
. . . . . .. . . . 
 

 

 

. . . . . . . . . . 

 

 

 

 
 

 

 

 حقوق اإلنسان يف الصحافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

اإلسبوعىامللف الصحفي   

(557) 

  

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

1 

 
 

 

 الفهرس
 رقم الصفحة الموضوع

 2 اإلنسانالجمعية الوطنية لحقوق 

 91 هيئة حقوق اإلنسان

 21 أخبار ذات عالقة من الصحف المحلية

 922 حقوق اإلنسان فى العالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

2 

 اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

3 

 
إعادة انتخاب اململكة لعضوية جملس حقوق : مفلح القحطاني

 اإلنسان داللة على ما حتظى به من مكانة
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم  82  بتالس الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544170 

 

 واس -الرياض 

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق 

 .دولة 321دولة من بين إجمالي عدد األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة البالغ  358اإلنسان جاء بتأييد 

جاء ذلك في تصريح لوكالة األنباء السعودية بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتمديد عضويتها في مجلس حقوق 

 .العامة أمس في مقر المنظمة الدولية في نيويورك اإلنسان التابع لألمم المتحدة خالل عملية التصويت التي عقدتها الجمعية

وأشار القحطاني إلى أن إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان داللة على ما تحظى به المملكة من مكانة 

وتأكيد على ما تقوم به من دور إنساني هام لمساعدة لشعوب المحتاجة ولدفاعها الدائم عن حقوق الشعب الفلسطيني 

رص على تطبيق القانون على ووقوفها مع حقوق الشعب السوري واليمني ومواصلة حماية حقوق اإلنسان في الداخل والح

 .الجميع

 
 اجملتمع الدويل يؤكد تقديره جلهود اململكة يف محاية حقوق اإلنسان

 فوز اململكة بعضوية جملس حقوق اإلنسان أول مكاسب
 0202رؤية  

 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 ألحد ا الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544186 

 

 نايف ال زاحم -الرياض 

صوتاً خالل  358جاء إعالن فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة للدورة الرابعة على التولي بعدد 

تخابات التي جرت مؤخراً ليؤكد تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في ترسيخ قيم حقوق اإلنسان وما حققته من االن

إنجازات كبيرة في مجال حقوق اإلنسان خالل العقدين الماضيين من خالل ما سنته من أنظمة ولوائح لمنع أي ممارسات 

ً من هذه الحقوق أو اعتداء عليها فضالً  عن جهود المملكة في تقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثية للدول  تمثل انتقاصا

 .الشقيقة والصديقة في أوقات الكوارث والمحن لتمكين مواطني هذه الدول من الحصول على حقوقهم األساسية اإلنسانية

حصلت عليه خالل ويأتي انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان بمنظمة األمم المتحدة بعدد أصوات يزيد عما 

انتخابات الدورة الماضية، نتيجة طبيعية للتطورات الضخمة التي تشهدها المملكة في مجال حقوق اإلنسان طوال السنوات 

الماضية، والسيما الحقوق األساسية مثل حق التعليم والسكن والرعاية الصحية واالجتماعية، وكذلك التصورات الكبيرة 

 .والطفل ومنع كل أشكال االتجار بالبشر ومكافحة التمييز في آليات حماية حقوق المرأة

http://www.alriyadh.com/1544170
http://www.alriyadh.com/1544186
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 تقدير المجتمع الدولي

وأكد مراقبون أن تقدير المجتمع، الدولي لجهود المملكة في مجال حقوق اإلنسان والذي توج بانتخابها عضواً بمجلس 

ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حقوق اإلنسان باألمم المتحدة للدورة الرابعة يؤكد نجاح سياسات خادم الحرمين الش

وفاعلية برامجها في تحقيق التنمية المستدامة التي يمثل اإلنسان محورها األساسي والتي انعكست بشكل إيجابي على 

تعزيز آليات حماية حقوق اإلنسان في المملكة وخاصة الحقوق األساسية في المسكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم 

ير عن الرأي، وتخصيص برامج متعددة لحماية حقوق بعض الفئات مثل النساء واألطفال والعمالة الوافدة والعمل والتعب

 .بالمملكة

كما يؤكد نجاح سياسات حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال حقوق اإلنسان بما تضمنه تقرير المملكة الثالث والرابع 

ر لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل في جينيف قبل عدة أسابيع وكشف والخاص باتفاقية حقوق الطفل والذي تم عرضه بمق

عن تكامل األدوار بين الجهات الحكومية السعودية ومؤسسات المجتمع المعنية بالطفولة لتعزيز حقوق الطفل من خالل 

ة والتدخل في التعامل مع آليات وممارسات عملية، وبناء األطر القانونية الالزمة لذلك، وكذلك تفعيل آليات الرصد والرقاب

أي ممارسات تمثل انتقاصاً من هذه الحقوق مثل نظام حماية الطفل من اإليذاء لجميع صوره بما في ذلك اإلهمال ونظام 

ً لحماية الفئات األكثر عرضة لإليذاء وفي مقدمتهم األطفال، باإلضافة إلى  ً قانونيا الحماية من اإليذاء والذي يشكل سياجا

لكة إلنشاء مركز متخصص لتلقي بالغات العنف األسري على مدار الساعة، واستحداث برنامج األمان مبادرة المم

 .األسري والذي يتولى إعداد كافة اإلستراتيجيات والخطط المستقبلة لمكافحة العنف األسري وإيذاء األطفال

 نجاحات متزايدة للمرأة

مرة الرابعة بهذا العدد الكبير من األصوات إلى تكامل برامج ويرجع انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان لل

كذلك برنامج حقوق اإلنسان التي تضمنتها رؤية  8032 - 8035عناية المملكة بحقوق اإلنسان في خطة التنمية العاشرة 

ه الرؤية من والتي تم إطالقها قبل عدة أشهر مثل برنامج مراجعة األنظمة وقياس األداء إضافة إلى ما شملت" 8010"

نصوص لحماية عدد من الحقوق أبرزها الحق في األمن والحق في الرعاية الصحية والحق في التربية والتعليم والتدريب 

 .والعمل وحماية األسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة

ها في انتخابات المجالس البلدية األخيرة، وفوزها وقد حققت المرأة السعودية مزيدا من النجاحات كان آخرها مشاركت

وحرية تكوين الجمعيات ودعمها . بالعديد من المقاعد في هذه االنتخابات، لتقوم بدورها في التنمية بكل كفاءة وفاعلية

ني بالمملكة والحق في المشاركة الثقافية واألنشطة الرياضية والترفيه، وكذلك المبادرات الواردة في برنامج التحول الوط

مثل المبادرات ذات العالقة بحقوق األطفال ومنها تطوير برامج حضانات ورعاية األطفال والتوسع في خدماتها لتشمل 

جميع مناطق المملكة وزيادة نسبة األطفال الملتحقين برياض األطفال، وكذلك زيادة عدد الطالب المستفيدين من برامج 

ن، وكذلك الطالب المشاركون في األنشطة الالصفية بالمدارس، ودراسة مشروع رعاية االحتياجات الخاصة والمعوقي

 .نظام األحداث لتوفير الضمانات الخاصة بحقوق الحدث في جميع مراحل توقيفه والتحقيق معه والمحاكمة

 دور المؤسسات الرقابية

عزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كما يشير فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق اإلنسان إلى نجاح جهود المملكة في ت

في مجال حماية هذه الحقوق والسيما حقوق المرأة والطفل، وتفعيل دور هذه المؤسسات في الرقابة، ورصد أي ممارسات 

تمثل مساساً بها مدللين على ذلك بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في رصد واستقبال الشكاوى، 

سهامات الجمعيات الخيرية المعنية برعاية األيتام والمعوقين وضحايا العنف ورعاية األطفال وغيرها من وكذلك إ

الجمعيات التي تحظى بدعم الدولة لها، إلى جانب اإلنجازات الضخمة التي حققتها المملكة لتطوير مرافق القضاء 

ماية حقوق اإلنسان، ومن أمثلة ذلك صدور األمر الملكي ومراجعة األنظمة والقوانين الوطنية وإصدار األنظمة الجديدة لح

الكريم بتشكيل لجنة إلعداد مدونة لألحكام الفقهية ومشروع نظام األحداث وتعديل تنظيم هيئة حقوق اإلنسان بالمملكة، 

تعزيز وصدور تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ونظام الجمعيات والمؤسسات األهلية، فضالً عن نجاح المملكة في 

عالقات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان من خالل برامج ومذكرات التعاون المشترك ومنها مذكرة 

 .التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان والتي شملت العديد من البرامج والفعاليات في كافة مجاالت حقوق اإلنسان

ة مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة ال ينفصل عن جهود المملكة المتواصلة في ويعد نجاح المملكة في الفوز بعضوي

تقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة في كثير من الدول، على 

ً إلى جانب دعم ا لمملكة لكافة الجهود اإلقليمية غرار اليمن وسورية وفلسطين وغيرها، والتي تقدر بالمليارات سنويا

والدولية لحماية حقوق اإلنسان في أوقات السلم والحرب دون أدنى تميز عرقي أو ديني أو طائفي وذلك في إطار 

السياسات الرشيدة والمتزنة التي تنتهجها المملكة والتي جعلتها تتبوأ مكانة فاعلة ويميزها في كثير من المنظمات الدولية 

 .قوق اإلنسانومنها مجلس ح
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 تنمية الوعي بالحقوق

ومن جهود المملكة في مجال حقوق اإلنسان عملت على إعداد خطة وطنية شاملة، شاركت في صياغتها الجهات 

الحكومية ذات العالقة بحقوق اإلنسان، ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوق اإلنسان مرتكزة 

 .اإلسهام في تنفيذ التزامات المملكة بموجب االتفاقيات التي وقعتها أو انضمت إليها: اعلى عدد من المبادئ، أهمه

كما تم إطالق برامج توعوية تهدف إلى تنمية الوعي بحقوق الفئات األكثر عرضة لالنتهاكات، كالنساء، واألطفال، 

 .والعمالة الوافدة، والمسنين، واألشخاص ذوي اإلعاقة

تهيئة بيئة العمل المناسبة والمالئمة للعمال الوافدين؛ من خالل سن األنظمة والقوانين ووضع كما حرصت المملكة على 

اآلليات واإلجراءات التي تبيّن ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، دون تمييز فئة أو جنسية على أخرى، بالقدر الذي 

 .يضمن لهم حقوقهم، ويكفل لهم حياة آمنةً كريمة

العالقة بين  –بوضوح–التي تحدد « الئحة العاملين في الخدمة المنزلية ومن في حكمهم»ي هذا الشأن هو وآخر ما صدر ف

، وهي «برنامج حماية األجور»صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية، وحقوق وواجبات الطرفين؛ حيث تم إطالق 

ور في الوقت المحدد في العقد، والقيمة المتفق عليها آلية إلكترونية يتم من خاللها رصد انضباط المنشآت في سداد األج

دون تأخير أو مماطلة، وستمثل البيانات التي يوفرها هذا النظام مرجعاً معتمداً يتسم بالدقة والشفافية في البت في الشكاوى 

 .معالجة كثير من القضايا العماليةوالقضايا المتعلقة باألجور ومستحقات العمالة، مما سيسهم في 

 

 

 
 إعادة انتخاب اململكة لعضوية حقوق اإلنسان : الزايدي

 يعكس دورها
 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 صحيفة المواطن األحد : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544186 

 

 واس –المواطن 

إلنسان، المشرف على فرعها بمنطقة مكة المكرمة، سليمان بن عواض الزايدي، أن أكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق ا

إعادة انتخاب المملكة للمرة الرابعة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، يعد إنجاًزا يعكس دورها المحوري 

نتخاب مؤشر على ثقة المجتمع الدولي على الصعيد العربي واإلسالمي في مختلف القضايا، الفتًا النظر إلى أن إعادة اال

في المملكة ونجاح للسياسة السعودية الحقوقية في ظرف تتعرض فيه حقوق العرب والمسلمين لالنتهاك في خضم 

 .الصراعات والتجاذبات السياسية العالمية

لمملكة جديرة بتبنيها والدفاع وأشار إلى أن عضوية المملكة بهذا المجلس مسؤولية غاية األهمية تجاه القضايا اإلنسانية، وا

عنها، حيث إن المملكة قد أثبتت نجاًحا من خالل عضويتها في عدٍد من المنظمات اإلقليمية والعالمية؛ مثل األمم المتحدة 

 .واليونسكو واإليسيسكو، إضافةً أنها أمام تحٍد جديٍد لتكريس هذا النجاح المتنامي في هذه المسؤولية الحقوقية

عادة االنتخاب للمرة الرابعة لم يكن ضربة حظ؛ بل برهان جديد على كفاءة المملكة في االضطالع بهذه ونّوه بأن إ

المسؤولية الحقوقية، رافعًا بهذه المناسبة الغالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

 ..-حفظهم هللا-ولسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد 

 

http://www.alriyadh.com/1544186
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مرشحني من انتخابات إدارة هيئة الصحفيني  4استبعاد 

 السعوديني
 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 األحد  الوطنجريدة : المصدر

/News_Detail.aspx?ArticleID=282476&CategoryID=7http://www.alwatan.com.sa/Culture 

 

      PM 33:84 82-30-8036الوطن : أبها

 478تستعد هيئة الصحفيين السعوديين لمرحلة جديدة من خالل انتخاب مجلس إدارة جديد يوم األربعاء المقبل من قبل 

 .عضوا في الجمعية العمومية

من مختلف وسائل اإلعالم السعودية تقدموا للترشح لمجلس إدارة هيئة  صحفيا 36"وقال بيان صحفي للهيئة أمس إن 

من ظهر يوم األربعاء  38الصحفيين السعوديين الجديد الذي سيتم انتخابه أثناء انعقاد الجمعية العمومية للهيئة في الساعة 

 ".حي الصحافة -المقبل بمقرها بالرياض 

 الجهات المشرفة 

، ولم تنطبق الشروط على "ظروفه الخاصة"صحفيا، انسحب أحدهم لـ 80دمين للترشح للمجلس أعلنت الهيئة أن عدد المتق

صحفيا حسب المتّبع في الدورة السابقة للمجلس، وقد خاطبت الهيئة وزارة  38، وسيتم انتخاب (حسب البيان)اآلخرين  1

لحقوق اإلنسان، والغرفة التجارية، للمشاركة في الثقافة واإلعالم، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، والجمعية الوطنية 

اإلشراف على االنتخابات حسب ما هو متبع في كل دورة من دورات المجلس، وتتشكل الجمعية العمومية للهيئة هذا العام 

صحفيا وصحفية، يمثلون الصحف والجهات اإلعالمية األخرى، ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الحضور من ( 478)من 

 .يوم االجتماع، وقد تم تخصيص المدخل الشرقي خلف مبنى الهيئة لدخول اإلعالميات 33الساعة 

 دعوة االجتماع 

كانت الهيئة قد سلمت كتيبا للجهات اإلعالمية التي يتبعها أعضاء الجمعية العمومية يحتوي على دعوة لحضور االجتماع، 

 .وتقرير مجلس اإلدارة، والقوائم المالية

ئة الصحفيين السعوديين تركي السديري باسمه ونيابة عن زمالئه أعضاء مجلس اإلدارة كل من وقد شكر رئيس هي

تواصل مع الهيئة أو أبدى رأياً يسند أعمالها، كما شكر من يحضر االجتماع، وتمنى للزمالء والزميالت الذين سيقودون 

 .التوفيق والنجاح لتحقيق أهدافها دفة أعمال الهيئة في الدورة القادمة
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 ال إعدامات ملن هم : للسفري الفرنسي« حقوق اإلنسان»

 81دون الـ
   م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10جريدة الرياض االثنين : المصدر

ttp://www.alriyadh.com/1544384h 

 

 راشد السكران -الرياض 

زار السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوو غوييوت، يرافقوه المستشوار السياسوي بالسوفارة الفرنسوية منيور سوليماني، الجمعيوة 

ام للجمعيوة خالود مفلوح القحطواني، واألموين العو. الوطنية لحقوق اإلنسان، أموس، وكوان فوي اسوتقبال الوفود رئويس الجمعيوة د

 .الفاخري، وسكرتير رئيس الجمعية أحمد المحمود

في بداية اللقاء، قدم رئيس الجمعية شرحا موجزا عن أنشطة الجمعيوة ومسواهمتها فوي نشور الثقافوة الحقوقيوة وآليوات عملهوا 

حوووظ فووي هووذا المجووال ونوعيووة القضووايا التووي تتلقاهووا ومووا تقدمووه الجمعيووة موون جهووود فووي مجووال حقوووق اإلنسووان والتقوودم المل

 .والجهود التي تبذل من أجل تعزيزه

وقد هنأ السفير رئيس الجمعية والمملكة بمناسبة إعادة انتخواب المملكوة لعضووية مجلوس حقووق اإلنسوان، وقود شوكر رئويس 

نعكاسات مهمة الجمعية السفير على تهنئته، وبين أن المملكة تبذل جهودا في المجاالت اإلنسانية على المستوى الدولي لها ا

 .على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

، والتوي بوين رئويس الجمعيوة للوفود الزائور أنوه ال تنفوذ 32وتناول الحديث أحكوام عقوبوة اإلعودام وخاصوة مون هوم دون سون 

 ، وأن تطبيقها في المملكة يستند لنصوص شرعية، وال يصدر الحكم النهائي فيها إال32عقوبة اإلعدام في من هو دون سن 

 بعد نظرها من عدد كبير من القضاة، بما يضمن تحقيق العدالة، كما أن الدولة تسعى موع أوليواء الودم فوي مثول هوذه القضوايا

 .لتقديم العفو على تنفيذ العقوبة
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 هوية شقيقني مرهونة بعدم االلتحاق جبيش اهلند »

   م8036 كتوبرأ 13 - هـ3412محرم  10جريدة الوطن االثنين : المصدر

http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=282523&CategoryID=3 

 

      AM 38:18 13-30-8036ماجد الغامدي : بريدة

عاما، وباءت كل محاوالتهما للحصول على الهويوة  80شقيقته بدون أوراق ثبوتية منذ و( عاما 12)يعيش ناصر المطيري 

الوطنيووة بالفشوول طيلووة هووذه السوونوات، فيمووا أوضووح المتحوودث باسووم وكالووة األحوووال المدنيووة بوووزارة الداخليووة   الجاسوور 

ط أساسوي للحصوول علوى الهويوة، أنه يجب عليهما جلب شهادة تثبت عودم التحواق الشواب بوالجيش الهنودي كشور" الوطن"لـ

 . ألنه ولد وعاش مع شقيقته فترة طويلة في الهند

 زواج األب من هندية 

إنوه يسوكن حاليوا موع شوقيقته فوي مركوز أوثويالن التوابع لمحافظوة الودوادمي، وإنهموا بودون هويوة " الووطن"يقول المطيري لوـ

