقة األولية على العام الماضي لـ 

صيدلية في مختلف مناطق  142مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بينما صدرت التراخيص النهائية في العام نفسه لـ

صيدلية  223هـ، بلغت 3412خيص الصيدليات الخاصة خالل عام ومحافظات المملكة، وفي المقابل تم إلغاء عدد من ترا

صيدلية خاصة في مختلف مناطق ومحافظات  18في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، في حين تم إيقاف التراخيص لـ

 .المملكة

سة الصحية ، أن تكون ملكية المؤس6132وتشترط الالئحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي صدرت في 

ً تفرغاً  ً عليها ومتفرغا ً في طبيعة عمل العيادة ومشرفا ً متخصصا الخاصة ملكية سعودية، وأن يكون مالك العيادة طبيبا

 .كامالً لها

كما أوجبت الالئحة على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فوراً أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية 

ئي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها، ويشمل هذا االلتزام أيضاً التبليغ بالمنطقة، عن أي حادث جنا

ل عن الحوادث عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب اإلسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كام

 .المرورية واإلصابات
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 سفلتة الطرق وإيصال الكهرباء أبرز املطالب

ح 
َ
 «النموذجي»ةقصور اخلدمات حيرم سكان بني سار مِن

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62الخميس جريدة عكاظ : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1504776 

 

 (الباحة)عبدالخالق الغامدي : جولة

مخطط الملك فهد النموذجي ببني سار بمنطقة الباحة ليس نموذجيا على أرض الواقع كما يعتقد من مسماه، فالخدمات رغم 

به حداثته غائبة والطرق غير معبدة رغم االعتمادات المالية للمخطط طوال السنوات الماضية، إال أن النسيان كان نصي

 .مما أضر بمصلحة السكان وعدم استفادتهم من منحهم فيه

عدد من السكان أكدوا أن عدم االستجابة لمطالبهم دفعهم لمخاطبة أمير المنطقة حول عدم إيصال اإلسفلت والكهرباء 

ل والخدمات األخرى للمخطط طوال السنوات الماضية، مشددين على عدم استفادتهم من المنح بسبب إهمال المقاو

بمطالبات األهالي، حيث يقف ذلك عائقا  المسؤول عن شق الطرق والسفلتة والرصف وإيصال الكهرباء، وعدم اكتراثه

 .أمام بناء المساكن

بسرعة إيصال الخدمات ولكن  المواطن علي عبد هللا دمحم، أشار إلى أنهم تقدموا بخطابات فردية ألمانة الباحة للمطالبة

دون جدوى حتى أن بعض المواطنين قاموا بفتح طرق بأنفسهم للوصول إلى منحهم والبدء في عملية البناء والسكن على 

 .الرغم من عدم وجود اإلسفلت والكهرباء

يتلقونها بإيصال وأكد جمعان خميس الزهراني، أنه أمام الجمود الذي اعترى مطالبهم وعدم الجدية في الوعود التي 

الخدمات، اضطر وآخرون إلى توفير مولدات كهربائية على نفقتهم الخاصة حتى يتسنى لهم وألسرهم السكن والعيش بعد 

 .أن انهكتهم المراجعات والمطالبات دون تحقيق أي نتيجة

قة أدى إلى تشتتها ويرى المواطن عبدالرحمن سعيد مسفر أن تعدد مهام الشركة في مشاريع عدة ومتنوعة في المنط

وبالتالي تقصيرها، ويشير عبدالخالق مساعد الزهراني استكماال للحديث، إلى أن المعدات تتواجد في المخطط منذ سنتين 

أو أكثر، حيث تعمل على فترات زمنية متباعدة وباألشهر غير أبهة بمطالبات المواطنين وانتظارهم طيلة هذه األعوام 

كن لهم وألسرهم، وطالب دمحم عبدهللا سفر بترسية المشاريع على أكثر من شركة إلنجازها في لتحقيق أحالمهم ببناء مسا

 .الوقت المحدد والجودة المطلوبة

وأوضح سعيد دمحم شنان أن تعثر المشاريع انعكس سلبا على السكان الذين يتطلعون إلى االستفادة من الخدمات في تسهيل 

 .إعمار مساكنهم

فيما أكد ماجد حسن علي ودمحم علي عبد هللا أن عدم تعبيد الطرق تسبب في إحداث حفريات ومطبات أحدثت تبعات سلبية 

 .على المركبات السيما عند هطول األمطار وجريان السيول

أكد وليد ويشير صالح علي الزهراني إلى أن الشركة تركت معداتها في الموقع وأصبحت تالفة وال يستفاد منها، بينما 

كيف تسلم األمانة »: عطية أحمد أن مخطط بني سار يعد من المخططات الجديدة، إذ يتوفر فيه مدارس وورش، متسائال

 .«تلك المواقع من المخططات وغيرها دون القيام بوضع األسفلت واإلنارة واألرصفة

نوا ما تقدمه الحكومة من دعم واعتمادات المواطنون سعيد مانع الزهراني ومنصور ربيع الزهراني وأحمد عطية أحمد ثم

إليصال الخدمات لجميع المخططات في جميع أنحاء المملكة، لتوفير البيئة المناسبة إلقامة المساكن المريحة والمالئمة 

 .ي إكمال السفلتة والطرق واإلنارةللمواطنين، إال أن األمانة لم تتابع بجدية إكمال تلك المشاريع المتمثلة ف
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 النزالء طالبوا اجلهات املعنية بإلزام املالك بإعادة صيانتها

 يف مساكن الباحة« مهملة»رئ سالمل الطوا
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة عكاظ الخميس : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1504777 

 

 (الباحة)عبدالخالق الغامدي 

رغم أهميتها في اشتراطات السالمة في المنشآت الخاصة والعامة، إال أنها ال تجد اهتماما كبيرا كما « ساللم الطوارئ»

ت غير وحدة سكنية، إذ يعتريها التلف وأصبح 611يبدو في الوحدات السكنية في الباحة ومحافظاتها التي تصل إلى 

مناسبة في حاالت حدوث أي مكروه، ناهيك عن ضيقها وسوء نظام تطبيقها، كما أنها ال تتناسب مع بعض الفئات من 

الرجال والنساء أثناء استخدامها، بحسب أهالي المنطقة ونزالء تلك الوحدات الذين طالبوا بإعادة صيانتها بمواصفات 

ذ ناشدوا الدفاع المدني والجهات المختصة في السياحة والغرفة التجارية جديدة تتوافق مع الحاجات في الوقت الرهان، إ

 .سنة 11بإعادة النظر في تطوير وصيانة ساللم الطوارئ كون بعضها أنشئ منذ  والبلديات بالعمل

لم الطوارئ في الوحدات السكنية بالباحة ومحافظاتها بشكل عاما أنشئت سال 62قبل »: المواطن سعيد أحمد الزهراني قال

عشوائي، ويظهر ذلك جليا عند حدوث مكروه ال قدر هللا مثل الحرائق، إذ ال يمكن النزول منها بشكل سريع خصوصا 

كثيرا  األطفال وكبار السن ألنها مصممة على شكل حلزوني وضيقة في عملية االلتفاف، بجانب أن العوامل الجوية أثرت

 .«فيها حيث يظهر الصدأ في كثير منها بسبب إهمالها

من المفترض أن تعمل إدارة الدفاع المدني في الباحة ومحافظاتها تجارب فرضية في هذه »: ويستطرد فوازدمحم الغامدي

المالحظات لتالفيها الساللم ومعرفة السلبيات واإليجابيات بمشاركة فئات عمرية مختلفة حتى يكون التقييم إيجابيا وتحديد 

 .«وإصالحها لضمان سالمة النزالء

وطالب جهاد أحمد الغامدي بإلزام أصحاب الوحدات السكنية بتبديل بعض الساللم القديمة التي يتجاوز عمرها أكثر من 

 .عاما، على أن تكون أكبر من القديمة التي ال تؤدي الغرض 62

ضية لطالب المدارس الذين يدرسون في مدارس مستأجرة على كيفية واقترح الطالب نواف الغامدي تطبيق تجارب فر

استخدام الساللم أثناء حدوث حريق ال سمح هللا، أيضا في بعض مدارس البنات المستأجرة، إذ لم يسبق للدفاع المدني أن 

ا وتحسينها كون عمل تجارب فرضية على ساللم الطوارئ في المدارس أو الوحدات السكنية، مطالبا بالعمل على تطويره

الوحدات السكنية مشغولة طوال العام، إذ في فصل الصيف يسكنها المصطافون وزوار المنطقة، وفي أيام الدراسة يسكنها 

عائالت وطالب وطالبات مدارس، وحفاظا على سالمتهم يجب أن ينظر في تلك الساللم المتهالكة والتالفة تحسبا لحدوث 

 .أي مكروه

وذكر الطالب فارس الغامدي أن بعض الساللم ال يصل مستواها إلى األرض وتكون عالية وشبه معلقة بارتفاع مترين، 

 .زل الشخص لألرض أو رجال اإلنقاذ؟وبهذه الوضعية كيف يكون الحال عند حدوث حريق؟ وكيف ين
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« هيئة»متهمًا انتحلوا صفة رجال 04حماكمة : جدة

 واستخبارات وجوازات وتعديات
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة عكاظ الخميس : المصدر
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 (جدة)عدنان الشبراوي 

ً إلى المحكمة الجزائية، في قضايا  34متهماً، منهم  64أن هيئة التحقيق واالدعاء العام أحالت « عكاظ»علمت  سعوديا

 .انتحال صفة رجل السلطة العامة

استخبارات، وجوازات،  إن المتهمين ضبطوا بتهم انتحال صفة رجال أمن، وصفة رجال« عكاظ»قالت مصادر مطلعة لـ

، «مراقب بلدية»ودهم بعضهم مواقع ومنازل، فيما انتحل آخرون صفة . ورجال هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .البتزاز محالت تجارية والحصول على غرامات

ً أنه من لجنة التعديات ً حاول تنفيذ حكم إخالء عقار زاعما ة بالسجن مدة ال تتجاوز ويواجه كل منهم عقوب. كما أن متهما

ً  21ثالث سنوات، أو بغرامة ال تزيد على  ً باإلرهاب أو . ألف لاير، أو بهما معا وإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا

االستغالل، أو كان من انتُِحلت ِصفتُه من ِرجال المباحث أو االستخبارات أو أحد العسكريين أو من في ُحكِمهم فيُعاقب 

ً  321على  سنوات، أو بغرامة ال تزيد 31ة ال تتجاوز الفاعل بالسجن ُمد  .ألف لاير، أو بهما معا

 
ا حبفر الباطن 311آالف زيارة منزلية لـ  1

ً
 مريض

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62الخميس جريدة اليوم : المصدر
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 حفر الباطن -منيس الشيحي 

فر الباطن عبدالعزيز العنزي، أن عدد المرضى الذين استفادوا من ذكر المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بح

مريضاً، وهم مسجلون على قوائم الرعاية المنزلية بمختلف المستشفيات بالمحافظة، وقد بلغ  238برنامج الرعاية المنزلية 

 .زيارة منزلية 8166إجمالي الزيارات 

المرضى المنومين بأقسام المستشفيات، وأن الفرق الطبية المختلفة وبيَّن أن العيادة المنزلية ترتبط ارتباطا مباشرا ب

بالمستشفيات هي َمْن تحدد إمكانية خروج المريض واستكمال عالجه بالمنزل وتسجيله بقوائم مرضى العيادات المنزلية 

ية تمريضية أو تأهيلية، وجدولة الزيارات المنزلية لهم، الفتا الى أن ذلك يقتصر على الحاالت المستقرة، التي تحتاج رعا

من أبرز الحاالت التي تشرف عليها العيادة المنزلية هي حاالت األمراض المزمنة كالسكر والضغط واألمراض : وأضاف

المستعصية وغيار الجروح وخالفه، والرعاية التلطيفية لكبار السن والمقعدين وجميع الحاالت المستقرة، التي تحتاج 

 .لرعاية تمريضية فقط

مريضا،  311يَّن العنزي عدد المرضى المستفيدين من عيادة الطب المنزلي بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن وب