االسوتقدام، وكوان كثيور السوفر إلوى الهنود، حيوث توزوج مون وطنية حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن والده كان يعمل في مجوال 

، وأنهما عاشا في كنف والدتهما، إذ كان والدهما يزورهموا (ناصر وعائشة)، ورزق منها بولدين 3272والدته الهندية عام 

 . ، وهي الفترة التي مرض فيها األب ولم يعد قادرا على السفر3220باستمرار حتى عام 

 العودة إلى الوطن

، وذهبا إلى والدهما في المنطقة الشورقية، حيوث قوررت األم 3222قول ناصر إنهما عادا بصحبة أمهما إلى السعودية عام ي

العودة إلى الهند بعد طالقها، وفي ذلك الوقت ذهب األب إلى فرع األحوال بالشرقية الستخراج الهوية الوطنية لهما، إال أن 

رة الداخلية التي طلبت منه إحضار ما يثبوت أنوه لوم يلتحوق بوالجيش الهنودي، وهنوا وأضاف أن والده خاطب وزا. ذلك لم يتم

بدأت المعاناة إذ لم يتمكن الشقيقان من الحصول على حقوق التعليم والعالج والوزواج، باإلضوافة إلوى أن ناصور ال يسوتطيع 

 . استخراج جواز سفر كي يعود بنفسه إلى الهند ويحضر تلك الشهادة

أنه راجع األحوال المدنية ألكثر من مرة، إال أن الرد يأتي كسابقه بخصووص تلوك الشوهادة التوي تثبوت عودم  وبين المطيري

 42/78/8506237التحاقه بالجيش الهندي كخدمة عسكرية، مشيرا إلى أن رقم المعاملة األخيرة فوي وزارة الداخليوة كوان 

 .معاملة، لكنه أيضا لم يتلق الرد على هذه ال3413محرم  80بتاريخ 

أن تتودخل الجهوات ذات العالقوة بحول هوذه المشوكلة، لكوي يوتمكن مون الحصوول علوى حقوقوه " الووطن"وطالب ناصر عبور 

 . كمواطن سعودي

 اللجوء لحقوق اإلنسان 

أن قضية ناصور وشوقيقته مون " الوطن"من جهته، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ

التي تتابعها الجمعية مع الجهات ذات العالقة، كاشفا أن وزارة الداخلية وجهوت موؤخرا بتشوكيل لجنوة لدراسوة مثول القضايا 

 . هذه القضايا

وبين القحطاني أن مشكلة هذه اللجنة تكمن في بطء عملها وعدم وضع آليات تنفيذية مون قبول الجهوة المعنيوة لحول مثول هوذه 

ته هما ضحية لتأخر والدهما في إتمام إجراءات الحصول على الهويوة الوطنيوة، ولكون القضايا، مشيرا إلى أن ناصر وشقيق

يجب على الجهات المعنية مساعدتهما للحصول على هذا الطلب، أو على األقل منح الشخص المعني جواز سوفر إلحضوار 

 . ما تطلبه هذه الجهات

 مساعدة جمعية خيرية 

رية الدكتور عامر المطيري أن الجمعية حرصت على مساعدة الشقيقين، نظرا بين رئيس مجلس إدارة جمعية أوثيالن الخي

لظروفهموا الخاصووة، حيووث توم قبووول االسووتعانة بناصور للعموول فووي الجمعيووة وهوو ال يحموول الهويووة الوطنيوة، وذلووك موون بوواب 

عاموا،  40ر اآلن المساعدة وتوفير مصدر دخل له وألخته، خصوصا أن االثنين ال يسوتطيعان الوزواج وقود بلوغ عمور ناصو

قووف معهموا فوي فيما تصغره شقيقته بعامين، وأن هذا األمر بالنسبة لهما قد عقد من حياتهما، وكان لزاما علوى الجمعيوة الو

 .تيسير أمور حياتهما
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 أشاد بالتجربة احلوارية املتميزة ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

 وفد الربملان األملاني يزور مجعية حقوق اإلنسان
    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544711 

 

 راشد السكران -الرياض 

قامت نائبة رئيس البرلمان األلماني كالوديا روت، يرافقها نائب رئيس البعثة بسفارة ألمانيا بالمملكة ميخائيل اونماخت، 

. اإلنسان أمس، وكان في استقبال الوفد رئيس الجمعية د وعدد من أعضاء البرلمان األلماني بزيارة للجمعية الوطنية لحقوق

 .مفلح بن ربيعان القحطاني

وفي بداية اللقاء قدم رئيس الجمعية شرح موجز عن أنشطة الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية وآليات عملها 

ان، وقدمت رئيسة الوفد التهنئة للمملكة ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه الجمعية من جهود في مجال حقوق اإلنس

 .بمناسبة إعادة انتخابها لعضوية مجلس حقوق اإلنسان

وشكر رئيس الجمعية الوفد األلماني على التهنئة، مبيناً أن المملكة تبذل جهود في المجاالت اإلنسانية على المستوى الدولي 

ظي بتقدير من الدول التي صوتت لصالح إعادة انتخاب لها انعكاسات هامة على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مما ح

 .المملكة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان

لحقوق اإلنسان وانعكاس ذلك على تعزيزها وخاصة فيما " م8010المملكة "وقد تساءل الوفد الزائر عن مدى شمولية رؤية 

فهناك اهتمام بتمكين شرائح المجتمع المختلفة  يتعلق بحقوق المرأة، وأوضح رئيس الجمعية أن الرؤية لم تهمل هذا الجانب

ومنها المرأة من حقوقهم وعلى وجه الخصوص الحقوق االقتصادية، كما أن التطور الحالي في مجال حقوق المرأة أمر 

ملحوظ وخاصة الحق في العمل والمشاركة السياسية حيث نالت عضوية مجلس الشورى وسمح لها بالمشاركة في 

 .دية ناخبة ومنتخبة ودخلت سلك المحاماةاالنتخابات البل

من جهة أخرى، أشادت نائبة رئيس البرلمان األلماني كالوديا روت، بالتجربة الحوارية المتميزة لمركز الملك عبدالعزيز 

شطة للحوار الوطني التي تربط ما بين الحوار ومبادئه وقيمه من جهة والشرائح االجتماعية المتعددة من جهة ثانية، وباألن

 .والبرامج التي تسهم بشكل فعال في تأصيل الوعي الحواري وتحفز المجتمع على المشاركة في مناقشة مختلف القضايا

 .جاء ذلك خالل زيارتها لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني صباح أمس، ضمن وفد برلماني ألماني 

عالقات وتعارف مع المؤسسات في المملكة ومنها مؤسسات  إن الزيارة تأتي ضمن سعي ألمانيا لبناء"وقالت كالوديا روت 

تصورات  المجتمع المدني والمؤسسات التي تعنى بالحوار والمشاركات الشعبية، والتي تجعل مساهمة المجتمعات في وضع

 .ورؤى وطنية مساهمة فعالة
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 إصابة امرأة بنجران يف قصف لعصابات التمرد احلوثية

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  وطنالجريدة : المصدر
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282660&CategoryID=5 

 

      AM 3:37 03-33-8036جابر مدخلي : نجران

واصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح استهداف األطفال والنساء والمدنيين في القرى الحدودية مع السعودية، ويوما ت

بعد آخر تثبت هذه الميليشيات أنها تضرب بجميع القوانين واألنظمة الدولية والمنظمات اإلنسانية عرض الحائط، إذ 

بمنطقة نجران بعدد من المقذوفات العشوائية، أصيبت على إثرها  استهدفت هذه الميليشيات المتمردة أمس، حي الحضن

 .امرأة، وتسببت في عدد من األضرار في ممتلكات األهالي

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بنجران النقيب عبدالخالق القحطاني، أن رجال الدفاع المدني باشروا أمس، 

عناصر حوثية من داخل األراضي اليمنية على حي الحضن، مما نتج عنه إصابة  بالغا بسقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها

من . امرأة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العالج، وباشرت الجهات المعنية تنفيذ اإلجراءات المعتمدة في مثل هذه الحاالت

، أن األعمال التي "الوطن"طاني، لـجهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في المملكة الدكتور مفلح القح

تستهدف المدنيين هي انتهاك للقانون الدولي واإلنساني، وانتهاك لالتفاق الدولي في حقوق اإلنسان، مبينا أن من يقوم 

في المقابل، ردت . بإطالق المقذوفات العشوائية التي تستهدف المدنيين والممتلكات ينبغي محاسبته على هذه االنتهاكات

، إلى أن المدفعية تمكنت من تدمير عدد من "الوطن"عية السعودية على مصادر إطالق المقذوفات، إذ أشارت مصادر المدف

األهداف المتحركة قبالة حدود نجران، كما تمكنت من دّك عدد من المواقع التي تتخذها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح 

 .أوكارا لها داخل األراضي اليمنية

من  4ر أن طائرات األباتشي قامت بتمشيط عدد من المواقع قبالة الحدود، وتمكنت من القضاء على وأضافت المصاد

 .ل محاولتهم التسلل باتجاه الحدودالميليشيات خال
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 فرع حقوق اإلنسان يف الشرقية يشيد بدور حمافظة القطيف

    م8036 فمبرنو 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الشرقجريدة : المصدر
http://www.alsharq.net.sa/2016/11/01/1604093 

 

 ماجد الشبركة –القطيف 

استقبل محافظ القطيف خالد الصفيان، أمس، عضو الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتور عبدالجليل السيف، ومدير فرع 

 .ة في المنطقة الشرقية جمعة الدوسريالجمعي

وأشاد أعضاء الجمعية بالدور الكبير الذي تقوم به محافظة القطيف والجهات األمنية وكذلك الخدمية في المحافظة، األمر 

نية الذي انعكس إيجاباً على المواطنين والمقيمين، وحدا بكثير من األعيان والمشايخ للقيام بزيارات للمحافظة والجهات األم

لتقديم الشكر والعرفان نظير الجهود المتميزة التي تبذلها الدولة تجاه مواطنيها في القطيف، شأنها في ذلك شأن كافة 

 .محافظات ومناطق المملكة

وقال الدكتور السيف إن العالقة المتينة بين الجهات األمنية والخدمية في المحافظة والمواطنين هي التي شكلت هذه األجواء 

 .يزة لتحقيق األمن واالستقرار للمواطنينالمتم

من جهته، أكد محافظ القطيف أن كل ما تحقق هو بفضل هللا ثم التوجيهات السديدة والمتابعة الدائمة ألمير المنطقة الشرقية 

ين من قبل وتكاتف كبير األمير سعود بن نايف، الذي يعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في هذه البالد، وبتعاون

 .المواطنين
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ا وصحفية يتنافسون اليوم يف انتخابات هيئة  81

ً
صحفي

 الصحفيني
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20161102/ln57.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

تشهد قاعة هيئة الصحفيين بمقرها بالرياض في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم األربعاء تنافس ستة عشر صحفياً 

اء انعقاد الجمعية العمومية اليوم، ويتوقع أن للترشح لمجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الجديد الذي سيتم انتخابه أثن

ً من الصحفيين واإلعالميين المنتسبين للجهات اإلعالمية لترشيح األعضاء  يشهد اجتماع هيئة الصحفيين حضوراً كثيفا

 .الجدد للهيئة

لثقافة واإلعالم، وسيتم انتخاب اثني عشر صحفياً، حسب المتبع في الدورات السابقة للمجلس، وقد خاطبت الهيئة وزارة ا

ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، والجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، والغرفة التجارية، للمشاركة في اإلشراف على 

( 478)االنتخابات، حسب ما هو متبع في كل دورة من دورات المجلس، وتتشكل الجمعية العمومية للهيئة هذا العام من 

ف والجهات اإلعالمية األخرى، ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الحضور من الساعة الحادية صحفياً وصحفية، يمثلون الصح

 .عشرة يوم االجتماع، وقد تم تخصيص المدخل الشرقي خلف مبنى الهيئة لدخول اإلعالميات

ً : وجاءت أسماء المترشحين للمجلس على النحو التالي  :حسب ترتيبهم هجائيا

، خالد عبد هللا بوعلي (رئيس تحرير الجزيرة)، خالد حمد المالك (ة بجريدة الرياضمحررة صحفي)أسمهان علي الغامدي 

المدير )، طالل حسن آل الشيخ (المشرف المكلف بقناة االقتصادية)، سعود فالح الغربي (رئيس تحرير جريدة الشرق)

أمين عام الهيئة والمتحدث )الجحالن  عبد هللا عبد الرحمن. ، د(كاتب صحفي -التنفيذي لقناة العرب اإلخبارية بالسعودية 

رئيس تحرير جريدة )عثمان محمود الصيني . ، د(رئيس تحرير جريدة اليوم)، عبد الوهاب   الفايز (اإلعالمي باسمها

، فاطمة علي آل دبيس (كاتب صحفي -مستشار الشركة السعودية لألبحاث والتسويق )، عيد عائض الثقيل (الوطن

رئيس )، فهد راشد العبد الكريم (رئيس تحرير جريدة المدينة)فهد حسن العقران . ، د(دة عكاظمحررة صحفية بجري)

، منصور (رئيس تحرير مجلة سيدتي)،   فهد الحارثي (رئيس تحرير مجلة اليمامة -تحرير جريدة الرياض المكلف 

، ناهد (ير الشرق األوسط بالسعوديةمدير تحر)، ناصر عبد الرحمن الحقباني (محرر أول بجريدة عكاظ)علي الشهري 

 (.كاتبة وصحفية بجريدة الجزيرة)سعيد باشطح 

وكانت الهيئة قد سلمت كتيبًا للجهات اإلعالمية التي يتبعها أعضاء الجمعية العمومية يحتوي على دعوة لحضور 

 مجلس اإلدارة، والقوائم المالية االجتماع، وتقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161102/ln57.htm
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 ...ها بال رمحةمقطع صادم ألم تعنف طفل

 سنحقق: «التنمية االجتماعية»و  
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء  الحياةجريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/18276453 

 

 « الحياة» -الرياض 

، مطالبين «تويتر»وجة من الغضب واالستنكار بين رواد موقع التواصل االجتماعي أثار مقطع فيديو ألم تعنف طفلها، م

بمحاكمتها بعدما أكدت بنفسها في المقطع أنها انهالت بالضرب على طفلها لمدة ساعة كاملة حتى اضطرته إلى التقيؤ، 

 .بحجة عبثه في المنزل

مية االجتماعية، إذ أعلن الناطق باسم الوزارة خالد أبا والقت نداءات المغردين استجابة سريعة من وزارة العمل والتن

ً الوزارة إلى التحقيق في المقطع، قائالً  نرجو »: الخيل في تغريدة رداً على المواطن فارس الضبعان الذي كتب داعيا

، وجاء رد أبا «وكيلحسبي هللا والنعم ال»خاتماً بـ « التحقق من الفيديو، والتدخل ومعاقبة هذه المرأة، ما ذنب هذا الطفل؟

سيتم التحقق من صحة المقطع، والوزارة ستطبق أحكام الئحة نظام حماية الطفل من اإليذاء في حال ثبت »الخيل أنه 

 .«ذلك

ً لباس طفلة، ويتقيأ مرات عدة، بعدما انهالت عليه أمه بالضرب لساعة متواصلة،  ويُظهر المقطع الطفل المعنف مرتديا

، «ال تتقبل هذا السلوك حتى ولو صدر من طفل صغير»، وقالت أنها «ت المنزل واتسخت مالبسهعبث في محتويا»بعدما 

 .، على حد قولها«طريقة التأديب الصحيحة»الفتة إلى أنها قامت بتصوير ابنها، لتعلّم األمهات 

ه مع طفلها الصغير، مشيرة وطالبت األم من خالل المقطع، األمهات بتعنيف أبنائهن وبناتهن باألسلوب ذاته الذي استخدمت

 .«على الجميع مشاهدة الفيديو حتى يتم تأديب األطفال»إلى أن 

، مشددين «مجنونة»و « مريضة نفسياً »مطالبين بمحاكمة األم القاسية، واتهموها بأنها « تويتر»وانهالت التعليقات في 

 .طفالعلى ضرورة معاقبتها حتى ال تتكرر مثل هذه األفعال المشينة في حق األ

كشف ازدياد قضايا العنف ضد األطفال في السعودية خالل « الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان»الجدير بالذكر أن تقريراً لـ 

في المئة من  82نحو  8034السنوات األخيرة مقارنة باألعوام الماضية، وشّكلت نسبة قضايا تعنيف األطفال خالل العام 

 .أعواممجمل القضايا المماثلة طوال ستة 

وتّصدر العنف البدني والنفسي الشكاوى الواردة المتعلقة بتعنيف األطفال، ثم الحرمان من التعليم والعنف الناتج من إدمان 

المخدرات، والتحرش الجنسي، وطلب اإليواء، واالتهام، والقذف، والحرمان من األم ومن الراتب والعمل والهرب، 

 .تابعة قضايا األطفال ومعرفة أسباب ارتفاعهالتطالب الجمعية في تقريرها بضرورة م

وتعد أشهر قضايا تعنيف األطفال تلك التي تعرضت لها الطفلة لمى ذات الخمس سنوات، والتي فارقت الحياة على يدي 

ا تم ، بعد تعذيبها لفترة طويلة، وتم تداول القضية في المحاكم لفترة إلى أن أطلق سراح والدها بعدم8031والدها في العام 

 .االكتفاء بدفع الدية

ً منها لمكافحة  37« التنمية االجتماعية»وأنشأت وزارة  مركزاً للحماية االجتماعية في مختلف مناطق المملكة، سعيا

ً من أشكال العنف الجسدي كافة، إلى جانب إنشائها  32الظاهرة، إضافة إلى تقديم الحماية إلى األطفال دون سن  عاما

 .ساعة بكادر نسائي بالكامل 84، على مدار 3232ت العنف واإليذاء على الرقم المجاني مركزاً لتلقي بالغا

وفي هذا اإلطار، تعمل الوزارة على إصدار الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، وتنظيم ورشات ودورات تدريبية بهدف 

الهاتف « الوطني لألمان األسري البرنامج»نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن أخطار العنف األسري، كما خصص 

 .للتبليغ عن أي حالة تعنيف ضد األطفال 336333المجاني 

http://www.alhayat.com/Articles/18276453
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، إقرار المملكة قانوَن العنف األسري الذي تضمن فرض عقوبة مالية تتراوح بين الحبس شهراً وعاماً، 8031وشهد العام 

أغلظ، ويمكن القضاة مضاعفة العقوبات ألف لاير، ما لم تنص أحكام الشريعة على عقوبة  50و 5000أو غرامة بين 

 .تكرار المخالفين ألعمال اإليذاء المقررة في حال

 

 

 
 حمافظ القطيف يلتقي أعضاء اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8جريدة اليوم األربعاء : المصدر
/www.alyaum.com/article/4164434http:/ 

 

 القطيف -أحمد المسري 

التقى محافظ القطيف خالد الصفيان، امس األول، بمقر المحافظة بالدكتور عبدالجليل السيف المشرف العام على جمعية 