 412مريضا بعدد  22زيارة، والمرضى المستفيدون من البرنامج بمستشفى القيصومة العام  6128بإجمالي زيارات 
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زيارة، في حين بلغ عدد المرضى  3134مريضا وعمل لهم  332زيارة، وبمستشفى النقاهة الذين استفادوا من البرنامج 

مريضا  28زيارة، ومستشفى الوالدة واألطفال  3364مريضا وتمت زيارتهم  362المستفيدين بمستشفى الصحة النفسية 

 .زيارة 3116مريضا بـ  23زيارة، والمستفيدين من البرنامج بمستشفى حفر الباطن المركزي  3228بعدد 

زي إن الشؤون الصحية بحفر الباطن قدمت للمرضى المسجلين بالطب المنزلي كثيرا من المساعدات في وأضاف العن

 .منازلهم وتمثلت بأسّرة تنويم ومراتب هوائية ووسادات طبية وكراسي متحركة ومولدات أوكسجين

تشفى متنقل يخدم المرضى في واختتم العنزي حديثه بأن عيادات الطب المنزلي المنتشرة بمستشفيات المحافظة تعمل كمس

 .يدي كوادر طبية وتمريضية وصيدليةمنازلهم ويقدم لهم الرعاية الطبية المتكاملة على أ

 

 

 
 مدارس خمالفة مبكة وإحالة القائمني عليها للتحقيق 3إغالق 

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62الخميس جريدة المدينة : المصدر
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 مكة -هاني قفاص 

صباحية ومسائية ألبناء « تقوية»نية مشتركة أمس ثالث مدارس غير مرخصة نظاما كانت تقدم دروس أغلقت لجنة ميدا

وكانت لجنة مكونة . بعض الجاليات العربية بهدف تجاوز االختبارات النهائية لسفارات بلدانهم ومعادلة شهاداتهم التعليمية

ى مواقع تلك المدارس في حي العزيزية بعد أن رصدت فرق من الجهات األمنية ومشرفي إدارة التعليم األهلي قد وقفت عل

متابعة سرية وجود تلك المدارس والتي يديرها وافدون بطريقة خفية وغير نظامية من خالل استئجار مواقع متعددة في 

 .أحياء مكة المكرمة وتحصيل رسوم مالية من الطلبة والطالبات الملتحقين ببرامج التقوية

ووفقا للمدير العام للتعليم في منطقة مكة المكرمة دمحم بن مهدي الحارثي فإن اإلغالق لهذه المدارس نهائي فيما تحفظت 

الجهات األمنية على القائمين عليها التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم سيما وأن اإلدارة العامة للتعليم سبق وأن 

 .مخالفةحذرت غير مرة من مثل المدارس ال
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ا عن سلع غري م 111تلقينا : وزير التجارة

ً
 طابقة للمواصفاتبالغ

اجلودة »جتربة إةقليمية وعاملية يف مناةقشات ملتقى  13
 «والتميز املؤسسي

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة المدينة الخميس : المصدر
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 غازي القحطاني ـ الرياض

بالًغا من بداية العام الجاري حول عدم التزام  383أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة واالستثمار تلقي وزارته 

الذي تطبقه « تأكد»بعض الشركات بطرح سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأشار إلى أن وزارته بجانب برنامج 

بال شك أن المواطن هو المراقب األول وهو «:فات والمقاييس لديها مركز لتلقي البالغات إلكترونًيا وقالهيئة المواص

 ،«العين األولى، والوزارة تؤكد على حرصها التام لدعم هذا األمر

عالمية فى تجربة إقليمية و 32وبيَّن خالل مشاركته في ملتقى أفضل الممارسات في الجودة والتميّز المؤسسي الذي ناقش 

وليست قراًرا، وأن هذه المنشآت قامت على سواعد « الجودة ثقافة»مجاالت الجودة والتميز المؤسسي بالرياض أمس أن 

 .أبناء الوطن وتكريمها يمثل تسويًقا للقدوة وللتميز

أبواب  الكل يعرف أن السلع تأتينا من كل أنحاء العالم وبالتالي ضروري وضع مواصفات معيارية على»: وأضاف

 .«المملكة بحيث ال تمر أي سلعة مخالفة دون فحص دقيق

وقعنا اتفاقية في الصين وجاٍر متابعتها لكن من الصعب الجزم بأن المنتجات غير السليمة : وقال في معرض تصريحه

 .«األسواق ستكون غير موجودة وهذا يتطلب تكثيف جهود الجهات الرقابية كالوزارة والهيئة والجمارك للتأكد من سالمة

من جهته أوضح الدكتور سعد القصبي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أن الصين تعتبر شريًكا تجاريًا مهًما 

للمملكة، والهدف من االتفاقيات المشتركة تكثيف الجهود بين الطرفين للرقابة على المنتجات ومستوى جودتها، مبّيِنًا أن 

 .تحسين الكثير من الخدمات والسلعوضع معايير الجودة ساهم في 

وأشار إلى أن المملكة تتبنى المواصفات العالمية من أجل تدفق السلع العالمية، كما أن هناك منظومة عمل حول ما 

تستهدفه الهيئة فيما يتعلق بمواصفات العديد من السلع التي تساهم في خفض استهالك الكهرباء من خالل البرنامج 

 .طاقةالسعودي لكفاءة ال

وفي سياق الملتقى أكد الرئيس التنفيذي للجائزة األسترالية للتميز رافي فرناندو على الدور المهم لجائزة الملك عبدالعزيز 

في رفع مستوى الجودة، مشيًرا إلى أن االقتصاد السعودي يجب عليه أن يقوم بتقويم نفسه، خصوًصا مع وجود قطاع كبير 

ئزة الملك عبدالعزيز ستقود هذا التوجه، مشيًرا إلى أن جائزة التميز األسترالية بدأت مع كقطاع البترول، معتبًرا أن جا

لمؤسسات القطاع الخاص وحاليًا مع القطاعات الحكومية وخصوًصا مؤسسات الحكم المحلي، وهو ما يؤكد اهتمام كافة ا

 .بالجودة والتميز المؤسسي
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 سعودية تنال براءة اخرتاع عن جمس كهروكيماوي 

 الرصاص لتقدير
 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62الخميس جريدة الحياة : المصدر
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 « الحياة» -أبها  

ي جامعة الملك خالد بأبها، خديجة ظافر عطيف، على براءة حصلت طالبة الماجستير في كلية العلوم قسم الكيمياء ف

اختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بعد تمكنها من اختراع مجس كهروكيماوي لتقدير الرصاص، 

 ويقدم هذا االختراع حالً لتقدير تركيز أيونات الرصاص الثنائي السامة في. بإشراف الدكتور هشام صالح عبد ربه

 .محاليل عينات مختلفة، كالعينات البيئية والغذائية بشكل خاص

واالختراع هو إلكترود انتقائي للرصاص يقوم على استخدام تقنية البوليمر المطبوع، ويتكون هذا اإللكترود أساسا من 

ع الذي يحتوي غشاء بوليمري، يتضمن في تركيبته المادة الحساسة أليونات الرصاص، وهي عبارة عن البوليمر المطبو

 .على معقد الرصاص مع الغالوسيانين

ويُعد الرصاص من أخطر المعادن السامة، ويؤدي تراكمه في جسم اإلنسان إلى أضرار صحية وخيمة، واستخدمت طرق 

وفور دخول الرصاص جسم اإلنسان، يتوزع فيه على أجهزة مثل . تحليلية مختلفة لتقدير هذا الملوث البيئي والسم الغذائي

ومن . لدماغ والُكليتين والكبد والعظام، ويخزن الجسم الرصاص في األسنان والعظام، حيث يتراكم مع مرور الوقتا

الممكن أن يحشد مجدداً الرصاص المخزن في العظام واألسنان، ويجري مجرى الدم أثناء فترة الحمل، ما يعرض الجنين 

 ً  .للخطر أيضا

التغذية هم أكثر عرضة للتسمم بالرصاص، ألن أجسامهم تمتص كميات أكبر منه،  يُذكر أن األطفال الذين يعانون من سوء

ً بمن فيه. إن كانوا يعانون من نقص مغذيات أخرى، ومنها الكالسيوم م واألطفال المعرضون إلى الخطر هم األحدث سنا

 .األجنة في طور النمو، والفقراء

 
 «بطل حريق أرامكو»وزير التعليم يوجه بنقل زوجة 

 إىل الرياض 
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 « الحياة» -الرياض 

« لسعوديةأرامكو ا»وجه وزير التعليم الدكتورأحمد العيسى بندب المعلمة مثال عشيوي، زوجة مصاب حريق شركة 

سطام العنزي من محافظة حفر الباطن إلى الرياض، بحسب ما ذكرت وزارة التعليم عبر حسابها في موقع التواصل 

 (.األربعاء)أمس « تويتر»االجتماعي 

وخاطر الشاب سطام العنزي بحياته من أجل إنقاذ ستة من زمالئه كادوا يلقون حتفهم في الحريق الذي اندلع األسبوع 

محيط أحد خزانات محطة لمعالجة النفط في الوسيع قرب الرياض، ليتعرض هو إلى حروق خطرة في وجهه  الماضي في
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، وفرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي تسبَّب «أرامكو»ويديه ورجليه، قبل أن تتمكن الحاالت الطارئة في 

 .آخرين 32في وفاة شخصين إصابة 

وَجه بالتحقيق في « أرامكو»الثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أكد أن المجلس األعلى لـوكان وزير الطاقة والصناعة و

 .«التام في تطبيق أعلى معايير السالمة»الحريق لمعرفة أسبابه، مشدداً على التزام الشركة 

أسرتي الفقيدين اللذين  ونقل الفالح تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومواساته إلى

، إذ قدم العزاء والمواساة لهم، داعياً المولى (الثلثاء)توفيا جراء الحريق خالل زيارته منزلي ذوي المتوفين أول من أمس 

 .عز وجل أن يتغمدهما برحمته ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل

« أرامكو السعودية»وزراء رئيس المجلس األعلى لـمن جهة أخرى، وجه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس ال

األمير دمحم بن سلمان في وقت سابق، باهتمام الشركة بعالج العنزي وزمالئه في أفضل المراكز العالمية المتخصصة إن 

 .تطلبت الحاجة، ومكافأته على عمله البطولي إلنقاذه زمالئه

يمه روحه إلنقاذ ومساعدة زمالئه، متمنياً الشفاء العاجل للعنزي وأشاد ولي ولي العهد  بشجاعة وبسالة الموظف في تقد

 .وزمالئه المصابين، وخالص العزاء للمتوفين

وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر في بيان أصدرته الشركة « أرامكو السعودية»بدوره، أعرب رئيس 

وتقديره جميع « الحانية»ولي ولي العهد األمير دمحم بن سلمان، اإلثنين الماضي عن تقدير إدارة ومنسوبي الشركة للفتة 

 .موظفي الشركة

نحن فخورون بشجاعة أخونا سطام »: الذي قام به العنزي، وقال بعد زيارته المصابين« البطولي»وأشاد الناصر بالدور 

، مؤكداً «الواحد والجسد الواحدالعنزي الذي قدم أروع صورة للفداء والتضحية حين تجلت في عمله الشجاع روح الفريق 

 .«التاريخ سيحفظ للعنزي موقفه في أنصع صفحاته»أن 

ً «تويتر»وأطلق مغردون على موقع التواصل االجتماعي  البطل سطام »القى انتشاراً واسعاً بعنوان ( هاشتاغ)، وسما

مطالبين بتكريمه على صنيعه، داعين ، تكريماً له تضحيتة، مشيرين إلى أنه وأمثاله فخر لهذا الوطن، و«مرسال العنزي

 .له الشفاء العاجل

 
 حيذر من تنامي أعداد السعوديات الفقريات« شورى»عضو 
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 سعاد الشمراني  -الرياض 

حذر عضو مجلس الشورى سعيد الشيخ من تزايد عدد السعوديات الفقيرات، مرجعاً تنامي أعدادهن إلى أسباب عدة، منها 

. نظامية، والزواج المبكر، ومحدودية الفرص الدراسية المؤهلة لسوق العملالعادات والسلوكيات االجتماعية، والقيود ال

على « الحياة»اطلعت )وطالب عضو الشورى في توصية قدمها إلى المجلس وستناقش في جلسة اإلثنين المقبل 