اللقاء بالدور  وأشاد مسئولو الجمعية خالل. حقوق االنسان بالشرقية وجمعة عبدهللا الدوسري مدير فرع المنطقة الشرقية

الذي تقوم به محافظة القطيف والجهات االمنية والخدمية بالمحافظة، واكد الدكتور السيف ان العالقة المتينة بين الجهات 

 .االمنية والخدمية بالمحافظة وبين المواطنين هي التي شكلت هذه االجواء المتميزة لتحقيق االمن واالستقرار للمواطنين

القطيف زيارة الجمعية الوطنية لحقوق االنسان، مؤكداً ان كل ما تحقق هو بفضل هللا ثم التوجيهات  من جهته، ثمن محافظ

السديدة والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي االمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية، والذي 

 .المواطنين ، وبتعاون وتكاتف كبيرين من قبليعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في هذه البالد

 

 

 

 
 871صوت وأمسهان الغامدي ثانيًا بـ 020فهد العبدالكريم أوالً بـ

يكتسحون انتخابات هيئة الصحفيني « الرياض»مرشحو 
 السعوديني

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1545202 

 

 متعب أبو ظهير -الرياض 

أعلنت هيئة الصحفيين السعوديين، يوم أمس، تشكيل مجلس اإلدارة للدورة الرابعة بعد عملية اقتراع ناجحة اختار فيها 

ك في مقر الهيئة شمال العاصمة الرياض، وكان المتقدمون للمنافسة صحفياً أعضاء مجلس إدارة الهيئة الجديد، وذل 473

ً  36في انتخابات الرئاسة   .إعالمياً متفرغا

بغالبية األصوات حيث فاز ( األولى)وحّل رئيس التحرير المكلف الزميل األستاذ فهد بن راشد العبدالكريم في المرتبة 

ً األستاذ خالد المالك رئيس  375ن الغامدي بـصوت، وجاء في المركز الثاني الزميلة أسمها 808بـ صوتاً، ثم جاء ثالثا

ً بـ 357تحرير جريدة الجزيرة بـ صوتاً، وفاز بالمركز  345صوتاً، ثم األستاذ منصور بن علي الشهري الذي حل رابعا

http://www.alyaum.com/article/4164434
http://www.alriyadh.com/1545202
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س التي حلت سادساً صوتاً، ثم فاطمة علي آل دبي 312الخامس األستاذ   بن فهد الحارثي رئيس تحرير مجلة سيدتي بـ

صوتاً،  336صوتاً، فيما حل األستاذ عبدالوهاب بن   الفايز رئيس تحرير صحيفة اليوم في المرتبة السابعة بـ 381بـ

ناهد باشطح حلت . أصوات، ود 302تاله األستاذ خالد بن عبدهللا بوعلي رئيس تحرير صحيفة الشرق في المرتبة الثامنة بـ

 301فهد آل عقران رئيس تحرير صحيفة المدينة بـ. أصوات، وجاء في المرتبة العاشرة د 307ـفي المرتبة التاسعة ب

صوتاً، ثم سعود بن فالح  20عثمان الصيني رئيس تحرير صحيفة الوطن بـ. أصوات، وفي المرتبة الحادية عشرة د

ً  20الغربي المشرف العام على القناة االقتصادية السعودية بـ  .صوتا

مفلح القحطاني للصحفيين نجاح العرس االنتخابي . ، بارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان دمن جهة أخرى

ً آلية النقاش المميز الذي شهدته الجلسة االنتخابية  المميز، مؤكداً أن مراحل االنتخابات مرت بشفافية واضحة، وممتدحا

ً أن عدد الحضور  473ركة بلغ القحطاني إن عدد األصوات المشا. وقال د. والجمعية العمومية  152صوتاً، موضحا

 ً  .شخصا

عقب ذلك، فتح المجال للنقاش ومداخالت الحضور من أعضاء هيئة الصحفيين والتي اتسمت بجزالتها وجودة مضمونها، 

حيث طالب الزميل األستاذ صالح الحماد مدير تحرير المحليات بضرورة توسيع المجلس ليشمل أكبر عدد ممكن من 

ً أن التوسع في مجلس إدارة األع ضاء األمر الذي يساهم في تطوير عمل الهيئة ويزيد من تنوع الرؤى واألفكار، مبينا

 .الهيئة سيغطي كافة الوسائل الصحفية

وعقب االنتخاب، عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الجديد اجتماعه األول بعد انتخابه، بحضور جميع األعضاء 

فهد آل عقران نائباً . د اتفق األعضاء على انتخاب األستاذ خالد المالك رئيساً للهيئة باإلجماع، كما تم انتخاب دالفائزين، وق

ً لسر الهيئة، واألستاذ سعود  للرئيس باإلجماع، وصوت المجلس باإلجماع على أن يكون األستاذ عبدالوهاب الفايز أمينا

 .الغربي أميناً للمال

عبدهللا الجحالن في عمله أميناً عاماً للهيئة وطلبوا منه استمراره في عمله أميناً عاماً . لى جهود دوأثنى أعضاء المجلس ع

ويحضر جلسات المجلس، ووافق على ذلك وناقش األعضاء أهمية العمل ووضع خطة للفترة الجديدة تنطلق من 

نتظم المجلس في عقد اجتماعاته بشكل دوري المطالبات واألفكار والمقترحات التي تمت في الجمعية العمومية على أن ي

ً وفق جدول عمل مدروس، على أن يعقد المجلس خالل فترة وجيزة اجتماعا تفصيليا تتضح فيها األفكار  ومحدد مسبقا

 .األولية لخطة عمله خالل المرحلة المقبلة ودعوة الصحفيين في كل المناطق للمشاركة من خالل األفكار والمبادرات

مفلح . ة االنتخابية ممثلون من الجهات الرسمية والحقوقية، حيث حضر من الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان دحضر العملي

  البحير ويوسف : القحطاني رئيس الجمعية، وخالد الفاخري مستشار الرئيس، فيما حضر من الغرفة التجارية كل من

تركي العيار عضو الجمعية . عمل والتنمية االجتماعية، ودالجفالي وعبدالمجيد السمرين، وأحمد الغفيلي من وزارة ال

 .السعودية لإلعالم واالتصال
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 واألمني مستمر إىل حني.. « عكاظ»فوز عضوين من 

هيئة »شابات يف جملس  0و.. املالك رئيسًا وعقران نائباً 
 «الصحفيني

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1الخميس  عكاظجريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1506400 

 

 (الرياض)« عكاظ»

عادت طموحات الصحفيين إلى الواجهة من جديد عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة هيئتهم العامة في دورتها الرابعة 

مرة األولى، ثالثة مقاعد في مجلس إدارة هيئة الصحفيين أمس في العاصمة الرياض، وحجزت أسماء نسائية، تفوز لل

 .السعوديين الجديد

وانتخب المجلس الجديد باإلجماع رئيس تحرير صحيفة الجزيرة والصحفي المخضرم خالد المالك رئيساً للهيئة، وانتخب 

ً للرئيس باإلجماع، واختير رئيس  تحرير صحيفة اليوم الزميل رئيس تحرير صحيفة المدينة الزميل فهد آل عقران نائبا

 .أميناً للمال عبدالوهاب الفايز أميناً لسر الهيئة، فيما تولى المشرف العام على قناة االقتصادية الزميل سعود الغربي

ً للهيئة، وأن يحضر جلسات  ً عاما وطلب مجلس اإلدارة الجديد من الدكتور عبدهللا الجحالن استمراره في عمله أمينا

على ذلك، وأشار المجلس في بيان أصدره مساء أمس إلى ضرورة انعقاد اجتماع تفصيلي خالل فترة المجلس، ووافق 

وجيزة، حتى تتضح األفكار األولية لخطة عمله خالل المرحلة القادمة ودعوة الصحفيين من كل المناطق للمشاركة من 

 .خالل األفكار والمبادرات

ة مجلس اإلدارة، إذ نجحت في حيازة أصوات عدة أهلتها لدخول المجلس، وخطفت أسماء شابة الفوز للمرة األولى بعضوي

، والزميلة ناهد باشطح من «عكاظ»، والزميل منصور الشهري من «عكاظ»الزميلة فاطمة آل دبيس من : وهم

 .«الرياض»، أسمهان الغامدي من «المدينة»

فة الوطن الزميل عثمان الصيني، ورئيس رئيس تحرير صحي)وذهبت عضوية المجلس إلى رؤساء تحرير وإعالميين 

الزميل   الحارثي، إضافة « سيدتي»المكلف الزميل فهد العبدالكريم، ورئيس تحرير مجلة « الرياض»تحرير صحيفة 

 (.الزميل خالد أبو علي« الشرق»إلى رئيس تحرير 

من ظهر األربعاء، وتوجه  38الـ صحفياً وصحفية عند الساعة 478وبدأ اجتماع الجمعية العمومية التي تشكلت من 

دقيقة، وجرت عملية االقتراع بطريقة إلكترونية، وأعلن رئيس الجمعية  3:38الصحفيون إلى صناديق االقتراع عند الـ

في مجلس إدارة الهيئة الجديد بعد إشرافه على سير  38الوطنية لحقوق اإلنسان مفلح القحطاني أسماء الفائزين الـ

اجتماع الجمعية العمومية موجة انتقادات الذعة للمجلس السابق، ووجه مدير قناة اإلخبارية الزميل وحمل . االنتخابات

على أعضاء المجلس السابق »: جاسر الجاسر سهام انتقاده لألعضاء السابقين الذين فازوا في المجلس الجديد قائال

 .«االنسحاب حفظا لماء الوجه

ً القصور إلى نقص الموارد المالية، ما واعترف عضو المجلس السابق الزميل ناص ر الشهري بتقصير الهيئة، عازيا

واتهم الشهري جميع مؤسسات المجتمع المدني في السعودية بالقصور، . «عذرا واهيا»اعتبرته الزميلة أحالم الزعيم 

 .«الهيئة ليست هي الوحيدة التي لم تؤد دورها كما يحب»

اجهة الوطن كثيرا من التحديات، إال أن الهيئة لم تؤد دورها المناط بها في هذا ورأى الزميل سعد الدوسري أنه رغم مو

إن جميع اإلعالميين يتحملون »:االتجاه، ليرد عليه عضو مجلس اإلدارة القديم والمنتخب أخيراً فهد آل عقران قائالً 

 .«مسسؤولية التصدي للحمالت المغرضة ضد الوطن

http://www.okaz.com.sa/article/1506400
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الهيئة، وسط اعتراف سائد بين الحضور بضرورة إعادة ما أسماه البعض بـ  وطرح الصحفيون أفكارا عدة لتطوير

إلى الهيئة، كما شدد الحضور على أهمية إنشاء موقع إلكتروني للهيئة وقاعدة بيانات تشتمل على جميع مشتركيها « الثقة»

 .ومنتسبيها، وتفعيل عمل هذا الموقع وخدماته بشكل عصري مرن وفعال

اؤل في مجلس إدارتها السابق، إذ ضم أسماء شا بة ألول مرة، بيد أن تلك النبرة سرعان ما تالشت، وتصاعدت نبرة التف

ويعقد الصحفيون آماال جديدة على المجلس المنتخب أمس كونه يمزج بين خبرة . وسط انتقادات مستمرة ألداء الهيئة

 .أعضائه والوجوه الشابة

 مشاهدات

ظهراً، وذلك بعد اكتمال الحضور من أعضاء الهيئة الذين امتألت بهم  38:00ساعة بدأ اجتماع الجمعية العمومية ال -

 .3:38قاعة االجتماعات، في حين بدأت عملية االقتراع الساعة 

 (.إلكترونية)جاءت عملية االقتراع  -

ميدانيا على مراقبة  أعلن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان مفلح القحطاني أسماء الفائزين بالعضوية بعدما أشرف -

 .سير العملية االنتخابية

 .سيدات بمقاعد مجلس اإلدارة 1تفوز « هيئة الصحفيين»ألول مرة في تاريخ  -

رفضت إحدى الصحفيات تقليدية الهيئة السابقة، مطالبة تفعيل المواقع اإللكترونية للهيئة وحصر منتوجاتها واستثمارها  -

 . بما يحقق دخال إضافيا للهيئة

تداول أعضاء المجلس السابق في منصة الجمعية العمومية مقترح تحويل المقر الحالي للهيئة لالستثمار من خالل بناء  -

 . ناطحات سحاب واالستثمار من خاللها

كل من هب ودب تحول إلى صحفي دون أي تنظيم أو معايير : طلبت إحدى الصحفيات إيقاف الدخالء على المهنة وقالت -

 . في ذلك

صرخ الزميل المصور خالد خميس في وجه أعضاء مجلس اإلدارة السابق، وطلب دعم المصور السعودي وتحفيزه  -

 .وتشجيعه والوقوف معه
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حقوق »و.. «أحداث القطيف»أملان يسألون عن حمكومني يف 

 اعتدوا على رجال أمن: «اإلنسان
 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1الخميس  الحياةجريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/18276400 

 

 « الحياة» -الرياض  

، (اإلثنين)أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني، لوفد ألماني زار الجمعية أول من أمس 

أرتكبوا جرائم تضمنت »، بأن هؤالء األشخاص «أحداث القطيف»عليهم على خلفية واستفسر عن أشخاص محكوم 

 .«التعدي على رجال األمن وعلى األنفس والممتلكات

ً ألفعالهم من الحكومة اإليرانية»وأبان القحطاني أن هناك  حريصة على أن يحصل »إال أنه أكد أن الجمعية . «دعما

 .«المتهمون على المحاكمة العادلة

هدت القطيف خالل العام الحالي فقط، استشهاد تسعة رجال أمن، في حوادث اعتداء إرهابية متفرقة شهدتها المحافظة وش

 .8033خالل هذا العام، وامتداداً لما شهدته منذ العام 

ً لمن هم دون سن الـ ً قضايا وأحكام عقوبة اإلعدام، وخصوصا ر ، وتكر32وطرح الوفد األلماني على القحطاني أيضا

طرح هذه القضية خالل هذا الشهر من ثالثة وفود أوروبية زارت الجمعية، وكانت اإلجابة نفسها من القحطاني، والذي 

، وأن تطبيقها في المملكة يستند إلى نصوص شرعية، وال 32ال يتم تنفيذ عقوبة اإلعدام في من هو دون سن الـ»قال إنه 

 .«عدد كبير من القضاة، بما يضمن تحقيق العدالةيصدر الحكم النهائي فيها إال بعد نظرها من 

 .«تسعى مع أولياء الدم في مثل هذه القضايا لتقديم العفو على تنفيذ العقوبة»وأكد القحطاني أن الدولة 

وكان السفير الفرنسي لدى المملكة فرانو غوييت الذي التقى القحطاني أوقبل أيام، برفقة المستشار السياسي في السفارة 

نسية منير سليماني، طرح السؤال ذاته حول إعدام القاصرين، وهو ما طرحه كذلك نائب رئيس بعثة االتحاد األوروبي الفر

لدى المملكة ألكسيس كونستا نتوبولوس ومستشارة الشؤون السياسية لوثيا مانريكي اسكوديرو خالل لقاء عقدوه مع رئيس 

 .الماضي، وبحثوا معه قضايا اجتماعية عدة( أكتوبر)جمعية حقوق اإلنسان في العاشر من تشرين األول 

لحقوق اإلنسان وانعكاس ذلك على تعزيزها، وخصوصاً « 8010رؤية »إلى ذلك، تساءل الوفد األلماني عن مدى شمولية 

ن شرائح تمكي»، مبيناً أن هناك اهتماماً في «الرؤية لم تهمل هذا الجانب»فيما يتعلق في حقوق المرأة، وأفاد القحطاني أن 

 .«المجتمع المختلفة، ومنها المرأة من حقوقهم، وعلى وجه الخصوص الحقوق االقتصادية

ً الحق في العمل »وأكد رئيس جمعية حقوق اإلنسان أن التطور الحالي في مجال حقوق المرأة  أمر ملحوظ، وخصوصا

شاركة في االنتخابات البلدية، ناخبة ، وسمح لها بالم(سيدة 10)والمشاركة السياسية، إذ نالت عضوية مجلس الشورى 

 .«ومرشحة، ودخلت سلك المحاماة

واستفسر الوفد أيضاً عن أسباب عدم إبراز أعداد الالجئين السوريين واليمنيين المقيمين على أراضي المملكة، على رغم 

م إعالمياً، وأوضح رئيس مليون شخص، ولماذا ال يبرز دور المملكة في دعمه 8.5أعدادهم الكبيرة، إذ يقدرون بحوالى 

المملكة استطاعت استيعاب مشكلة الالجئين، وسهلت لهم ظروف الحياة المعيشية، وصححت أوضاعهم »الجمعية أن 

النظامية، ومكنت أبنائهم من االلتحاق في المدارس، والحصول على العناية الطبية والمساعدات العينية، وتعاملت معهم 

 .«على أنهم ضيوف

إن المملكة تدعم الالجئين السوريين واليمنيين في كل من األردن، ولبنان، وتركيا، وغيرها من الدول، »: نيوقال القحطا

 .«إيماناً منها في دورها اإلنساني
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حقوق اإلنسانهيئة   
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متديد عضوية اململكة يؤكد أهمية : رئيس هيئة حقوق اإلنسان

 دورها يف املنطقة والعامل
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم  82 السبت  عكاظجريدة : المصدر

okaz.com.sa/article/1505208http://www. 