دمة المدنية في ، بضرورة بدء وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالتنسيق مع نظيراتها وزارات التعليم والخ(تفاصيلها

 .معالجة ظاهرة تركز حاالت المعاشات الضمانية في فئة النساء

ألف حالة،  468وقال الشيخ إن عدد النساء المطلقات والمهجورات واألرامل المستفيدات من معاشات الضمان يصل إلى 

م والمعوقين، ومن هنا يتضح أن فيما الفئات األخرى تشمل العجزة واأليتا»في المئة من إجمالي الحاالت،  26بما يعادل 

وعزا تركز الفقر في فئة النساء من . «ظاهرة الفقر والعوز تتركز في فئة النساء من مطلقات وأرامل ومهجورات

، مشيراً إلى أن الزواج المبكر للفتيات «قيود نظامية»مستفيدات الضمان إلى بعض العادات االجتماعية وما أسماه بـ

بعد الزواج، وكذا محدودية فرص التعليم في المجاالت المهنية، التي يتطلبها سوق العمل والفرص وانقطاعهن عن التعليم 

 .الوظيفية في القطاعين الخاص والعام، تمثل عوامل لتزايد الفقر بين النساء

س انعدام على أسا« ظاهرة فقر النساء»ونوه الشيخ إلى أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية تعاملت مع ما أسماه بـ

 .ا حالة فقر يجب عالجها من جذورهاالموارد المالية وسد حاجاتهن من الغذاء والمسكن، من دون أن تتعامل معها على أنه
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ب كلمة ةقالت ملسؤول

ُ
 حكومي دعني ر
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 طلعت بن زكي حافظ
أكتوبر  36بقناة ام بي سي بتاريخ  أثار اللقاء التلفزيوني األخير الذي أجراه الزميل اإلعالمي داود الشريان ببرنامج الثامنة

الجاري، مع وزيري المالية والخدمة المدنية، ونائب وزير االقتصاد والتخطيط، حفيظة المجتمع السعودي ( تشرين األول)

بأكمله، نظراً لما ورد في اللقاء من اجابات ألسئلة واستفسارات اثارها مقدم البرنامج من قبل وزير الخدمة المدنية ونائب 

زير االقتصاد والتخطيط، لم تكن موفقة ومدروسة بعناية، مما جعلها محل استياء مجتمعي عارم، بل انها كانت بمثاية و

صدمة قوية للمواطن السعودي، وتسببت في حدوث حالة من اإلحباط والخوف لديه على مستقبل المملكة العربية السعودية 

 .المالي وعلى واقعه اإلنتاجي ومستقبله الوظيفي

من بين أبرز تصريحات الوزراء الضيوف بالبرنامج، التي تسببت في حدوث حالة االستياء بالوسط السعودي، تصريح 

وزير الخدمة المدنية، بأن انتاجية الموظف الحكومي ال تتجاوز سوى ساعة واحدة باليوم، وتأكيد نائب وزير االقتصاد 

ج وسياسات اإلصالح المالي، ستواجه ال محالة حالة محتمة من والتخطيط، بأن السعودية في حال عدم تطبيقها لبرام

 .اإلفالس المالي في غضون ثالث الى أربع سنوات

إن من بين األسباب كذلك، التي استفزت الشارع السعودي، وبالذات موظفي الحكومة، تعميم وزير الخدمة المدنية 

ً وفئة من لموضوع تدني انتاجية الموظف الحكومي متناسيا او باالحرى م تجاهالً معاليه في تصريحه، بأن هنالك اناسا

موظفي الدولة سواء من اإلداريين أم من الذين تحكم عليهم طبيعة عملهم، العمل لساعات طويلة جداً خالل اليوم، قد تتعدى 

ل ال الحصر، ساعات العمل النظامية بالدولة والتي هي بحدود سبع ساعات في اليوم، والتي من بينها على سبيل المثا

األعمال المرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم وعموم األعمال العسكرية واألمنية، بما في ذلك أعمال رجال الجمارك 

 .وحرس الحدود والى غير ذلك من األعمال

ياز واألوفر أما بالنسبة للتصريح الثاني والخاص بالتحديد بنائب وزير االقتصاد والتخطيط، فبرأيي أنه كان هو األسوأ بامت

ً في اإلساءة الى سمعة المملكة المالية محليا وخارجيا، بسبب عدم استناده إلى حقائق دامغة وحجج وقرائن واقعية،  حظا

وبالذات في بلد مثل المملكة، التي وكما هو معروف يفصل بينها وبين حالة اإلفالس الحقيقية والفعلية ال قدر هللا فرضيات 

، قد يطول شرحها في هذا المقال، بسبب ما تمتلكه لموارد مالية واقتصادية وطبيعية (قدة للغايةصعبة ومع)ومراحل طويلة 

، والثروة المعدنية، واألصول االحتياطية (مخزون واحتياطي وانتاج)قد تكون األفضل على مستوى العالم، كالنفط 

 .وغيرها من الموارد

ر االقتصاد والتخطيط، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل انها وتكمن مشكلة تصريح وزير الخدمة المدنية ونائب وزي

تخطت حدود المملكة إلى العالمية، حيث قد تناقلت الصحافة الدولية تلك التصريحات بعناوين مختلفة، اتفقت جميعها على 

ستثمريين الدوليين وصف السعوديين بالكسالى وأن المملكة على حافة اإلفالس، مما تسبب في حدوث حالة من اإلرباك للم

 .سواء المرتقبين أم الحاليين

خالصة القول، ان تصريح وزير الخدمة المدنية وتصريح نائب وزير االقتصاد والتخطيط، عن مستوى إنتاجية الموظف 

ُرب كلمة قالت "السعودي ومستقبل المالية العامة للدولة، قد جانبهما الصواب، وينطبق عليهما المثل العربي الشهير 

، كون أن تلك التصاريح لم تفطن أو حتى تحسب للعواقب الوخيمة والنتائج المترتبة عنها سواء محلياً أم "صاحبها دعنيل

ً على مرحلة من اإلفالس، على الرغم من أنها  دولياً، وبالذات عندما أطلق لها العنان بوصفها للمملكة بأنها مقبلة حتما

مليار دوالر أمريكي، مقارنة بالمبلغ المطلوب  22دولية بقيمة تصل لنحو جذبت مؤخراً طلبات هائلة من السندات ال

، وذلك في أولى طروحاتها (في المئة 411بنسبة تغطية قاربت الـ )مليار دوالر أمريكي  3272إصداره وهو بحدود 

جنتين في وقت سابق، الدولية، محطمة بذلك الرقم القياسي لإلصدار العالمي باألسواق الناشئة، الذي سجلته دولة األر

 .مليار دوالر 32.2عت سندات بقيمة عندما با
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 كلمة االةقتصادية
ال شك أن التغيرات االقتصادية العالمية التي شهدها القرن الحالي في بداياته كانت هائلة جدا، بل متميزة وحدثت بسرعة 

ستقرت طوال القرن كبيرة، كل المعرفة عن الظاهرة االقتصادية، عن األسعار والمنافسة واألسواق، وكل النظريات التي ا

العشرين، وجدت نفسها في تحدي البقاء أمام حجم التحديات التي أتي بها القرن الحادي والعشرون، وقد وجد العالم نفسه 

في تغيرات تكنولوجية سريعة جدا وضخمة للغاية مع تنامي ظاهرة تعقد عملية إنتاج القيمة، فلم تعد المصانع حكرا على 

خام عائقا للنمو، ولم تعد العمالة مسألة مهمة، أصبحت إدارة المصنع في دولة والتصنيع في أخرى دولة ولم تعد المواد ال

والتبادل النقدي اإللكتروني، وتنامت كمية وحجم النقود االئتمانية في العالم بشكل لم يسبق له مثيل، وأصبحت القدرة على 

و السرعة في ابتكار القيمة وتحويلها إلى منتج قبل اآلخرين، إيجاد القيمة أسرع من ذي قبل، والمنافسة عليها تحّولت نح

وبيعها في األسواق بمستويات جودة عالية، مع كل هذا نمو غير مسبوق في البيانات والمعلومات والشفافية ونظم الحوكمة 

األموال، ليس  وضبط األسواق المالية وتحرير رأس المال، وفوق كل هذا تنافسية هائلة بين الحكومات على جذب رؤوس

من أجل تشغيل العمال فقط، بل لدعم االبتكار والمحافظة على العقول من الهجرة، والدفاع عن العملة المحلية في خضم 

وفي خضم كل هذا فال مجال للتردد وال . سرعة الهجوم في أسواق النقد وتقلبات مرعبة في سعر الصرف وأسعار الفائدة

ة االقتصاد ليتماشى مع التغيرات الهائلة، فمن ال يقبل التحدي لن يكون باستطاعته البقاء جدل في قبول التحدي وإعادة هيكل

حتى منتصف القرن الحالي، وفي هذا ال يوجد استثناءات، وال فرق بين حكومات وأفراد، من أراد البقاء في هذا العالم 

 .ينالمتسارع عليه أن يتملك مهارة تغيير سرعته في الوقت وبالشكل المناسب

وألن المملكة دولة مهمة جدا على الصعيدين العالمي واإلسالمي، وعليها مسؤوليات ضخمة شعبا وحكومة تجاه العالم 

الذي يبحث عن أقطاب التوازن وينظر للمملكة كقطب عالمي ومرتكز للسالم، لهذا يجب أن تقبل المملكة بالتحوالت وال 

وترضى بمجرد الدعم من أجل البقاء، بل لها مقام رفيع أكد عليه خادم ترضى أن تكون على هامش العالم تتقبل الهبات 

وما يتخللها من برامج " 6111رؤية المملكة "الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دوما ووضع من أجله 

 .اد الوطنيومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم االقتص

وكما أشار خادم الحرمين الشريفين في كلمته بمناسبة تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها 

الثالثة، إلى أنه يثق بأبناء وبنات هذا الوطن وأنهم قادرون على فهم ومواجهة التحدي، وقادرون بحول هللا على صناعة 

ودة والتميّز، وخاصة أن هذا التحول يتطلب جهودا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق تجربة اقتصادية أساسها الج

ولم تكن رعاية خادم الحرمين . السعودية من جذب االستثمارات وتحسين قدرتها على التنافس مع االقتصادات العالمية

اصة أن الجائزة لم تكن مقصورة الشريفين الجائزة وتكريمه الفائزين، إال رسالة واضحة ألهمية التطوير والجودة، وخ

على النشاطات االستثمارية فحسب، بل تعدت ذلك إلى أنشطة أخرى أساسية تشهد تطورا وازدهارا في الخدمات مثل 

 .ي هذه الدورة الثالثةالتعليم والصحة والتقنية، وهو ما انعكس في المنشآت الفائزة ف
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 إعادة النظر يف تعيني القضاة

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62الخميس  عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1504901 

 

 عبدالرمحن الالحم
كما يفعل ال أملك دراسات أو بحوثا دقيقة حول أعمار القضاة في دول العالم، وال أستطيع أن أختلق دراسات أو أبحاثا 

، (أثبتت الدراسات)البعض هذه األيام، ألن أسهل طريقة لتمرير فكرة في هذا الزمن الجميل أن تبدأ بالعبارة الساحرة 

ويمكن أن تتبعها بأي شيء، ألنه ال يمكن ألحد أن يعترض على تلك الدراسات التي عادة ال تكون منشورة أو معروفة 

رر أي توجه وتؤيد أي فكرة، لذا فإنني لن أعبر هذا الطريق الوعر حتى ال أكون المصدر، لكنها تبقى دراسات وبحوثا تب

في مرمى سهام القراء وأكون أمثولة كما كان البعض أمثولة من وراء تلك الدراسات الوهمية، وسأعتمد على ما نشاهده 

، وكل من يعتلي تلك المنصة الدول، حيث ال يمكن أن ترى قاضيا شابا يجلس على المنصة القضائية في زيارتنا لبعض

فإنه يكون قد أمضى وقتا طويال في النيابة العامة أو بقية المؤسسات العدلية حتى ينضج معرفيا وتتراكم لديه الخبرة 

القضائية التي تمكنه من إدارة الخصومة باحتراف، إال أن الوضع في المملكة مازال بعيدا عن تطبيق هذا المبدأ، حيث 