 

 (الرياض)واس 

رفع رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر بن   العيبان باإلنابة عن أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها وباسمه التهنئة 

 ـ حفظهم هللا -لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد 

بمناسبة انتخاب المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة عضًوا في مجلس حقوق اإلنسان من قبل الجمعية العامة لألمم 

 .8032-8037المتحدة لمدة ثالث سنوات

وأوضح الدكتور العيبان في تصريح عقب إعالن انتخاب المملكة لفترة رابعة أن هذا االنتخاب هو تجسيد لما تتمتع به 

 ملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ من مكانة دولية مرموقة، وما حققته وهلل الحمدالم

 مواضيع أخرى

 نقف مع السعودية في الدفاع عن أمن الحرمين: باكستان

على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ، وما تبذله من جهود 

 .لشأن على المستوى الدولي تجاه قضايا حقوق اإلنسان العادلة في العالم في هذا ا

وأشار العيبان، إلى ما تبذله المملكة من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان خاصة في ظل األحداث 

مؤكداً أن المملكة من خالل ،  اإلقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان

عضويتها في مجلس حقوق اإلنسان تعمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها بعيدًا عن 

 .التسييس واالنتقائية 

حقوق لقد ظهر ذلك جليا في جهودها وعملها المتواصل من خالل إصدار األنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية : وقال 

مشيداً بجهود خادم ، . اإلنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان

الرامية إلى تحقيق األمن والسلم الدوليين ، مؤكدًا أن انتخاب المملكة عضواً في مجلس  -أيده هللا  -الحرمين الشريفين 

يؤكد أهمية دورها الريادي والمحوري في المنطقة وفي العالم، ودورها في خدمة قضايا أمتها  حقوق اإلنسان للمرة الرابعة

 .ثوابت المملكة وقيمها اإلسالمية العربية واإلسالمية، وقضايا حقوق اإلنسان على المستويين اإلقليمي والدولي، وتجسيد 
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 مرة الرابعةبعد إعادة انتخابها عضوًا يف جملس حقوق اإلنسان لل

ع ثقته يف اململكة لتحقيق العدالة : العيبان واملعلمي
َ
م وض

َ
العال

 ونشر املساواة
 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82  األحد الشرقجريدة : المصدر

http://www.alsharq.net.sa/2016/10/30/1603228 

 

 واس –الرياض 

رفع رئيس هيئة حقوق اإلنسان، الدكتور بندر العيبان، نيابة عن أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها وباسمه، التهنئة لخادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد وولي ولي العهد، بمناسبة انتخاب المملكة للمرة الرابعة 

 .8032-8037ن من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لمدة ثالث سنوات عضواً في مجلس حقوق اإلنسا

وأوضح العيبان أن هذا االنتخاب هو تجسيد لما تتمتع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ من مكانة دولية مرموقة، 

اة وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وما حققته وهلل الحمد على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساو

 .وما تبذله من جهود في هذا الشأن على المستوى الدولي تجاه قضايا حقوق اإلنسان العادلة في العالم

وأشار إلى ما تبذله المملكة من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان، خاصة في ظل األحداث اإلقليمية 

عالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، مؤكداً أن المملكة من خالل عضويتها في والدولية التي يشهدها ال

مجلس حقوق اإلنسان تعمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها بعيدًا عن التسييس 

 .واالنتقائية

ل إصدار األنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق لقد ظهر ذلك جليا في جهودها وعملها المتواصل من خال: وقال

مشيداً بجهود خادم . اإلنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان

 .الحرمين الشريفين الرامية إلى تحقيق األمن والسلم الدوليين

ة لدى األمم المتحدة السفير عبدهللا المعلمي، أن إعادة انتخاب المملكة لعضوية من جهة أخرى، أكد المندوب الدائم للمملك

 .مجلس حقوق اإلنسان سيتيح لها استكمال رسالتها في الدفاع عن حقوق اإلنسان في العالمين العربي واإلسالمي

وم به المملكة في المجلس، وهذا وقال إن إعادة االنتخاب تعبر عن ثقة المجتمع الدولي بالدور الريادي والقيادي الذي تق

 .الدور القيادي في المجلس أثبتته عبر عضويتها األعوام الثالثة الماضية، وستستمر في ممارسته لألعوام الثالثة المقبلة

وهي العراق دولة انضمت اليوم إلى عضوية مجلس حقوق اإلنسان في دورته الجديدة، منها أربع دول عربية  34يذكرأن 

 .ومصر وتونسوالسعودية 
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دولة تشهد على مكانة السعودية  810.. برغم املطالبات بسحبه

 رامة اإلنسانوجهودها حلفظ ك
 "..جملس حقوق اإلنسان"مقعد جديد للسعودية يف 

 تأكيد وريادة 
   م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين  صحيفة سبق: المصدر

http://spa.gov.sa/1551321 

 

 175515 0الرياض  -  عطيف 

دية من الفوز بمقعد في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة؛ وذلوك أموس الجمعوة، بعود تمكنت المملكة العربية السعو 

دولة؛ فيما حصلت مصر وتونس والعراق على مقاعد مماثلة؛ وذلك للدول التي اختارتها الجمعية  358حصولها على تأييد 

 .م8080 -8037مي العامة لألمم المتحدة لتشغل عضوية مجلس حقوق اإلنسان في الفترة بين عا

جواء مؤكوداً علوى إنصواف سوجلها فوي حقووق اإلنسوان وجهودهوا المتناميوة متفوقوةً  -وبالمناسبة ليس ألول مرة-فوز المملكة 

على دول كبرى وعريقة جاء نتيجة لجهودها وحراكها في تعزيز أنظمتها وإجراءاتها في هذا المجال، مع تأكيدها المسوتمر 

ً أنه ال مساومة مع ما يتعار  .ض مع الشريعة اإلسالمية التي لها األولوية دوما

 دعوات ناعقة 

الناعقون المطالبون بسحب ذلوك المقعود منهوا، هوم مون جهوات عديودة معروفوةه توجهواتهم وتقلبواتهم، موا بوين دول ومنظموات 

لوى مكانتهوا الطبيعيوة ضمير األصوات الكبيرة التي ُمنحوت للمملكوة للحصوول ع" تعمية"إقليمية وعالمية، وكلها لم تفلح في 

 .نتيجة جهودها لحماية ودعم حقوق اإلنسان

من جهة أخرى لن يكون من المستغرب أن تصعّد هذه الجهات خالل األيام القادموة مون ضوغوطها لسوحب المقعود الوذي فوي 

ت مدفوعوة النهاية لن يزيد من سجل المملكة؛ بل هو إضافة لمجلس حقوق اإلنسان، الوذي طالموا انجورف موراراً موع أصووا

ً -لمحاولة تشويه صورة المملكة؛ مما انعكس  على سمعة مجلس حقوق اإلنسان مون جهوة وعلوى سومعة المنظموة  -خصوصا

 .األممية بشكل عام

 : مواقف نزيهة وثابتة

-وألن موقف المملكة شريف ونزيه؛ فقد صمد في وجه المناوئين، وفي المقابل نجحوت جهوود الجهوات اإلنسوانية المنصوفة 

في الضغط على الدول األعضاء إلخراج روسيا مون المجلوس وهوو موا حودث  -منظمة حقوقية وإغاثية 20لها أكثر من وتُمث

. نتيجة أعمالها اإلجرامية وقتلها للمدنيين والعّزل واألطفال والنساء في سوريا؛ برغم كونها عضواً دائماً في األموم المتحودة

وأنوا واثوق أننوا سنحصول .. روسيا بحاجة إلوى فتورة راحوة: "مم المتحدة بقولهوهو ما برره فيتالي تشوركين مندوبها لدى األ

 ".عليه المرة القادمة

 سجل ناصع 

لووت المملكووة بجهود كبيوور للعموول علوى تقووديم أعظووم الخودمات لإلنسووانية وكووذلك تحسووين . خوالل السوونوات األخيوورة تحديوداً، عمم

مووع مالحظووة أولويووة الشووريعة اإلسووالمية فووي حووال تقاطعهووا مووع اإلجووراءات وتطوووير األنظمووة لووديها لوودعم حقوووق اإلنسووان، 

 .اتفاقيات األمم المتحدة في هذا الشأن

فالمملكة بداية ينص النظام األساسي للحكم لديها في المملكة على المبادئ والقيم السامية التوي تصوون كراموة اإلنسوان وفوق 

 .الشريعة اإلسالمية

http://spa.gov.sa/1551321
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ن حق العمل َسون األنظموة التوي تحموي العامول وصواحب العمول، علوى حود سوواء، موع تووفير الدولوة للتعلويم العوام،  كما َضمم

 .وااللتزام بمكافحة األمية

وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة؛ لضمان حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها األنظموة المتعلقوة 

، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من األنظموة ذات العالقوة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل

المباشرة بضمان يتمتع الجميع بحقوقه، وتمارس السلطة القضائية في المملكة، أدوارها في استقالل تام، مستندة إلى أحكوام 

 .إلنسان وتعزيزهاالشريعة اإلسالمية واألنظمة المستمدة منها؛ إذ إن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق ا

 المرأة والطفل 

وفيما يخص وضع المورأة وهوو مون أكثور مالحظوات الجهوات العالميوة؛ فهواهي المورأة السوعودية تُسوهم فوي صوناعة القورار 

في المملكة وفقاً لما جاءت بوه الشوريعة " حقوق المرأة"كما تأتي حماية . الوطني، وعضو فعال بالشورى والمجالس البلدية

لتووي تكفوول المسوواواة العادلووة بووين الجنسووين؛ حيووث ال تفوورق األنظمووة بووين الرجوول والموورأة، وفووي مقوودمتها النظووام اإلسووالمية، ا

األساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة؛ علوى أن الحكوم فوي المملكوة يقووم علوى أسواس العودل والمسواواة وفوق الشوريعة 

يوة كاملوة، تكفول لهوا حريوة التصورف، وممارسوة شوؤونها باسوتقاللية اإلسالمية؛ فالمرأة لها ذمة ماليوة مسوتقلة، وأهليوة قانون

 .تامة، ودون أي قيود

وفي ما يخص حماية الطفل، تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفول تمّكنوه مون تنميوة مهاراتوه وقدراتوه وحمايتوه 

 .سبب له الضررليحميه من كل ما ي" نظام حماية الطفل"نفسياً وبدنياً وعقلياً؛ لذا جاء 

 أنظمة حماية العمالة 

كموا توم تبنّوي آليوات رقابيوة ". حمايوة حقووق العمالوة"ماليوين أجنبوي محصونين بنظوام  2وعلى مسار العمالة فهناك أكثر من 

، "الئحة عمال الخدمة المنزلية وَمن في حكمهوم"إصدار : أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال، وتعزيز حقوقهم؛ منها

ومراقبوة االلتوزام بحظور تشوغيل العموال تحوت . أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعواملين فوي القطواع الخواصوإلزام 

ظهراً، وحتى الساعة الثالثة مساء، خالل الفترة من بداية شهر يونيو إلى نهاية شهر أغسطس  38أشعة الشمس من الساعة 

وتلزم صاحب العمل بتمكين العامول . ييز الديني في مجال العملكما أن أنظمة المملكة تحظر بشكل خاص التم. من كل عام

 .من القيام بواجباته الدينية

ر نظام مكافحة جرائم االتجوار باألشوخاص فوي المملكوة فوي "مكافحة االتجار بالبشر"ومن ضمن جهود المملكة  ؛ حيث ُحظم

 .م، كافة صور وأشكال االتجار باألشخاص8002هــ، الموافق 3410العام 

 .ا فيما تُعَد المملكة رائدة في تقديم مبادرات دولية لنبذ العنف واإلرهاب وللحوار بين األديان ونشر ثقافة التسامحهذ

ضومان مسواواة الحوق فوي : "كما أولت المملكة دعم المبادرات اإلقليمية والدولية اهتماماً كبيراً لتعزيز حقوق اإلنسان ومنها

 ".التعليم لكل فتاة

وضووع حوود للعنووف الجنسووي فووي حوواالت "اإلقليميووة والدوليووة لتعزيووز حقوووق اإلنسووان التووي توودعمها المملكووة  وموون المبووادرات

جوورائم "، وتصوونف المملكووة االعتووداء الجنسووي الووذي قوود تتعوورض لووه الموورأة أو الطفوول فووي منوواطق النزاعووات موون "النووزاع

 .وغيرها الكثير".. الحرب

، "هيئوة حقووق اإلنسوان"أنشوأت هيئوة مسوتقلة لحقووق اإلنسوان، تحوت مسومى أن  -ومنوذ وقوت مبكور-يُذكر أن المملكة َسبَق 

ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق اإلنسان الدولية فوي 

 .رية فيما يتعلق بحقوق اإلنسانومن أبرز مهامها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، لألنظمة السا. جميع المجاالت

وكذلك إنشاء الجمعية الوطنية لحماية حقوق اإلنسان، التي تنبثق من المجتمع المدني، ومن بين اختصاصواتها العديودة ومون 

أبرز مهامها؛ تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجواوزات المتعلقوة بحقووق 

 .والتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان في الهيئات الدولية بشكل عام والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص .اإلنسان

 مجلس حقوق اإلنسان 

ويمثول أعلوى هيئوة حكوميوة دوليوة لحقووق . يُذكر أن مجلس حقوق اإلنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة األمم المتحدة

 .تحدةاإلنسان داخل منظومة األمم الم

ويجب على مجلس حقوق اإلنسان أوالً التأكود مون مراقبوة ورصود جميوع الودول مون أجول التحسوين الودائم فوي مجوال حقووق 

 .كما قد يساعد الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان. اإلنسان

ً ومع ذلك؛ فإن التوصيات والقورارات التوي يعتمودها مجلوس ح وعلوى الورغم مون عودم . قووق اإلنسوان ال تُعتبور ملزموة قانونوا

 .وجود التزام قانوني باحترام هذه القرارات؛ فإن الدول تخضع لضغوط دبلوماسية من المجتمع الدولي نيابة عن المجلس
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 ساعة لصرف الرواتب أو اإلغالق 41ميهل املستشفى « عمل الباحة»

 حقوق اإلنسان تباشر التحقيق يف شكوى منسوبيه
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء  المدينةجريدة : المصدر

madina.com/node/705918-http://www.al 

 

 الباحة -عمر   الغامدي 

التحقيق في تأخر رواتب أطباء وعاملين ورجال . باشرت لجنة من الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان فرع منطقة مكة المكرمة

موظف بالمستشفى للهيئة، ووجه  300لباحة إثر شكاوى تقدم بها نحو أمن وموظفين في أحد أكبر المستشفيات بمنطقة ا

 .رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان اللجنة التي شكلها بالوقوف على شكاوى الموظفين من خالل مكتب العمل بالباحة

مثلي مكتب العمل وكان مملثو هيئة حقوق اإلنسان قد اجتمعوا بالمدير اإلداري والمدير التنفيذي للمستشفى بحضور م

بالباحة للتحقق من صحة الشكوى فيما قام المكتب بعمل محضر مع المستشفى يقضي بصرف مستحقات راتب شهرين 

 .ساعة وفمي حال لم تلتزم المنشأة بدفع المستحقات المتأخرة فسيتم إغالقها ٨٤خالل 

خرة بوضع حلول لوضعهم الوظيفي وضمان إلى ذلك طالب األطباء في حال عدم التزام المستشفى بدفع الرواتب المتأ

 .إنهاء إجراءاتهم ونقل كفاالتهم

 .ولوحظ أن المستشفى عاود العمل بعد الوعود بصرف المستحقات واستقبال المرضى والحاالت

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية أحمد بن إبراهيم العاصمي الذي تواجد بالموقع مع 

عد للعمل أحمد بن إبراهيم إنه تم االجتماع بكل من المدير اإلدراي والمدير الطبي وتم التواصل مع المسؤول للمنشأة المسا

ساعة مؤكدا أنه في حال عدم التجواب من قبل المنشأة فإنه سوف يتم  ٨٤وأخذ تعهد على المنشأة بتسليم الرواتب خالل 

 .اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية

ر عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي قد اجتمع بإدارة ومنسوبي المستشفىوكان مدي 

  وأفاد الناطق اإلعالمي لصحة الباحة ماجد علي الشطي أن اإلدارة الصحية بالمنطقة ماضية في اتخاذ اإلجراءات

دمة للمستشفى، مشيرا إلى أن اإلدارة الصحية بالمنطقة النظامية في حال عدم دفع مستحقات العاملين خالل المهلة المق

 .اد لهذه اإلجراءاتأعدت خطة متكاملة لتطبيق كل اإلجراءات المحتملة من خالل توجيه اإلدارات المعنية باالستعد
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فوز اململكة بعضوية حقوق اإلنسان دليل على : مسؤولو الشرقية 

 التمكانتها الدولية يف مجيع اجملا
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8جريدة اليوم األربعاء : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4164363 

 

 الرياض -واس 

ودية على الصعيد الدولي في أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ، أن اإلنجاز التي حققته المملكة العربية السع

مجال حقوق اإلنسان ، وفوزها بمقعد في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ، يحق لنا كسعوديين أن نفخر ونتفاخر 

ورفع الجبير ، باسمه وباسم منسوبي أمانة المنطقة الشرقية تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين . به بين شعوب العالم 

ان بن عبدالعزيز و سمو ولي العهد ، و سمو ولي ولي العهد ـ حفظهم هللا ـ ، على هذا االختيار والفوز بمقعد الملك سلم

على تعزيز " رحمه هللا"أن المملكة دأبت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز " وقال الجبير . لمجلس حقوق اإلنسان 

من يعيش على أرض بالد الحرمين الشريفين وهو أمر  مبادئ حقوق اإلنسان ، من خالل صيانة كرامة وحقوق جميع

 3486تستمده من تعاليم ديننا الحنيف الذي أوصى باإلنسان خيرا، وهو ما يتجسد من خالل إنشاء هيئة حقوق اإلنسان عام 

ونشر  هـ بهدف حماية حقوق اإلنسان في السعودية وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق اإلنسان الدولية في جميع المجاالت ،

أن إنشاء الهيئة وارتباطها " وأضاف . الوعي بها ، واإلسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية 

المباشر برئيس مجلس الوزراء ، جاء بهدف حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق اإلنسان الدولية في جميع 

مكانة الرفيعة والثقة المتزايدة الذي تحظي فيها المملكة على الصعيد الدولي ، المجاالت ، وإن الفوز بالمقعد يعكس ال

والذي يؤكد كذلك على حجم التقدير والترحيب الدولي بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة في مجال حقوق اإلنسان على 

، هو تأكيد على ما تتمتع به المملكة  و بين إن اختيار المملكة للمرة الرابعة لعضوية المجلس. الصعيد المحلي والعالمي 

من مكانة دولية مرموقة ، ولترسيخها لمبادئ العدل والمساواة وحماية حقوق اإلنسان بشكل عام واحتكامها للشريعة 

اإلسالمية التي حفظت حقوق اإلنسان ، الفتاً إلى أن هذه هي سياسة المملكة منذ عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز ال 

سان للناس والتعامل بالمساواة ، إضافة إلى االهتمام بمختلف سعود  ـ طيب هللا ثراه ـ ، والتي تهتم بالُخلق الحَسن واإلحم

وأبان ، أن المملكة خطت خطوات متسارعة في مجال حقوق اإلنسان على أرض الواقع . القضايا اإلنسانية واإلسالمية 

ن أي محاوالت تمس بإنسانيتهم من األذى ، إضافة إلى القوانين التي سنتها ولديها أنظمة وقوانين تحمي المجتمع وأفراده م

وجميعها أكدت على أحقية المملكة في تبوء مقعد مهم في . خالل السنوات الماضية والخاصة بالمرأة وحققت نتائج ملموسة

لدولية والعالمية على جميع مجلس حقوق اإلنسان ، وهو إنجاز رفيع يضاف لسجل مملكتنا الغالية ويعزز من مكانتها ا

وأوضح رئيس المجلس البلدي بأمانة المنطقة الشرقية   بن ناصر آل دايل، أن إعادة انتخاب . األصعدة والمجاالت 

سنوات قادمة يأتي في سياق دورها وعطائاتها اإلنسانية ،  1المملكة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة لمدة 

مجتمع اإلنساني كافة ، والمتمركز في منطلقاتها اإلسالمية التي قوم عليها البالد، فسياسة البالد تقوم على من خالل دعم ال

وبين ، أن فوز المملكة تتمتع بثقل ووزن على الصعيد اإلسالمي والدولي، خصوصا . دفع الضرر عن جميع المجتمعات

ي ، على ما تتمتع فيه المملكة في هذا المجال ، واعترافاً في مجال حقوق اإلنسان ، وهذا الفوز بالعضوية له دليل قو

ً من مبادئ الدين الحنيف ،  بتراثها اإلنساني، مؤكدا أن المملكة لها قوتها في التعامل مستجدات األحداث واألمور انطالقا

ل ، أنه ال يوجد أي تشريع فيما أكد مدير المالحظة االجتماعية بالدمام عبدالرحمن المقب. والسير وفق الشريعة اإلسالمية 

عالمي يحفظ ويحترم حقوق اإلنسان إال ما ضمنته وصانته شريعتنا اإلسالمية نصا وروحا ، وانتهجته سياسة بالدنا لتكون 

وأشار الى . كافة الحقوق مصانة لكل مواطن ومقيم بل لكل إنسان يعيش على وجه األرض من مطلق وقولوا للناس حسناً 

تكون بالدنا متسنمة لمقعدها في المجلس األممي لحقوق اإلنسان في وقت عصيب هدرت فيه حقوق أنه ال يستغرب أن 

اإلنسان في كثير من البلدان بل أن لمملكتنا الحبيبة أيادي بيضاء في كثير من أنحاء العالم امتدت لكل إنسان محتاج قد 

http://www.alyaum.com/article/4164363
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لدعم كل برنامج ومشروع يحفظ حقوق اإلنسان أيا خدشت كرامته فأعادتها وقضت حاجتها بل أنها بذلت األموال والجهد 

 .وجه األرض وكرمه هللا حين خلقه  كان بغض النظر عن جنسه ودينه بل لكونه إنسان يعيش على

 

 
 رئيس هيئة حقوق اإلنسان يبدأ زيارة رمسية لكندا

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1545060 

 

 راشد السكران -الرياض

وتلبية لدعوة من وزير  -يحفظه هللا -بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود

ون ، بدأ رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر العيبان زيارة لكندا على رأس وفد رفيع الخارجية الكندي السيد ستيفان دي

 .المستوى تستغرق عدة أيام

واستهل العيبان زيارته بلقاء رئيس مجلس الشيوخ الكندي السيد جورج فيوري، ومعالي رئيس مجلس العموم الكندي السيد 

 –دم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد جوف ريقان كل على حده حيث نقل لهما تحيات خا

، وجرى خالل اللقاء بحث العالقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها خصوصا فيما يتعلق -يحفظهم هللا

ؤكدا أن المملكة بمجال حقوق اإلنسان، وبين العيبان خالل اللقاء أن الشريعة اإلسالمية سباقة في حفظها لحقوق اإلنسان م

تنطلق في حمايتها لحقوق اإلنسان من تطبيقها ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المملكة ملتزمة 

 .بتعهداتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان بما اليتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

وحكومته الرشيده من  -يحفظه هللا-لشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزواستعرض ماتقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين ا

جهود على كافة األصعدة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، مؤكدا في الوقت 

لتي تشهد صراعات ذاته على أهمية تنسيق المواقف الدولية فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان خاصة في األماكن ا

 .وانتهاكات شنيعة لحقوق اإلنسان 

وتناول العيبان خالل اللقاء اإلنجازات التي تشهدها المملكة على كافة األصعدة، والخطوات الرائدة التي تخطوها لتحقيق 

ائه والمقيمين التي تهدف إلى مستقبل مشرق للوطن وأبن 8010التنمية المستدامة من خالل رؤية المملكة العربية السعودية 

 .فيه

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ الكندي عمق العالقات التي تربط كندا بالمملكة وحرص بالده على تنميتها في جميع 

المجاالت، مؤكدا حرص بالده على استقبال المزيد من الطالب السعوديين لما يشكله ذلك من تعزيز للعالقات بين البلدين 

 .الصديقين

ئب وزير العدل الكندي السيد ويليم بينتني وجرى خالل اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك كما التقى بنا

 .والعالقات التي تربط البلدين الصديقين

وقد جرى خالل اللقاء بنائب وزير العدل استعراض النظام القضائي في المملكة وما يتميز به من ضمانات لحقوق اإلنسان 

ن تطوير في مجال إجراءات التقاضي وإدارة العدالة، مؤكدا على استقاللية القضاء ونزاهة أحكامه المستمدة ، وما شهده م

 .من الشريعة اإلسالمية

كما التقى بالمدير التنفيذي للجنة الكندية لحقوق اإلنسان السيد ايان فاين واطلع معاليه على الجهود التي تقدمها اللجنة في 

قوق اإلنسان واألدوار التي تقوم بها، كما استعرض معاليه جهود هيئة حقوق اإلنسان وما تجده من مجال تعزيز وحماية ح

 .دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مما مكنها من تنفيذ ألعمال الموكلة لها

 .ين لدى كندا نايف بن بندر السديريحضر اللقاءات أعضاء الوفد المرافق وسفير خادم الحرمين الشريف
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 من املسؤول عن صناعة املتوحشني

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الرياض الخميس : المصدر
leID=32332http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?Artic 

 

     نادية الشهراني
على هيئة حقوق اإلنسان أن توّجه خطابها التوعوي لألطفال أوال كما يحدث في العالم، نبهوهم إلى حقوقهم على أسرهم 

 ة ال ينبغي أن يخوضها الطفل وحدهفالحياة مع أسرة مجنونة جحيم ال يحتمل ومعرك

ّغ عنها فقد تكون )تكرر اإلذاعة البريطانية على مسامع متابعيها إعالنًا كل صباح مفاده  إذا الحظت أي إساءة أو تعنيف بلم

بهذا اإلعالن تقوم اإلذاعة بدورها في توعية المجتمع ليواجه مظاهر العنف الصغيرة، (. الشخص الوحيد الذي الحظ

مثل كرة الثلج، يبدأ صغيًرا ثم يكبر، وتستمر ممارساته المؤلمة باالزدياد ما لم يتم كسر دائرته ومعالجة الضحايا فالعنف 

 .وسّن القوانين المنظمة للحياة وحماية تطبيقها

لم يعد يمر أسبوع دون أن نشاهد مقطعا أو نسمع قصة عن تصرفات مفرطة في العنف أبطالها يمشون في شوارعنا 

ق بين ضعيف أو قوي، عنف بال سبب أحيانًا إال العنف بحد ذاته، وهذا من وجهة نظري . ن بينناويعيشو عنف ال يفّرم

مؤشر خطير النحدار إنسانية بعض أفراد مجتمعنا وعدم فعالية األنظمة المعمول بها حاليًا في حماية الضعيف من القوي 

 .أو مسنا سواًء كان هذا الضعيف قطة أو طفال أو عامال أو امرأة

مظاهر العنف صادمة ومؤلمة، ترى مثاًل شابًا مكتمل الصحة يمسك بقطة ال حول لها وال قوة ليرمي بها بكل ما آتاه هللا 

ر موثّمقا اللحظة العظيمة لسقوطهما في  من قوة على جدار فتنتفض وتلفظ أنفاسها وهو يضحك بهستيريا، وصاحبه يصّوم

ص أن يتطبع بالتعذيب ويرى فيه مادةً للفكاهة ال خلل في تصويرها ومشاركتها مع كيف لهذا الشخ! اختبار اإلنسانية

اآلخرين؟ كيف تواطأ شابان على هذه الجريمة بحق مخلوق ضعيف قاده سوء حظه ليكون في طريق هذين المريضين؟ ما 

 الذي دار في العقلين الصغيرين في رأسيهما الكبيرتين في تلك اللحظة؟ 

مثل هذا العنف ليس وليد اللحظة بل هو أسلوب حياة، إذ يكبر المعنَّف وهو ال يرى أسلوبًا غيره وال يعرف لطالما آمنت أن 

لألسف إن سكوت الغالبية عن هذه الممارسات . سواه، فيعتقد أن الحياة غابة تغيب فيها قيم الرحمة والتعاطف واإلنسانية

تون والسلبيون في مواجهة العنف كشركاء فيه، ففي مثل هذه الحالة ساهم في ازديادها، في الدول المتطورة يحاَكم الصام

 .يكون الصمت تهمة وليس حكمة

ثم إنه أتى علينا زمان وسائل التواصل والهواتف الذكية، وأصبح البشر آالت تسجيل متحركة فصرنا نرى األمهات يوثّمقن 

ة وتطلب بكل صفاقة من غيرها من األمهات أن تحذو تعنيف أبنائهن ويتباهين بقسوتهن وغلظتهن، وقد تزعم أنها تربّي

قد يقول أحدهم . حذوها لكي ينضبط النظام والنظافة في البيت، فكأن هذا الطفل رهينة عندها يموت ويحيا بأمرها وإرادتها

التعنيف اللفظي . هإنها تربّية لكن النوايا الطيبة ال تكفي وهذا العنف المفرط سهم مسموم سيرتدّ بويالته على المجتمع بأكمل

والنفسي ال يقل قسوةً عن التعنيف الجسدي، فاألم التي حلقت شعر ابنتها بعد علمها باستهزائها بإحدى زميالتها المصابات 

بالسرطان مارست سلطة األمومة التربوية بعنف، وأظن أن ضعف تعاطف ابنتها مع اآلخرين هو انعكاس لقسوة األم 

تها كمتطوعة مع مرضى السرطان لكان أجدى تربويا لترى المعاناة وتستشعر آالم اآلخرين، بشكل أو بآخر، ولو أنها سجل

ابنتها اآلن ستتذكر األلم وقد ال تتعلم من التجربة، لكن جعلها تعبر قنطرة األلم مع المصابين بالسرطان قد يصنع تغييرا 

 .إيجابيا في سلوك ابنتها

إلنسان يقترب من الحضارة بمقدار ابتعاده عن العنف ألن الحضارة ترتكز ا: )يرى الفيلسوف النمساوي كارل بوبر أن

، ولذلك فكل ممارسة يقّرها المجتمع لنقل أفراده من خانة العنف والتعنيف تساهم (أساًسا على تقليص العنف في المجتمع

 . بال شك في تحريك عجلة الحضارة

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=32332
http://www.alwatan.com.sa/Writers/Detail.aspx?WriterID=636
http://www.alwatan.com.sa/Writers/Detail.aspx?WriterID=636
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رفق من سارقيه، ولن يتم هذا إال بقوة التوعية وتطبيق األنظمة تتحمل هيئة حقوق اإلنسان مسؤولية ضخمة في استعادة ال

على الهيئة أن توّجه خطابها التوعوي لألطفال أواًل كما يحدث في . خاصةً ما يتعلق بحماية األطفال من جنون ذويهم

يخوضها الطفل  العالم، نبهوهم إلى حقوقهم على أسرهم فالحياة مع أسرة مجنونة جحيم ال يحتمل ومعركة ال ينبغي أن

على علماء االجتماع والمتخصصين . وحده، خاطبوهم في المدارس وفي األسواق واإلعالم الجديد وفي مقاطع اليوتيوب

في علم النفس واإلعالم كذلك دراسة هذه الظواهر من وجهة نظر المعتدي والضحية، وعليهم وضع خطط عملية لمساعدة 

أما من يصّرون على أن أفراد المجتمع سابقا تربّوا بهذه الطريقة ولم . لوباءاألسوياء في المجتمع على محاربة هذا ا

يتضرروا فلن أحيلهم لما أثبتته الدراسات النفسية، مع إيماني التام بضرورة االطالع عليها، لكن أريدهم أن يسمعوا مرةً 

حجم الضرر الذي تعرضت له السيدة في  ليتخيلوا( أمي عودتنا على كذا)أخرى ما قالته األم في المقطع األخير الصادم 

 . طفولتها والذي ينعكس اآلن على تربيتها ألطفالها

 .كلّنا نتاج معالجتنا الخاصة لما نتعرض له في الطفولة
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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ثبوت ارتباط جرمية إطالق النار على جنديي أمن : «الداخلية»
 املنشآت جبرائم سابقة بالقطيف واخلضرية

 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   87 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161028/ln54.htm-http://www.al 

 

 واس -« الجزيرة»

هـ عن استشهاد الجندي أول حسن بن 3412-3-84أكد المتحدث األمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 

ي مفرح بن فالح مسلط السبيعي، من منسوبي قوات أمن المنشآت نتيجة تعرضهما إلطالق جبار مسعود صهلولي، والجند

نار كثيف من مصدر مجهول بعد أداء واجباتهما األمنية اليومية، وتوقفهما بسيارة خاصة عند أحد المواقع التجارية بشارع 

باألدلة الجنائية ارتباط هذه الجريمة اإلرهابية  فقد أثبتت نتائج الفحوص الفنية. الملك سعود في حي الضباب بمدينة الدمام

هـ، وكذلك استهداف 3417-3-34بجريمتي استهداف الحراسات الخارجية بشرطة محافظة القطيف المعلن عنها بتاريخ 

هـ، باإلضافة إلى جريمة سطو مسلح 3417-38-36دورية أمن وهي تؤدي مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام بتاريخ 

 .في هذه الجريمة اإلرهابية جارية وال تزال التحقيقات. هـ3417-33-32ة نقل أموال بمحافظة القطيف بتاريخ على سيار

 

 

والتحالف استهدف .. كم من مكة املكرمة 11مت تدمريه على بعد 
 موقع اإلطالق يف حمافظة صعدة 

اعرتاض صاروخ باليستي أطلقته امليليشيات احلوثية باجتاه 
 مكة املكرمة

 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   87 الجمعة  الجزيرة جريدة : مصدرال
jazirah.com/2016/20161028/ln53.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

م، اعتراض 8036-30-87هـ الموافق 3412-30-86أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الخميس 

من مساء أمس من محافظة صعدة باتجاه منطقة مكة ( 8300)صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية الساعة 

كم من مكة المكرمة من دون أي أضرار  65المكرمة، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد 

 .وات التحالف الجوية موقع اإلطالقدفت قوهلل الحمد، وقد استه
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 إحالة طريف املطالبة هليئة التحقيق واالدعاء العام
 مليارات ريال 7قاضٍ يوقف تنفيذ شيك بقيمة : جدة 

 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   87 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161028/lp1.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

 7في طلب تنفيذي هو األعلى بين سندات التنفيذ منذ بداية العمل بنظام التنفيذ أوقفت محكمة التنفيذ بجدة تنفيذ شيك بقيمة 

لب التنفيذ إلى المحكمة التي أحالته إلحدى دوائرها التخاذ مليار وثمانين مليون لاير كان قد تقدم به مطلع هذا العام طا

 .إجراءات التنفيذ حسب النظام

من نظام التنفيذ ليقوم بالتنفيذ خالل مدة  14عندها أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة قراره بإبالغ المنفذ ضده وفقا للمادة 

لشيك الذي يعد من السندات التنفيذية التي تقوم المحكمة أقصاها خمسة أيام من تبلغه بالقرار أو يبدي ما لديه تجاه هذا ا

 .بتنفيذها إال في حاالت يتحقق منها القاضي وفقا لنظامي التنفيذ واألوراق التجارية

وعند حضور المنفذ ضده تم إجراء الالزم في سماع ما لديه من دفع واعتراض على التنفيذ؛ حيث قام قاضي الدائرة 

حة سبب االستحقاق للسند التنفيذي لكون مبلغ المطالبة كبيرا، وقد ظهر للدائرة أن مبلغ المطالبة التنفيذية بالتحقق من ص

محل شبهة وحيلة، فقرر القاضي فورا إيقاف التنفيذ، وإحالة طرفي المطالبة لهيئة التحقيق واالدعاء العام؛ نظراً لكبر مبلغ 

 .لالئحة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذيةالمطالبة، ولوجود الريبة والشك وفقاً لما نصت عليه ا

يذكر أن وزارة العدل كشفت مؤخرا اإلحصائية عن إجمالي اإلحاالت التي وردت إلى المحكمة التنفيذ بجدة خالل العام 

المحكمة خالل العام الماضي  إحالة، فيما بلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها( 82.813)هـ بواقع 3417الماضي 

الناجزة وفقا لرؤية المملكة مليار لاير، في جهود عدلية حثيثة للوصول إلى العدالة ( 80.831.254.170)هـ 3417

8010. 