لب يتخرج من كلية الشريعة غضا طريا ثم ما يلبث بعد ثالث أو أربع سنوات أن يعتلي المنصة، ويمكن مازلنا نرى الطا

في الفصل في الدماء واألعراض واألموال دون أن يمتلك الخبرة الكافية لتبوؤ هذا المنصب الخطير، وهذه الظاهرة بدأنا 

حظتها في المدن الكبيرة، حيث القضايا المعقدة التي تحتاج نلمس أنها تزداد في اآلونة األخيرة، والمصيبة أنه يمكن مال

بسطة من العلم والخبرة والمراس، ومع ذلك نرى قضاة شبابا يتصدون لها فتؤثر قلة الخبرة على مدة التقاضي وجودته، 

دوائرها حتى يبلغ أشده  لذا أعتقد أنه من المهم أن يبدأ القاضي مسيرته القضائية من هيئة التحقيق واالدعاء العام متقلبا بين

ويبلغ أربعين سنة، فال يمكن تصور قاض يجلس على المنصة دون ذلك السن حفاظا على جودة الخدمة القضائية وحماية 

لحقوق الناس، ألنه في هذه السن قد وصل إلى النضج المعرفي والخبرة العملية التي تمكنه بعد توفيق هللا من أداء مهام 

 .ة وقيم الوظيفة القضائية الراسخةالعمله وفق معايير العد
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 حقوق اإلنسان فى العامل
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 االبتزاز باسم حقوق اإلنسان

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الرياض الخميس : المصدر
alriyadh.com/1543525http://www. 

 

 عبداهلل بن خبيت
عندما تريد أميركا أن تتدخل بحنانها المعهود في قضية صينية تتعلق بحقوق اإلنسان فهي في الواقع تتدخل لمصلحة 

بقدر ما يخدم هذا : ولكن قبل أن نشتم أميركا كما جرت العادة تأمل في التعقيدات جيدا. أميركية تحت ذريعة حقوق اإلنسان

التدخل الذرائعي يعكس أخالقية . لتدخل مصالح أميركا هو في الواقع يخدم حقوق اإلنسان في الصين وإن بدرجة معينةا

 .بقليل من التأمل سترى أن هذا الكالم غير متناقض. اإلنسان وقوة حضور النبل في داخله

ن الصين الداخلية بدعوى حقوق نحن والصين وحتى الفئة المظلومة في الصين نعرف أن التدخل األميركي في شؤو

 .اإلنسان ال عالقة له بحقوق اإلنسان

. قبل سنوات قليلة عندما كانت المصالح بين أميركا والصين سمنا على عسل كانت حقوق اإلنسان في الصين في حال اسوأ

ي الصين إال بعد أن لم تتذكر أميركا حقوق اإلنسان ف. لم يسمع أحد أن هبت أميركا من أجل اإلنسان الصيني المسكين

 .ساءت المصالح بين الدولتين

ثمة أزمة حقوق . لكن علينا أن نتذكر وأن ننتبه أن أميركا ليست هي من صنع الظلم على اإلنسان الصيني في داخل الصين

تذعن أمام الصين أمران لمواجهة هذه االنتهازية االميركية إما أن . إنسان في الصين سوغت ألميركا أو غيرها التدخل

 .لمصلحة أميركا وتقدم التنازالت أو تصلح من الوضع اإلنساني في داخلها وتفوت الفرصة على االميركان

توازن بين الضرر الذي سوف تصاب به من إزالة الظلم الذي تمارسه ضد شعبها، وبين : القرار يعود للحكومة الصينية

 .ات المتحدة والتحريض العالمي عليهاالتنازل المصلحي الذي يتوجب عليها تقديمه إلخراس الوالي

الخ فهي في .. في حال اختارت الصين التنازل النتهازية أميركا ووافقت على توقيع اتفاقيات أو زيادة واردات من أميركا

مستقبل الصين سيكون . الواقع تنحاز للظلم على تلك الفئة من شعبها وتقرر أن تصبح رهينة لألميركان في المستقبل

في . يصبح الظلم الواقع على الشعب الصيني ظلما يمارسه األجنبي على الحكومة الصينية نفسها. بتزاز الدائمعرضة لال

قد يتفاقم االمر بان تصبح أميركا تحكم الصين . كل مرة تحتاج أميركا تنازال من الصين تعود إلى حكاية حقوق اإلنسان

 .ى تستفيد مما استفاد منه األميركانبطريقة غير مباشرة وربما تعدى األمر وجاءت دول أخر

سيجد الخيرون في العالم أن . االبتزاز األخالقي هو أسوأ أنواع االبتزاز، ولكنه ضروري في تقدم البشرية مع األسف

لماذا نسعى لمنع االبتزاز : لسان حالهم يقول. استغالل أميركا للظلم في دولة فرصة لهم لتصحيح الوضع في تلك الدولة

إذا ارادت الصين أن تتخلص من االنتهازية االميركية . ي؟ لماذا ال نستغله لتصحيح الوضع اإلنساني في تلك الدولةاألميرك

 .فعليها أن تصحح الوضع الداخلي

. كل شعب يتغلغل في شعب آخر من اجل مصالحه ينتهي أن ينقل لهذا الشعب تجاربه المتفوقة. هكذا تطورت البشرية

 .صلحي والتحالفات وحتى الحروب تكون دائما مشحونة بعوامل إيقاظ الضميرالتبادل التجاري والم
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 وزارة األسرى تدعو ملساندة األسرى املضربني عن الطعام: غزة

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62جريدة الرياض الخميس : المصدر
.com/1543634http://www.alriyadh 

 

 مها أبو عويمر -غزة

دعت وزارة األسرى والمحررين في غزة كافة المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية وكافة أحرار العالم التحرك 

العاجل لنصرة ومساندة األسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم اإلداري وذلك بعد تدهور شديد 

 .صحية التي وصفت بالخطيرةعلى أوضاعهم ال

وحملت الوزارة في بيان صحفي لها السلطات اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة هؤالء األسرى، نتيجة اإلهمال 

الطبي الذي يتعرضون له خالل فترة اعتقالهم وأيضا خالل فترة إضرابهم عن الطعام وتعمد مصلحة السجون عدم تلبية 