 

 

عد»
ُ
ألف سعودي  842يستهدف توظيف « العمل عن ب

 وسعودية
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   87 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161028/ec10.htm-http://www.al 

 

 :االقتصاد -« الجزيرة»

استضاف مجلس الغرف السعودية ممثالً باللجنة السعودية لسوق العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية 

تعريف ببرنامج العمل عن بُعد الذي تتبناه وزارة العمل، بحضور عدد من أصحاب منشآت القطاع ورشة عمل لل« هدف»

لدعم التوظيف نواف الدعيجي أن برنامج العمل عن بُعد « هدف»وأكد نائب مدير . الخاص التي تتبنى نظام العمل عن بُعد

نسين مع التركيز على المرأة وذوي اإلعاقة وضع لتوفير فرص العمل للباحثين عن العمل من الشباب السعودي من الج

ً إلى أن البرنامج يستهدف توظيف أكثر من  وأشار إلى أن . ألف سعودي وسعودية 340واالحتياجات الخاصة، الفتا

http://www.al-jazirah.com/2016/20161028/lp1.htm
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شركة منذ إطالقه مارس الماضي وتتركز  500البرنامج حظي بإقبال من أصحاب المنشآت حيث تم الوصول إلى 

ً أنه استفاد من هذا البرنامج حتى اآلن الوظائف بشكل رئيس في م  8200ناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة، مبينا

وبيَّن أن البرنامج سيكون إضافة قوية لسوق العمل وتحفيز القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في كل المناطق . شاب وشابة

ية فقط، مؤكداً أنه يحظى بدعم حكومي من خاصة أنه مفتوح لممارسة كل األنشطة، بل إنه يمثل رؤية عالمية وليست محل

 .«نطاقات»خالل توفير التدريب واالستشارات، واحتساب العاملين فيه في نسب التوطين 

وجرى خالل الورشة االستماع إلى آراء ومقترحات أصحاب المنشآت بوصفهم شركاء لهذا البرنامج لضمان التطبيق 

 .ت العديدة المطروحة عن البرنامجاف، فضالً عن اإلجابة على التساؤالاألفضل لهذا البرنامج وضمان حفظ حقوق األطر

 

 

 

 رئيس اهلالل األمحر السعودي يبحث احتياجات املوظفني 
 يف اللقاء الشهري

 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   87 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161028/ln59.htm-http://www.al 

 

 :ياسر الجالجل -الجزيرة 

استقبل رئيس هيئة الهالل األحمر السعودي المكلف الدكتور   بن عبد هللا القاسم، صباح أمس عدداً من منسوبي 

حيث بحث الرئيس معهم احتياجاتهم ، وذلك ضمن لقائه الشهري لهم، بمقرها الرئيس بالرياض، وموظفي الهيئة

 .وإشكاالتهم الوظيفية

واستمع الدكتور القاسم خالل اللقاء لالقتراحات المقدمة من قمبل الموظفين باإلضافة لمتطلباتهم، وحثهم على اإلخالص 

كله وتلبية بالعمل والجهد ووضع العمل اإلنساني نصب أعينهم، مؤكداً أن هذا اللقاء وضع ألجل راحة الموظف وحل مشا

 .احتياجاته

وكانت الهيئة اعتادت بشكٍل شهري استقباَل منسوبيها واستالم مخاطباتهم عبر البريد اإللكتروني واالستماع لقضاياهم 

في حل العديد من العوائق التي تواجه الموظفين  -بعد هللا  -حيث تسهم هذه اللقاءات ، وطرح آرائهم واتخاذ الالزم حيالها

 .تطوير العمل بتبني المقترحات البناءة والهادفة التي يتقدم بها منسوبو الهيئة لرئيسها خالل اللقاء الشهريباإلضافة إلى 

وهو أحد الركائز األساسية في حل المشاكل والعوائق التي من ( هـ3482)الجدير بالذكر أن اللقاء الشهري اعتمد منذ عام 

حيث واصل الدكتور   القاسم عقد هذا اللقاء للموظفين لتحفيزهم ، هيئةشأنها التأثير بشكل سلبي على العمل لمنسوبي ال

 .ة العمل بالشكل الفعّال والمطلوبفي مواصل
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صالحية إنشاء صناديق وتأسيس شركات " هيئة الرتفيه"منح 

 "صندوق االستثمارات"بالتنسيق مع 
 م   8036اكتوبر  82 -ـ ه3417محرم   87 الجمعة  األقتصادية جريدة : المصدر

  https://www.aleqt.com/2016/10/28/article_1097921.html 

 

 االقتصادية من الرياض

 .صندوق االستثمارات العامةأقرت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، إنشاء صناديق وتأسيس شركات بالتنسيق مع 

وجاء في الترتيبات التنظيمية التي أعلن عنها أمس، أهمية وضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية وإدارته وتطويره، 

إضافة إلى تشجيع االستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة، إضافة إلى 

افقة بالعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع منحها المو

 .الهوية العربية اإلسالمية للمملكة

ووفقاً لما ورد في الترتيبات، فإن الهيئة تتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقالل المالي واإلداري، وترتبط تنظيمياً برئيس 

لشؤون االقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة مجلس ا

 ".الهيئة"بحسب الحاجة، ويُشار إليها فيما بعد بـ 

 وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الترفيه في المملكة وتطويره، واالرتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ولها دون

إخالل باختصاصات ومسؤوليات الجهات األخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك وضع خطط 

ومعايير إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية وإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، فضال عن 

 .ذلك لضمان الحصول على فعاليات ذات مستوى احترافي عالوضعها ضوابط ومعايير قياس األداء في قطاع الترفيه، و

وذلك عالوة على دعم ورعاية األنشطة والفعاليات الترفيهية التي تقيمها الجهات الحكومية بالتنسيق مع تلك الجهات، 

، وكذلك إنشاء إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية المهيأة الستضافة الفعاليات الترفيهية

مراكز خدمة شاملة لمنح التراخيص المطلوبة إلقامة الفعاليات الترفيهية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، 

والترخيص لممارسة أنشطة الترفيه، والعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي 

 .بية اإلسالمية للمملكةترفيهي يتناسب مع الهوية العر

يشكل من رئيس  -" المجلس"يشار إليه فيما بعد بـ  -وأشارت الترتيبات التنظيمية للهيئة، إلى أنه يكون للهيئة مجلس إدارة 

يعين بأمر ملكي، وعضوية كل رئيس الهيئة، وعدد ال يتجاوز ثالثة يمثلون جهات حكومية ذات عالقة بعمل الهيئة، ال تقل 

أو ما يعادلها، وخمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في ( الرابعة عشرة)منهم عن المرتبة  مرتبة أّيٍ 

 .المجاالت ذات العالقة بعمل الهيئة

وحددت الترتيبات التنظيمية بأن يتولى المجلس اإلشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع 

ها في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، وله على وجه خاص في إقرار السياسات المتعلقة القرارات الالزمة لتحقيق أهداف

بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها، والرفع عّما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، واقتراح مشروعات 

 .األنظمة ذات العالقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها

كما يتولى المجلس إقرار اللوائح اإلدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية الالزمة لتسيير 

شؤونها، وأيضا إقرار هيكل الهيئة التنظيمي، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة، وتحديد المقابل المالي لما 

ى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، فضال عن الموافقة على استثمار أموال الهيئة تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ير

 .بما يحقق أهدافها، وفقاً لألنظمة والتعليمات المتبعة

وذكرت الترتيبات التنظيمية، أنه يتم تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، والموافقة على مشروع ميزانية 

ا الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق اإلجراءات النظامية الهيئة السنوية وحسابه

https://www.aleqt.com/2016/10/28/article_1097921.html
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المتبعة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، والموافقة على إبرام االتفاقيات والبروتوكوالت 

 .بحسب اإلجراءات النظامية المتبعةوالعقود، 

 
 ماع الدوري لرؤساء احملاكم اإلداريةخالل االجت

 رئيس ديوان املظامل يشيد بنسب إجناز القضايا
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   87 الجمعة  األقتصادية جريدة : المصدر

e_1097770.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/10/28/articl 

 

 من الرياض« االقتصادية»

أشاد الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء اإلداري، بالجهود المبذولة من رؤساء 

المحاكم اإلدارية في المملكة، في إنجاز القضايا من خالل ما يظهر من مؤشرات األداء اإللكترونية التي طبقها الديوان 

 .س المنجز القضائيلقيا

وطالبهم خالل عقد ديوان المظالم على مدار اليومين الماضيين؛ االجتماع الدوري لرؤساء المحاكم اإلدارية في الديوان، 

ً على إيصال الحقوق ألصحابها والتيسير على  في مقر محكمة االستئناف اإلدارية في الرياض، بمضاعفة العمل حرصا

ً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك مراجعي المحاكم اإلدارية بم ا يضمن سرعة اإلنجاز والجودة المتقنة، تحقيقا

 .سلمان بن عبد العزيز في تطوير مرفق القضاء اإلداري

وناقش االجتماع عددا من الموضوعات على جدول األعمال، ومنها تجربة المحكمة اإلدارية في عرعر في تطبيق 

، وأهداف تطبيق المتابعة اإللكترونية للموظفين في " ُمعين " دخاالت اإللكترونية في نظام المحكمة النموذجية، وآلية اإل

 .الديوان ، إضافة إلى تجربة المحكمة اإلدارية في جدة وتبوك في التدريب من خالل ورش العمل الذاتية

الدعاوى واألحكام ، إلى جانب واستعرض تجربة المحكمة اإلدارية في بريدة في تبليغ الجلسة األولى من خالل إدارة 

 .رير الواردة من المحاكم اإلداريةمناقشة التقا

 
الوزارة تسعى إىل الربط اإللكرتوني بني : وزير الصحة

 املستشفيات واملراكز الصحية
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   87 الجمعة  األقتصادية جريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/10/28/article_1097774.html 

 

 رنا حكيم من جدة

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، أن الربط اإللكتروني بين المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة، أمر بالغ 

 .لسعي لتطوير المراكز الصحية والملف الطبي الموحداألهمية، األمر الذي يدفع الوزارة إلى ا

وقال خالل زيارته التفقدية على المستشفيات الحكومية وعدد من المراكز الصحية في جدة، أمس، إن غالبية المستشفيات 

أكثر  المشاريع الصحية في جدة كبيرة ونسعى للتوسع"جديدة وما زالت حديثة وتحتاج إلى دعم بالكوادر الصحية، مضيفا 

 ".في الخدمات الطبية، وأنا سعيد بما رأيت من الكوادر الطبية الشابة

واستعان الربيعة، خالل جولته التفقدية، بديوان المراقبة في الوزارة، للتعرف على تقييم كل مستشفى، حيث تم إعداد 

حيث كانت ترد للوزير  تقارير مسبقة تكشف حال كل مستشفى ومركز صحي في المحافظة، األمر الذي فاجأ الجميع،

https://www.aleqt.com/2016/10/28/article_1097770.html
https://www.aleqt.com/2016/10/28/article_1097774.html
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التقارير الخاصة عن المستشفى أثناء الجولة، بواسطة جواله الخاص، والتي ساعدته على اختيار مواقع التفقد والوقوف 

 .على المالحظات

مصادر مطلعة، أن مسألة الربط اإللكتروني بين المستشفيات مسألة مؤرقة بالنسبة للوزارة، " االقتصادية"وأكدت لـ

 .ألنظمة المستخدمة في المستشفيات، فضال عن عدم وجود نظام موحد بين األقسام في المستشفى الواحدالختالف ا

وكانت جولة الوزير التفقدية قد بدأت منذ صباح أمس ، حيث انطلق من مستشفى الملك فهد العام، ووقف على قسم 

ن بخش، مدير المستشفى، ومنسوبي المستشفى الطوارئ ثم األقسام الطبية المختلفة، ثم اجتمع مع الدكتور عبد الرحم

 ً  .واستمع إلى مالحظاتهم ومطالبهم لتطوير العمل الطبي داخل المستشفى خصوصاً البرج الطبي الجديد المنشأ حديثا

وتابع الوزير جولته إلى مستشفى شرق جدة الحديث، وكان في استقباله الدكتور عبدالعزيز الصوان، مدير المستشفى، 

في قسم الطوارئ ثم العناية المركزة وقسم األطفال، وأخيرا اجتمع مع منسوبي المستشفى في قاعة حيث تجول 

واستمرت جولة . االجتماعات واستمع إلى مديري ورؤساء األقسام، وأبدى مالحظاته للمستشفى ثم غادر للوجهة التالية

لى قسم الطوارئ وأقسام التنويم واألقسام الطبية، الدكتور توفيق الربيعة إلى مجمع الملك عبد هللا الطبي، وهنا وقف ع

 .واطلع الوزير على سير العمل في المستشفى

واجتمع مع المدير الطبي والمدير التنفيذي في المستشفى وبعض رؤساء األقسام واستمع إلى مطالبهم لتطوير العمل الطبي 

يع اإلمكانيات لتطوير ورفع مستوى العمل الطبي داخل المجمع، ودون تلك المالحظات المهمة ووعد الجميع بتسخير جم

 .في المستشفى

 

 
ا"شركة تعرض وظائفها  ٠٩١أكثر من 

ً
على خرجيي " إلكرتوني

 املعاهد التقنية
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   87 الجمعة  المدينة جريدة : المصدر
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 جدة -سعد القابوسي 

شركة عروًضا وظيفية في موقع تقني اإللكتروني التابع للمؤسسة بهدف استقطاب خريجي وخريجات  ٤٩٨قدمت  

الكليات والمعاهد التقنية لشغل تلك الوظائف، بعد أن اتاحت المؤسسة للقطاع الخاص تسجيل فرصهم الوظيفية إلكترونيًا 

 .لموقع الذي يعد قناة تواصل بين الخريجين وقطاع األعمالبا

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن موقع تقني يعد أحد مبادرات المؤسسة بهدف المساهمة في توظيف 

تزويد خريجي برامجها في القطاع الخاص الذي يعد المستفيد األكبر من خريجي البرامج التقنية والمهنية وذلك من خالل 

الشركات بمستجدات مخرجات الوحدات التدريبية عن طريق الرسائل النصية والبريد اإللكتروني وإتاحة المعلومات 

المتعلقة بأعداد الخريجين في كل تخصص بمختلف مناطق المملكة، باإلضافة إلى استقبال رغبات الخريجين وتنظيم 

 .مواعيد المقابالت الشخصية

شركة حتى اآلن، لعرض فرصها الوظيفية، في مختلف المجاالت  ٤٩٨لموقع أكثر من سجل في ا"وقال العتيبي 

مؤكدًا أن الموقع ساهم في توظيف . واألنشطة ومن أبرزها الغاز والنفط، والتسويق، واالتصاالت، وإلكترونيات، والتأمين

 .ألف خريج وخريجة حتى اآلن ٢٢من  أكثر
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 مرات على دوريات تاروت 9سنة سجنا ملواطن اطلق النار  01
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   87 الجمعة  المدينة جريدة : المصدر
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 الرياض -علي العيسى 

على مطلق النار على دوريات وشرطة تاروت بالشرقية أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكًما ابتدائيًا 

سنة لمواطن بعد رد طلب المدعي العام القتل تعزيًرا احتياًطا للدماء المعصومة، وإلمكانية ردعه بما دون  85بالسجن 

ة مماثلة آالف لاير ومنعه من السفر مد 30القتل فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن مع تغريمه مبلغًا وقدره 

 . لسجنه اعتباًرا من تاريخ خروجه من السجن

جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي األمر والسعي لإلفساد واإلخالل باألمن من خالل مشاركته في عمليات 

مرات بسالح من نوع رشاش تسلمه من أحد رفاقه  2( تاروت)إطالق النار على الدوريات األمنية ومركز شرطة بلدة 

مطلوبين أمنيًا بقصد اإلخالل باألمن، وأن ذلك يعد ضربًا من ضروب الحرابة واإلفساد في األرض، ومشاركته عدة ال

، وترديد العبارات وحمل الالفتات المسيئة للدولة، وتلقيه (تاروت)مرات في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في بلدة 

 .وتستره عليه( تاروت)اه في إطالق النار على مركز شرطة من رفيقه مبلغ خمسمائة لاير مقابل مشاركته إي

 

 
طائرات 0لتسهيل شراء « رشوة»تورط موظف سابق بأرامكو يف   

« إمرباير»القضية تتعلق بإحدى التعامالت قامت بها شركة 
 الربازيلية

 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   87 الجمعة  المدينة جريدة : المصدر

madina.com/node/705080-http://www.al 

 

 جدة -المدينة 

أكدت شركة أرامكو السعودية، تورط موظف سابق لديها في استالم رشوه مقابل تسهيل عملية شراء ثالث طائرات، جاء 

أنها »تخص شركة إمبراير البرازيلية، وأوضحت ذلك يوم أمس تعقيبًا على ما تناولته وسائل اإلعالم حول قضية فساد 

قامت قبل عدة سنوات من خالل أنشطة المتابعة الداخلية عن كشف قضية تتعلق بإحدى التعامالت التي قامت بها شركة 

البرازيلية مع أرامكو السعودية، حيث ثبت من خالل التحقيق الداخلي وكذلك بمساعدة هامة ورئيسية من . أ. إمبراير س

وقد كان من شأن هذا التعاون التمكين من اتخاذ اإلجراءات . «زة وزارة الداخلية في المملكة تورطه بالرشوة المذكورةأجه

التأديبية المنصوص عليها بحق الموظف السابق المعني وفق أنظمة الشركة، ومن ثم إحالته إلى السلطات الحكومية في 

ق واالدعاء العام، كما تم إيقاف أي تعامل مستقبلي مع شركة إمبراير منذ ذلك المملكة والتي بدورها أحالته إلى هيئة التحقي

م، حيث قامت أرامكو السعودية بعملية تدقيق داخلي حول إحدى 8038وترجع مالبسات القضية إلى عام . الحين

إجراء تحقيق داخلي التعامالت مع الشركة المذكورة واكتشفت بعض المخالفات التي تتعلق بها، مما استدعى المبادرة ب

http://www.al-madina.com/node/704980
http://www.al-madina.com/node/705080
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استباقي بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة في مثل هذه القضايا، مما أكد تورط أحد موظفي الشركة السابقين في 

 .تلك المخالفات

وعلى إثره قامت أرامكو السعودية مباشرةً باتخاذ اإلجراءات النظامية بحق الموظف السابق المذكور وأحالت القضية 

حكومية المختصة وتعاونت معها للكشف عن جميع األطراف المتورطة في هذه القضية، كما تم التعاون مع للسلطات ال

جهات دولية كانت تجري تحقيقات مماثلة على تعامالت شركة إمبراير مما أسهم في كشف مالبسات القضية وشبكتها 

قت أهليتها ألي تعامالت مستقبلية إال أن الشركة لم وعل« إمبراير»ورغم أن أرامكو قد أوقفت جميع تعامالتها مع . الدولية

ستكمال التحقيقات من تكتف بذلك، حيث ستتخذ الشركة إجراءات قانونية ضد إمبراير نتيجة للمخالفات المذكورة بعد ا

 .جميع الجهات

 

 التعرض للحرمني جرمية عظيمة: كبار العلماء
 م   8036 اكتوبر 82 -هـ 3417 محرم  82 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

jazirah.com/2016/20161029/ln47.htm-http://www.al 

 

 :وهيب الوهيبي -الجزيرة 

مة مساء أدانت هيئة كبار العلماء إطالق المليشيات الحوثية صاروخ باليستي من محافظة صعده باتجاه منطقة مكة المكر

أمس األول الخميس، وأكدت الهيئة أن التعرض للحرمين جريمة عظيمة وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع 

 .جماعة الحوثي في اليمن

وشددت هيئة كبار العلماء على وجوب االلتفاف حول قيادة هذه البالد وعلمائها، ويزداد األمر تأكداً في مثل هذه األوقات، 

ت تحالف دعم الشرعية في اليمن قد تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية من وكانت قيادة قوا

من  كم 65محافظة صعده باتجاه منطقة مكة المكرمة، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد 

 .مكة المكرمة من دون أي أضرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161029/ln47.htm
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 :داف مكة املكرمة بصاروخ حوثي وتأكيدإدانة دولية السته
االعتداء على قبلة املسلمني يكشف الوجه احلقيقي لعصابة 

 احلوثي اإلرهابية ووالءاتها اخلارجية
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   82 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

jazirah.com/2016/20161029/ln46.htm-p://www.alhtt 

 

 :واس -« الجزيرة»

أدانت عدد من الدول استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي من قبل مليشيا الحوثي، معتبرين االعتداء على أقدس بقاع 

 .األرض وقبلة المسلمين، يكشف الوجه الحقيقي لهذه العصابة اإلرهابية ووالءاتها الخارجية

 الكويت

فقد أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين إلطالق المليشيات الحوثية صاروخا باليستيا باتجاه منطقة مكة 

استهداف »وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة األنباء الكويتية أمس أن . المكرمة

وأشار . «رهم وتجاهال لحرمة هذه البقعة المباركة واستخفافا بالمقدسات اإلسالميةقبلة المسلمين يعد استفزازا لمشاع

هذا االعتداء الغاشم يعد تطوراً خطيراً وإمعاناً في رفض وتحدي إرادة المجتمع الدولي ومساعيه الرامية »المصدر إلى أن 

ة من استمرار هذا الصراع الدامي لتطبيق الهدنة وصوال إلى الحل السياسي المنشود الذي يخلص اليمن والمنطق

 .، داعياً بأن يحفظ هللا المملكة العربية السعودية من كل مكروه«وتداعياته

 البحرين

كما نددت مملكة البحرين بشدة قيام المليشيات االنقالبية في اليمن بإطالق صاروخ باليستي باتجاه منطقة مكة المكرمة، 

يمثل استفزاًزا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع األرض وعمالً إجراميًا دنيئًا  مؤكدة أن استهداف هذه البقعة المباركة

وأكدت في بيان صدر عن وزارة الخارجية امس . تجاوز كل الحرمات وتعدى كل الحدود الدينية واألخالقية واإلنسانية

وضد كل من يحاول المساس بها أو وقوفها صفًا واحدًا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة اإلرهاب 

استهداف المقدسات الدينية فيها، مطالبة في الوقت ذاته جميع الدول اإلسالمية أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي بوقفة 

وشددت مملكة البحرين على موقفها الثابت الداعم . جماعية ضد هذا االعتداء األثيم ومن يقف ورائه ويدعم مرتكبيه

من إلى أن يتم بسط األمن وإعادة السلم لهذا البلد الشقيق وتمكين الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس للشرعية في الي

عبدربه منصور هادي من القيام بمهامها كافة، وبما يؤدي إلى التوصل إلى حل سلمي يرتكز إلى المرجعيات المتفق عليها 

 .8836مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس األمن رقم والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و

 اإلمارات

من جهتها دانت دولة اإلمارات العربية المتحدة بأشد العبارات أمس محاولة استهداف المليشيات الحوثية االنقالبية منطقة 

، ويؤكد أن ال حدود مكة المكرمة بصاروخ باليستي في تصعيد خطير غير مسبوق ويعد إفالًسا أخالقيًا لهذه المليشيات

وقال سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل . دينية أو أخالقية تردعهم عن إجرامهم واستفزازهم لمشاعر المسلمين حول العالم

نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات إن استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي يعد اعتداًء سافًرا 

وأضاف سموه أن هذا . على المقدسات اإلسالمية ويتجاوز كل الحرمات ويتعدى كل الحدودعلى أطهر بقاع األرض و

وشدد على أن هذا العمل اإلجرامي . العمل اإلجرامي الدنيء يعري بصورة قاطعة معدن هذه المليشيات والمتحالفين معها

ؤكد صواب موقفنا ضد التمرد واالنقالب يكشف مجددًا طبيعة التمرد الحوثي ودوره المتآمر على منطقتنا واستقرارها وي

وطالب العالمين العربي واإلسالمي . على الشرعية في اليمن الشقيق ويزيدنا عزًما وإصراًرا على النجاح في مهمتنا

 .بالتكاتف والتعاضد للتصدي لهذا التصعيد الخطير ولكل من يستهدف مقدساتنا وعلى رأسها قبلتنا األولى مكة المكرمة

 قطر

http://www.al-jazirah.com/2016/20161029/ln46.htm


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

39 

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين الستهداف الميلشيات الحوثية منطقة مكة المكرمة بصاروخ كما 

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها امس، إن إطالق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، يعد اعتداًء سافًرا . باليستي

وعدت هذا االعتداء، دليالً . ا لمشاعر ماليين المسلمين حول العالمعلى حرمة هذا البلد والمقدسات اإلسالمية، واستفزازً 

واضًحا على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية، ورفضها االلتزام بقرارات المجتمع الدولي، والمساعي القائمة 

موقف دولة قطر الثابت  وأكد البيان. لتطبيق الهدنة، ويعيق جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي لألزمة اليمنية

الداعم للمساعي الدؤوبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتعزيز األمن والسلم، وجهودها المبذولة لتحقيق 

 .8836السالم في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات األمم المتحدة ومنها القرار 

 الرئاسة اليمنية

ما نددت الرئاسة اليمنية بأشد عبارات اإلدانة والرفض واالستنكار بما وصفتها األعمال الدنيئة وغير المسؤولة التي ك

تنهجها المليشيات اإلرهابية االنقالبية للحوثي وصالح ومن خلفها إيران في محاوالتها المارقة والمجردة من القيم اإلنسانية 

وأكدت . لمقدسات الدينية وقبلة المسلمين، خير بقاع األرض مكة المكرمة الطاهرةوالدينية واألخالقية في استهداف ا

تلك األعمال تبرهن من خاللها تلك الجماعات الحمقى بأنها أضحت »الرئاسة في بيان بثته أمس وكالة األنباء اليمنية أن 

وم أنها بعيدة كل البعد عن امتالكها وسيلة رخيصة بيد أعداء األمة اإلسالمية التي تفضح وتعبر عن نفسها يوما عن ي

عن »: وأعربت الرئاسة اليمنية في بيانها. مثقال ذرة من وازع أو رابط ديني ذَا صلة باإلسالم وتقاليده وتعاليمه السمحاء

األسف ألن يتم استهداف هذه البقاع الطاهرة من أرض يمنية أخضعتها تلك المليشيات المتمردة بقوة السالح لتمردها 

تت مناطق خاضعة لها بالتعاون مع المخلوع صالح الذي سلمها العدة والعتاد لتدمير بلدنا وتهجير أبناءه واستهداف وبا

وأكد في الوقت ذاته . «محيطنا وجيراننا بالتعاون مع إيران الذي بلغ ذلك البغي مداه عبر استهداف مشاعر وقبلة المسلمين

ن له القبول مطلقًا بأي تسوية تبقي تلك العصابات اإلجرامية التي باعت نفسها الصابر والمرابط ال يمك»أن الشعب اليمني 

ألعداء األمة مستحكمة في أرضه وسالحه ومؤسساته وأمواله، وأن يبقيها تشكل خطًرا على جيرانه ومقدساته، وسيقدم 

 .«التضحيات في سبيل الخالص من هذا الشر

 األردن

ً تجاه ونددت المملكة األردنية الهاشمية بأ ً باليستيا شد العبارات إطالق المليشيات الحوثية االنقالبية في اليمن صاروخا

وأكد الناطق . كيلو متراً من األراضي المقدسة 65منطقة مكة المكرمة، والذي اعترضته قوات التحالف العربي على بعد 

هذه األعمال المشينة ال تخدم القضية اليمنية الرسمي باسم الحكومة األردنية الدكتور   المومني في بيان أمس، أن مثل 

وقال . وال القضايا اإلسالمية والعربية، واستفزاز لمشاعر المسلمين في العالم أجمع باستهداف قبلتهم ومقصد حجهم

المومني إن االعتداء على المقدسات اإلسالمية سيعمل على توسيع دائرة الصراع في المنطقة بدالً من تعزيز عناصر 

وأضاف أن األردن يعد . ن واالستقرار، في الوقت الذي نجدد دعوتنا فيه إلى االمتثال للشرعية وإعادة األمن لليمناألم

 .أمن الخليج جزءاً من أمنه وأن االعتداء يقوض جهود الهدنة وإحقاق السالم في اليمن

 مصر

ه منطقة مكة المكرمة، مؤكدة تضامنها الكامل كما دانت مصر بشدة إطالق مليشيا الحوثي االنقالبية صاروخا باليستيا تجا

وقالت الخارجية المصرية في بيان أمس إن هذا العمل يمثل تطوًرا . مع المملكة العربية السعودية تجاه هذا االعتداء السافر

مدنيين خطيًرا، وسابقة غير مقبولة، واستخفافًا ال يمكن السكوت عنه بحرمة األماكن اإلسالمية المقدسة، وبأرواح ال

وأكد البيان موقف مصر الثابت والداعم للحكومة الشرعية في اليمن، . األبرياء، وبمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم

 8836وللجهود التي تقودها األمم المتحدة للتوصل لتسوية سلمية شاملة لألزمة اليمنية، وفقًا لقرار مجلس األمن رقم 

 .ارات الدولية ذات الصلةومخرجات الحوار الوطني وسائر القر

 السودان

أعربت السودان عن إدانتها واستنكارها الشديدين الستهداف مليشيات الحوثي لمنطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي 

وأكدت الخارجية السودانية في بيان . مساء أمس األول، والذي اعترضته قوات التحالف العربي قبل وصوله مكة المكرمة

أن مثل هذه األعمال المشينة ال تخدم القضية اليمنية وتمثل استفزازاً للمشاعر العربية واإلسالمية صادر عنها امس، 

وجددت السودان رفضها القاطع لهذا التصعيد غير المبرر، ووقوفها بصالبة إلى جانب المملكة العربية . ولإلنسانية قاطبة

تجدد دعوتها لالمتثال للشرعية وإعادة األمن للجمهورية السعودية الشقيقة دفاعاً عن حرمة األراضي المقدسة، كما 

 .اليمنية
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 فلسطين

من جهتها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أمس العمل الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي بمحاولة قصف مكة المكرمة 

م الرئاسة وقال أمين عا. بصاروخ باليستي، هو عمل مشين وجبان وخارج عن كل خلق إسالمي يندى له الجبين

ال يمكن ألي مسلم عاقل أن يتصور بأن يصل األمر بالحوثيين إلى »الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في تصريح له أمس 

هذا الحد من التطاول والعدوان على مشاعر المسلمين ومهوى أفئدتهم وقبلتهم، بمحاولة النيل من أقدس بقاع األرض التي 

كريم وبحرمها الشريف والحرم النبوي، وهو إجرام بشع كالعدوان الذي يتعرض له كرمها هللا بنزول الوحي والقرآن ال

. «المسجد األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في عاصمة دولتنا في القدس على يد االحتالل ومستوطنيه

 .«لقرار ونفّذت هذا العدوان اآلثمبقطع اليد التي اتخذت ا»وطالب عبد الرحيم 

 

 اطلع على الربامج التدريبية يف القطاعمسوه 
توطني االتصاالت يفتح جماالً واسعًا : أمري منطقة القصيم 

 للعمل أمام الشباب
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   82 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

rah.com/2016/20161029/ln49.htmjazi-http://www.al 

 

 :عبدالرحمن التويجري -بريدة 

أشاد أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة 

مية االجتماعية ممثلة االشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية االجتماعية الموجه بالقصيم، بجهود وزارة العمل والتن

بمعالي الوزير الدكتور مفرج الحقباني، ومبادرة إطالق أول برنامج للتوطين والتنمية االجتماعية في المنطقة من خالل 

 .توطين االتصاالت، والذي أسهم وهلل الحمد في فتح مجاالت جديدة لعمل الشباب في هذا القطاع

ً من محاور التنمية في مختلف وأكد سموه أن مجال التقنية ليس بالسهل، وأ ن قطاع االتصاالت أصبح محوراً رئيسيا

مجاالتها، وركيزة أساسية في قياس تطور األمم وتقدمها، وأن توطين قطاع االتصاالت يعتبر من أهم المصادر المهمة 

وطين في قطاع مشيراً إلى قرار الت. لزيادة الدخل المحلي للشباب السعودي من خالل إيجاد الوظائف وفرص العمل

االتصاالت جاء ليفتح مجاالً واسعاً أمام شباب وشابات الوطن لخوض غمار العمل بمثل هذه المهن، وذلك بعد تهيئتهم من 

خالل الدورات التدريبية المقدمة لهم في مجاالت الصيانة وغيرها، ليكونوا أدوات فاعلة في بناء الوطن ونهضته ، من 

 .واعد ، وأن يستفيدوا من خيرات الوطن عن غيرهم من الجنسيات األخرى الوافدةخالل العمل في هذا المجال ال

جاء ذلك خالل زيارة قام بها سموه إلى متدربي دورات البرامج التدريبية المقدمة للشباب في صيانة الجوال المتقدمة 

التنمية االجتماعية في توطين قطاع والمقامة في مقر الكلية التقنية بمدينة بريدة والتي تأتي ضمن جهود وزارة العمل و

وقد اطلع سموه على اآللية المقدمة في الدورات للمتدربين من الشباب السعودي، والتي استفاد منها . االتصاالت بالمنطقة

متدربا ومتدربة من خالل الدورات التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو من خالل برنامج  1834

متدربا في أساسيات صيانة  3581متدربا ومتدربة في مهارات خدمة العمالء و 238لكتروني حيث تم تدريب دروب اال

متدربا في صيانة الجوال المتقدمة وتتراوح مدد الدورات  75متدرب ومتدربة في مهارات إدارة المبيعات و 204الجوال و

مليون لاير بدعم كامل  35رياديا بمبالغ تجاوزت  340 أسابيع، وكذلك دعم رواد االعمال حيث تم دعم 6من اسبوع الى 

 .البنك السعودي للتسليف واالدخار من
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 ألف سعودي وسعودية  07تأهيل : «التدريب التقني»
 يف قطاع االتصاالت

 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   82 السبت الجزيرة جريدة: المصدر
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 :سفر السالم -« الجزيرة»

سعوديًّا وسعودية حتى اآلن في مجال بيع وصيانة ( 17611)أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تدريب 

 .الجتماعية بقصر العمل في هذا القطاع على المواطنينأجهزة الجوال؛ وذلك مواكبة لقرار وزارة العمل والتنمية ا

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن البرامج التدريبية التي قدمتها المؤسسة في الكليات والمعاهد التقنية 

في أكثر من  فتاة بعد تأهيلهم( 2280)شابًّا و( 82731)بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية استفاد منها حتى اآلن 

الصيانة األساسية للجوال، مهارات المبيعات، خدمة : )كلية ومعهد بمختلف مناطق المملكة في أربعة مجاالت، هي( 300)

 (.العمالء والصيانة المتقدمة للجوال

ملكة، إن المؤسسة قامت بإعداد وتصميم وتنفيذ البرامج تدريبية، بناء على حاجة قطاع االتصاالت بالم: وأضاف العتيبي

 .وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، كشركة سامسونج وهواوي

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة أن البرامج التدريبية حظيت بإقبال كبير من أفراد المجتمع؛ إذ تجاوز عدد المسجلين في 

وأشار العتيبي إلى أنه خالل فترة .ألف متقدم ومتقدمة( 300)ثر من البوابة اإللكترونية المخصصة للقبول والتسجيل أك

التدريب يتم توعية المتدربين بالمسارات المستقبلية بعد التخرج من الدورة، واالستفادة من التسهيالت المقدمة من قمبل 

في هذا المجال،  العديد من الجهات الشريكة في مشروع توطين قطاع االتصاالت؛ إذ يمكن للخريج ممارسة العمل

والبنك السعودي للتسليف واالدخار، أو الحصول على فرصة عمل ( ريادة)واالستفادة من معهد ريادة األعمال الوطني 

 .مناسبة

يُذكر أن المؤسسة تواصل تقدم البرامج التدريبية خالل الفترة القادمة للمقبولين؛ إذ تم تحديد المقاعد والحقائب التدريبية 

م على المقار التدريبية بالكليات والمعاهد التقنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ للوصول إلى العدد لهم، وتوزيعه

 .ألف متدرب ومتدربة( 40)ة البالغ المستهدف خالل المرحلة الحالي
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 SHA 2011لتطبيق النسخة األخرية من نظام 
ات اجمللس الصحي السعودي يدشن مشروع نظام احلساب

 الصحية الوطنية
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   82 السبت الجزيرة جريدة: المصدر
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 :أحمد القرني -الجزيرة 

الحسابات الصحية »ورشة عمل  -بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية  -سعودي نّظمت األمانة العامة للمجلس الصحي ال

وهدف المشروع لقياس اإلنفاق على الخدمات الصحية؛ وذلك . في مقر األمانة العامة، استمرت لمدة خمسة أيام« الوطنية

م أساًسا لبناء األنظمة الصحية لرفع مستوى كفاءة وفعالية الخدمات الصحية بما يقابلها من إنفاق؛ إذ يعتبر هذا النظا

االقتصادية من حساب التكاليف في المؤسسات مقدمة الخدمة واألنظمة المتعلقة بقياس كفاءة وفعالية الخدمات الصحية 

 .بتفاصيلها

وشارك في الورشة جهات حكومية عدة، هي الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والشؤون الصحية بالحرس الوطني، 

األمن، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، ومستشفى ومستشفى قوى 

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث، وهيئة الهالل األحمر السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والهيئة 

 .للخدمات الصحية في القطاع الخاص العامة لإلحصاء، والمركز السعودي العتماد المنشآت الصحية، إضافة

وأوضح الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع األمين العام للمجلس الصحي السعودي أن إقامة هذه الورشة جاءت لتدشين 

مشروع نظام الحسابات الصحية الوطنية في المملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ وذلك لتطبيق النسخة األخيرة 

الذي يوفر معياًرا لتصنيف النفقات الصحية تبعًا لالستهالك، وتقديم الرعاية والتمويل، مع  SHA 2011 من نظامها، وهو

تقديم اإلرشاد الالزم والدعم المنهجي في عملية جمع وتصنيف الحسابات الصحية، وإنتاج معطيات مفيدة في رصد 

 .وتحليل النظام الصحي

غاية من نظام الحسابات الصحية الجديد سيكون هناك توفير في القاعدة وأضاف الدكتور المزروع بأنه عند بلوغنا ال

األساسية لجمع فهرسة وتقييم التدفقات المالية كافة المتصلة باإلنفاق على الرعاية الصحية؛ إذ إن إصدار التقرير األول 

داول والمؤشرات التي يتم عن الحسابات الصحية الوطنية خالل فترة عمل ال تقل عن تسعة أشهر سيتضمن عددًا من الج

إعدادها بطريقة منهجية واضحة، تساعد صانعي السياسات والقرارات على معرفة النتائج والوصول آللية مستمرة 

وبيَّن الدكتور المزروع أن هذا المشروع . للتطوير لتحسينها؛ للحصول على مؤشرات منافسة على المستوى الدولي

ات الحسابات الصحية من الجهات التي تقدم خدمات صحية حكومية أو أهلية أو خيرية الوطني المهم يعتمد على توفر بيان

 .مباشرة أو غير مباشرة؛ إذ سيعكس هذا النظام شفافية القطاعات الصحية بما ينفق على الخدمات الصحية في المملكة

بالمركز الوطني للمعلومات الصحية  من جانبه، قال األستاذ فهد العقيل مدير إدارة الحسابات الصحية واقتصاديات الصحة

؛ (SHA 1.0)ضم عددًا من التغييرات والتحسينات، مقارنة بنظام الحسابات الصحية  8033إن نظام الحسابات الصحية 

إذ إنه يعزز العالقة الثالثية األساسية في نظام الحسابات الصحية كما هو معروف ومتبع، مع توصيف للرعاية الصحية 

األمد لها؛ ما يحافظ على المبادئ اإلرشادية لنظام الحسابات الصحية، كما أنه يقدم إيجاًزا لمقدمي الرعاية  والنفقات طويلة

الصحية، إضافة إلى اتباع نهج دقيق في تعقب عملية التمويل في قطاع الرعاية الصحية، وذلك باستعمال التصنيف الجديد 