ر سياسة االعتقال اإلداري مما أدى إلى خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام والذي دفع تفاقم مطالبهم المشروعة في كس

 .حالتهم الصحية

وشددت الوزارة على ضرورة اإلفراج الفوري عن هؤالء األسرى المضربين نتيجة تدهور حالتهم الصحية ولمواصلة 

ة التي وصل إليها األسرى المضربون، وقد تم إرسال عالجهم في الخارج، مؤكدة أنهم يتابعون بقلق شديد الحالة الصحي

عدة رسائل عاجلة ومناشدات إلى عدة جهات دولية وحقوقية لحثها على التحرك من اجل إنقاذ ما تبقى من حياة هؤالء 

 .األسرى

 ودعت الوزارة كافة وسائل اإلعالم وكافة فصائل الشعب الفلسطيني إلى التضامن مع األسرى المضربين وضرورة

التحرك الفوري والعاجل من جميع الجهات القانونية والدولية ومنظمة الصليب األحمر الضغط على االحتالل من اجل 

 .اإلفراج عنهم وبشكل فوري

األسير أنس شديد واحمد أبو فارة من سكان الخليل يقبعون في عزل سجن : يذكر أن األسرى المضربين عن الطعام هم

، واألسيران حسن ربايعة، ومجد أبو شملة سكان جنين مضربون منذ 62/6/6132ن منذ مجين في الرملة، وهم مضربو

 .، ويقبعان في زنازين عزل النقب الصحراوي2/31/6132
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وتواصل االعتقاالت .. إسرائيل حتتج وتستدعي سفريها للتشاور

 والتهجري
 اليونسكو تدين التنقيب غري الشرعي يف القدس

 م6132أكتوبر  62 -هـ  3418محرم  62يدة الجزيرة الخميس جر: المصدر
jazirah.com/2016/20161027/du7.htm-http://www.al 

 

 :أ ف ب -بالل ابو دقة  -الخليل  -القدس  -باريس 

غير ( التنقيب)أمس االربعاء قراراً يدين انشطة ( يونيسكو)علم والثقافة تبنت لجنة في منظمة األمم المتحدة للتربية وال

التي ترفضها الدولة العبرية ( لحرم القدسي+باحة ا)الشرعية التي تجريها إسرائيل في القدس القديمة مستخدمة تسمية 

المجلس التنفيذي للمنظمة في ويأتي القرار بعد ثمانية ايام على قرار اصدره (. جبل الهيكل)وتعتمد بدال منها تسمية 

وتبنت لجنة . وعلى االثر أعلنت إسرائيل استدعاء سفيرها في اليونسكو للتشاور. الموضوع نفسه اثار غضب إسرائيل

( االضرار)دولة اعضاء باالجماع النص الذي طرحته الكويت ولبنان وتونس ويدين  63التراث العالمي المؤلفة من 

التي تجريها إسرائيل في المدينة القديمة ويطالبها باحترام الوضع القائم في االماكن ( يةانشطة التنقيب غير الشرع)و

 .المقدسة بحسب مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه

حيث اعتقل جيشها فجر امس ، وواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس سياسة االعتقاالت ومداهمة المدن الفلسطينية

وأفادت مصادر الجزيرة . شاباً فلسطينياً خالل اقتحامها لمنازل الفلسطينيين في انحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية 31

وبلدة تقوع جنوب شرق ، أن قوات االحتالل اعتقلت الشبان أثناء اقتحامها لعدد من المدن شملت نابلس ورام هللا وقراها

ر ودورا  كما هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس بناية سكنية . في مدينة الخليلمدينة بيت لحم، وبلدتي بيت أُمَّ

وأوضحت مصادر . مقدسياً معظمهم من األطفال 11فلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، وشردت أكثر من 

ً وأخرجت ساكنيها بالعراء  32الجزيرة في مدينة القدس المحتلة أن القوات اإلسرائيلية اقتحمت البناية القائمة منذ  عاما

 .عت بهدمها بحجة البناء دون ترخيصوشر
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حترير الرةقة يف األسابيع املقبلة تزامنًا مع : وزير الدفاع األمريكي

 عملية املوصل
 طفالً  11ةقتيالً يف جمزرة بإدلب بينهم  39 

 م6132ر أكتوب 62 -هـ  3418محرم  62جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20161027/du6.htm-http://www.al 

 

 :وكاالت -بروكسل  -بيروت 

طفال أمس االربعاء في غارات لم يعرف اذا كانت سورية ام روسية على مدرسة ومحيطها في  33مدنيا بينهم  12قتل 

وقال مدير المرصد . في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق اإلنسانقرية حاس 

رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن العشرات اصيبوا كذلك في ست غارات جوية استهدفت مدرسة ومحيطها في 

ن داخل المدرسة التي تضررت جراء طفال كانوا موجودي 33وقال إن بين القتلى . قرية حاس في ريف ادلب الجنوبي

 86وقال المرصد إن ريف ادلب يتعرض منذ الخميس الماضي لغارات كثيفة وقصف مدفعي ما تسبب بمقتل . الغارات

واضاف أن احد الصواريخ سقط على مدخل المدرسة اثناء خروج التالميذ منها الى . آخرين بجروح 321مدنيا واصابة 

 .المدرسة إغالقها نتيجة الغارات التي استهدفت القريةمنازلهم بعدما قررت إدارة 

على صعيد آخر أكد وزير الدفاع االمريكي اشتون كارتر ونظيره البريطاني مايكل فالون أمس االربعاء أن الهجوم 

أمس الى وقال كارتر بعد وصوله . سيبدأ في االسابيع المقبلة( تنظيم داعش)الستعادة مدينة الرقة السورية من ما يسمى بـ

بروكسل للمشاركة في اجتماع وزاري للحلف االطلسي في مقابلة مع شبكة ان بي سي االمريكية إن الهجوم سيبدأ خالل 

وقال كارتر . وقال كارتر إن العملية لعزل تنظيم داعش في الرقة يجب أن تتزامن مع الهجوم على الموصل. اسابيع قليلة

 .على دعم الهجومين على الموصل العراقية والرقة في الوقت نفسهإنها خطتنا منذ وقت طويل ونحن قادرون 
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