 .لمشروعات التمويل

؛ إذ تم تقديم النظام اإللكتروني للحسابات الصحية الوطنية عمليًّا للمشاركين في هذه وأكد العقيل أهمية عقد الورشة

وقد تطلب . الورشة، مع شرح عن كيفية عمله واالستفادة منه للحصول على تقارير تعكس الواقع بمؤشرات دقيقة القياس

قة؛ إذ تم إجراء زيارات ميدانية لوزارة ذلك جمع بيانات الحسابات الصحية من القطاعات الصحية والقطاعات ذات العال

 .الصحة، ووزارة المالية، والهيئة العامة لإلحصاء، وبعض المستشفيات الحكومية والخاصة
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كأداة لتصنيف النفقات  8033وقد قدم خبراء منظمة الصحة العالمية في هذه الورشة مفهوم نظام الحسابات الصحية نسخة 

وتم عرض مختصر عن مفهوم النظام وأهدافه ومبادئه . ك وتقديم الخدمة والتمويلاالستهال: الصحية من خالل محاور

 .وتطبيقاته والخبرات الدولية واإلقليمية في تطبيقه

وقد تمت التوصية من جميع المشاركين في الورشة بضرورة البدء في هذا النظام؛ لما له من أهمية في قياس اإلنفاق على 

م من القطاعات 8035كما أجمعوا على أهمية جمع بيانات الحسابات الصحية الختامية لعام . الخدمات الصحية في المملكة

وكذلك أوصى . المعنية؛ وذلك للتمهيد إلصدار التقرير األول للحسابات الصحية الوطنية للمملكة؛ ليكون ذلك بشكل دوري

 .المشاركون بتدريب العاملين المختصين على هذا النظام

لمشاركون في الورشة شكرهم وتقديرهم لألمانة العامة للمجلس الصحي السعودي على هذه المبادرة وفي الختام قدّم ا

المتميزة لتدشين هذا المشروع الوطني المهم، الذي يحدد األطر العامة للتوصيف المنهجي للتدفقات المالية المتصلة 

 .إلنفاقالرعاية الصحية من منظور ابالخدمات الصحية، ويسهل عملية وصف نظام 

 
 الرفع بنظام جديد لبصمة املوظفني احلكوميني.. قريبا 

 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   82 السبت األقتصادية  جريدة: المصدر
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 يف الراجحي من جدةنا

، أن الهيئة بصدد إعداد "الرقابة والتحقيق"، عبد العزيز بن   المجلي؛ المتحدث الرسمي لهيئة "االقتصادية"كشف لـ 

تنظيم جديد إلثبات حضور وانصراف الموظفين العاملين في الجهات الحكومية عن طريق البصمة، وذلك بالتعاون مع 

 .عدد من الجهات ذات العالقة

وأوضح المجلي؛ أن التنظيم الجديد المقترح سيوضح آليات وتفاصيل تطبيق اإلجراءات الخاصة بإثبات حضور 

وانصراف الموظفين بالبصمة، وكيفية رصد حاالت الغياب والتأخير، واإلجازات، والعمل الميداني، والمشاركة في 

 .الدورات، وغيرها

، إلى أن الهيئة سترفع التنظيم إلى الجهات العليا للنظر في إقراره، "قالرقابة والتحقي"وأشار المتحدث الرسمي لهيئة 

 .وتوجيه المؤسسات الحكومية باعتماده والعمل به

وأكد المجلي؛ أن الهدف من التنظيم المقترح، توحيد إجراءات اإلثبات واالنصراف بالبصمة في الجهات الحكومية، بدال 

ل اعتماد بعضها على اإلثبات من طريق التوقيع في سجالت الحضور من االختالف القائم حاليا بينها، من خال

 .واالنصراف أو تطبيق البصمة

، إلى أن إعداد التنظيم الجديد يأتي بعدما انتهت الهيئة من دراسة "الرقابة والتحقيق"ولفت المتحدث الرسمي لهيئة 

حضور وانصراف موظفيها، بمشاركة بعض  األساليب واإلجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الحكومية في إثبات

 .جهات االختصاص

األداء في اإلدارات الحكومية، حيث يشمل ذلك ضبط الدوام  –وفقا الختصاصاتها الرقابية  –وقال إن الهيئة تتابع حاليا 

 .سواء ما يتعلق بالبصمة أو السجالت اليدوية

، أن تطبيق نظام البصمة إلثبات حضور وانصراف "قتصاديةاال"وكان مصدر رسمي في وزارة الخدمة المدنية، قد أكد لـ 

 .الموظفين في الجهات الحكومية شأن داخلي لكل إدارة حكومية، مشددا على أنه ال عالقة للوزارة بتطبيقه على اإلطالق

وأوضح المصدر أن مسؤولية متابعة إثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة شأن رقابي يخص أجهزة الرقابة 

بهذا األمر، مشيرا إلى أن أغلب الجهات الحكومية تطبق نظام البصمة فعليا في " الرقابة والتحقيق"معنية ممثلة في هيئة ال

 .الوقت الحالي
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 ألف موظف بتعليم مكة يودعون التعامالت الورقية ٦٣

 بدءا من الغد 
 م   8036اكتوبر  82 -هـ 3417محرم   82 السبت المدينة جريدة : المصدر
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 مكة-هاني قفاص

أعلنت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة شؤون الموظفين عن بدء التعامل اإللكتروني وتوديع 

ان وجه مدير عام التعليم بالمنطقة مهدي الحارثي، بشأن إنهاء التعامل  يأتي ذلك بعد( األحد )الورقي، اعتباًرا من غد 

 . الورقي وتفعيل التعامل اإللكتروني

إن اإلدارة لن تستقبل أو ترسل من بدءا من غد أي :وقال مدير إدارة شؤون الموظفين بتعليم مكة عبدهللا عبدالرحمن القرني

معرفات للبريد اإللكتروني يتم  ٤١رفات الرسمية، مشيرا انه تم اعتماد معاملة ورقية وستكون جميع خطاباتنا عبر المع

 .ألف موظف تعليمي وإداري بتعليم مكة  16780التواصل من خاللها مع 

 
 تعتمد تصنيف برامج الكليات« اخلدمة املدنية»

 التقنية العاملية 
 م   8036 اكتوبر 10 -هـ 3417 محرم 82  األحد الرياض جريدة : المصدر
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 الرياض اإللكتروني -متابعة 

وإضافتها ضمن دليل تصنيف ، اعتمدت وزارة الخدمة المدنية تصنيف البرامج اإلعدادية المنفذة بالكليات التقنية العالمية

 .الوظائف لديها

كلية تقنية عالمية  18البالغ عددها ، لعالمية إحدى مشروعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيوتعد الكليات التقنية ا

وتغطي مختلف مناطق المملكة بتخصصات مختلفة ومتنوعة، وتقوم المؤسسة بتشغيلها من ، للبنات ـ 37للبنين و  35ـ 

قني العالميين من دول متقدمة في هذا المجال خالل شركة كليات التميز بالشراكة مع عدد من مقدمي التدريب الت

بهدف االستفادة من ، والموجودة في دول مثل الواليات المتحدة األمريكية، كندا، أستراليا، بريطانيا، نيوزيالندا وأسبانيا

ل المحلي الخبرات الدولية لتقديم تدريب نوعي ومتقدم في المملكة وفق أرقى المستويات العالمية ووفق احتياج سوق العم

 .8010ومتوافقاً مع رؤية المملكة 

وتقدم الكليات العالمية التعليم المهني من خالل البرامج التدريبية التقنية والتجارية التي تؤهل إلى سوق العمل، وفي نفس 

ً بين المعرفة األكاديمية  الوقت تقدم بأعلى جودة على أيدي أفضل المدربين، وصممت هذه البرامج لتعطي توازنا

حيث يحصل المتدربين والمتدربات على برنامج مكثف في اللغة اإلنجليزية في السنة األولى بعدها يتم ، والخبرات المهنية

 .التدريب على التخصص التدريبي نظرياُ وعملياً 

رها من صيانة الطائرات والسياحة وتقنية المعلومات وغي، ومن أبرز التخصصات التي تدرس في الكليات التقنية العالمية

 .المهن التي يحتاجها سوق العمل

http://www.al-madina.com/node/705236
http://www.alriyadh.com/1544321
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 فرداً  02ساعة مبشاركة فريق طبي من  88استغرقت  40العملية الـ 

 «رماح ووضاح»جناح فصل السيامي السوداني 
 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 األحد  الرياض جريدة : المصدر

www.alriyadh.com/1544305http:// 

 

   الحيدر -الرياض 

رماح "من عمليات فصل التوائم السيامية؛ وذلك بنجاح فصل السيامي السوداني  48أعلن أمس اتمام العملية رقم 

ساعة والتي اجريت في مستشفى الملك عبدهللا التخصصي لألطفال في مدينة الملك  33في عملية استغرقت " ووضاح

 .الطبية بالرياض عبدالعزيز

فردا من المتخصصين في التخدير وجراحة األطفال  10وشارك فيها فريق طبي وجراحي متعدد التخصصات بلغ نحو 

 .والتجميل والعظام والمسالك البولية والتمريض والفنيين

حي لعمليات فصل عبدهللا بن عبدالعزيز الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي باسمه والفريق الطبي الجرا. وهنأ د

التوائم السيامي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين وسمو ولي ولي العهد 

في تصريحات " الربيعة"وقال . وسمو وزير الحرس الوطني والشعبين السعودي والسوداني بنجاح العملية" يحفظهما هللا"

ساعة، ولم  35ساعة بدال من  33عملية تمت عبر تسع مراحل كما خطط لها واستغرقت إن ال:" صحافية عقب العملية 

تواجه الفريق اي معوقات، غير ان هناك تحديات في مرحلة فصل عظام الحوض وكذلك مناطق اسفل الجهاز الهضمي 

 ".والبولي والتناسلي لكنها تكللت بالنجاح

 ".ثالثة اسابيع في غرفة العناية المركزة وبعدها تبدأ فترة النقاهةبقاء التوأم مدة اسبوعين الى " الربيعة"وتوقع 

صباح امس بمرحلة التخدير والتي استغرقت حوالي الساعة وتمت باقل من الوقت  2:30وبدأت العملية عند الساعة 

 .وتم البدء برماح ثم وضاح وتم وضع انابيب التنفس والقساطر الوريدية والشريانية" ساعتين"المحدد 

 2" ولعبت الخبرة الكبيرة للفريق الطبي والجراحي في استقرار حالة الطفلين اثناء العملية واالنتقال من مرحلة الى اخرى 

 .بكل سهولة، ولم يواجه اعضاء الفريق اي مفاجآت تذكر وانتهت العملية حسب ما خطط لها وما هو متوقع منها" مراحل

سوداني هارون اسحاق هذه اللمسة الحانية من خادم الحرمين الشريفين الملك من جانب آخر ثمن والد التوأم السيامي ال

سلمان بن عبدالعزيز، وقدم شكره للفريق الجراحي والطبي، داعيا هللا أن يديم على هذه البالد األمن واالستقرار، وأن 

 .يجعلها وقادتها ذخراً لإلسالم والمسلمين

وه، ويبلغ وزنهما كل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف ثالث مشيذكر أن التوأم متصالن بالبطن والحوض ول

 .كلجم 32مجتمعا 
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 زوجًا وزوجة بتنفيذ أحكام الزيارة  0118إلزام 

 واحلضانة والصداق
 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 األحد  الرياض جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544150 

 

 مبارك العكاش -الرياض 

زوجاً وزوجة ترافعوا فيما بينهم في  1553هـ، 3417ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خالل العام الماضي 

 .لتنفيذ األحكام الصادرة بحق من وقع عليه الحق" الزيارة والحضانة والصداق"قضايا متعلقة بـ

قضية زيارة، فيما حلت قضايا الحضانة ثانية بإجمالي أحكام تنفيذ  3222وشكلت قضايا الزيارة العدد األكبر والتي بلغت 

، -ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه-حكم تنفيذ حضانة، بينما بلغت أحكام التنفيذ المتعلقة بالصداق  3352بلغت 

 .العام الماضي أحكام على مستوى مناطق المملكة في 504

زوجاً وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أوالد في العام  3222وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فقد ألزمت محاكم التنفيذ 

 .قضايا 3102هــ 3416، حيث سجل عام % 44.48هـ بنسبة بلغت 3416الماضي، إذ سجلت ارتفاعاً عن العام 

 233ا الزيارة خالل العام الماضي، جاءت منطقة مكة المكرمة في الصدارة بـوفيما يتعلق بالمناطق األبرز تسجيالً لقضاي

 .قضايا 806قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ 443قضية تنفيذ حكم زيارة أوالد، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ

ة خالل العام الماضي، وسجلت حكم حضان 3352وكشفت اإلحصائية عن إلزام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ 

 .قضية 245هـ الذي سجل 3416عن العام %  88.54ارتفاعاً نسبته 

قضية حضانة، وجاءت منطقة  488واحتلت منطقة مكة المكرمة المركز األول من حيث إجمالي عدد القضايا الذي بلغ 

تا الشرقية والمدينة المنورة المرتبة الثالثة قضية، فيما تقاسمت منطق 188الرياض بالمرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ

 .قضية لكل منطقة 383بإجمالي أحكام تنفيذ حضانة بلغ 

على مستوى جميع مناطق المملكة  -ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه  -أحكام صداق  504ونفذت محاكم التنفيذ 

حكم تنفيذ  463هـ والذي كان قد بلغ 3416ية في عام عن ذات القض%  2.18هـ، مسجلة ارتفاعاً نسبته 3417خالل عام 

 .صداق

 40قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ 345حكم تنفيذ صداق، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 322وتصدرت منطقة الرياض بـ

 .قضية

تنفيذ حكم  ، عن-أو غيرهما-حمد الخضيري، أن كل من امتنع من الوالدين . وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ د

صادر بالحضانة أو الوالية أو الزيارة أو قاوم التنفيذ أو عطله، فإنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ثالثة أشهر، وفقاً 

 .نظام التنفيذ والئحته التنفيذية للمادة الثانية والتسعين من
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 حاوية إلكرتونية تغتال طفالً باملدينة

 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 د األح الرياض جريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1544151 

 

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

 قضى طفل في ربيعه الثامن بسبب حاوية إلكترونية بمجمع الراشد مول بالمدينة المنورة أثناء إدخال رأسه فيها وكبسه

 .تلقائيا بقوة الهايدروليك

ً يفيد بوجود حالة إسعافية خطيرة  وذكر المتحدث الرسمي للهالل األحمر بالمنطقة خالد السهلي، أن العمليات تلقت بالغا

داخل أحد المجمعات التجارية لطفل يبلغ من العمر ثمان سنوات وهو في حالة إغماء تام، وعلى الفور تم توجيه فريق 

قدمة وفرقة إسعافية للموقع، وعند الوصول تم إيصال الطفل من قبل أحد المواطنين للفرقة اإلسعافية فور االستجابة المت

توقفها أمام السوق، وبعد الكشف على الحالة اتضح وجود إصابة خطرة في منطقة الرأس، وعدم وجود نبض او تنفس، 

 .تشفى بدون أن تنجح عملية االنعاشلمسحتى الوصول ل CPRوتم على الفور البدء باإلنعاش القلبي الرئوي 

 

 
 «عربات األطعمة»ضوابط لـ : أمانة الرياض

 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 األحد  الرياض جريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1544307 

 

 أحمد الشمالي -الرياض 

نطقة الرياض أصحاب عربات األطعمة لبيع الوجبات السريعة زيارة اإلدارة العامة لصحة البيئة للكشف دعت أمانة م

 .على عرباتهم تمهيداً لمنحهم الترخيص الالزم لممارسة نشاط بيع األطعمة والوجبات

ً من األم. وأكد م انة ألصحاب سليمان البطحي وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات، أن هذه الخطوة تأتي دعما

المشروعات الصغيرة من االفراد السعوديين، واتاحة الفرصة لهم لمزاولة هذه األنشطة وفق ضوابط تضمن صحة 

ً أصحاب تلك العربات  ً من الدور االجتماعي لألمانة تجاه أبناء الوطن، داعيا وسالمة االطعمة المقدمة، وذلك انطالقا

الشمال بحي المروج من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساًء للكشف  التفضل بمراجعة مقر إدارة صحة البيئة بسوق

على العربات من قبل المختصين للتأكد من توافر االشتراطات الصحية بها، تمهيدا لمنحهم التراخيص التي تؤهلهم 

 .عمة والوجبات السريعة بشكل نظاميلممارسة نشاط بيع األط

 

 
 
 
 
 

http://www.alriyadh.com/1544151
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 قطاع النقل الربي باملنطقة أكدوا على أهميته يف دعم
جهات حكومية تتفق على ضرورة تفعيل امليناء اجلاف يف  1 

 املنطقة الشرقية
 م   8036اكتوبر  81 -هـ 3417محرم  88 األحد  الجزيرة جريدة : المصدر 

/20161030/ln71.htmjazirah.com/2016-http://www.al 

 

 :سلمان الشثري -الدمام 

لما له من دور كبير في خدمة القطاع ، جهات حكومية على ضرورة سرعة تفعيل الميناء الجاف بالمنطقة الشرقية 6أكدت 

 .االقتصادي ، وذلك خالل اجتماع عقدته أمانة المنطقة بوكالة التعمير والمشاريع، لمناقشة تفعيل المرفق

ر إدارة العالقات العامة واالعالم باألمانة   الصفيان، أن أمانة المنطقة الشرقية حريصة على تفعيل وأوضح مدي

ودعم قطاع النقل البري الذي يهدف الى تقليص حجم ، مخرجات المخطط الهيكلي ومخرجات االستراتيجية العامة للنقل

 .ة الدمامتدفق المركبات الثقيلة والشاحنات على الطرق الرئيسية بحاضر

ومدير ، وقال إنه تم عقد اجتماع هام لتفعيل الميناء الجاف بحضور وكيل األمين للتعمير والمشاريع المهندس جمال الملحم 

وعدد من مديري ، والوكيل المساعد باإلمارة للشئون التنموية المهندس مشعل العقيل ، ميناء الملك عبدالعزيز نعيم النعيم 

يق عمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمختصين من وزارة النقل ووزارة الزراعة ، وتم االدارات باألمانة وفر

خالل االجتماع عرض ما تم التوصل إليه من نتائج في االجتماعات والدراسات السابقة حول الموضوع ، إضافة الى أنه 

التي من شأنها تنفيذ ، الستكمال مناقشة الخطوات تم عرض بدائل الموقع وآلية التفعيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك 

 .الميناء الجاف من قبل الجهة المعنية 

لما له من دور كبير ، ولفت الصفيان إلى أن المشاركين في االجتماع اتفقوا على أهمية سرعة تفعيل هذا المرفق الحيوي

وارتباطها بشبكة الطرق االقليمية ، ية الرئيسيةباعتبار الحاضرة البوابة التجار، في خدمة القطاع االقتصادي المتزايد

وارتباطه بالميناء البحري ، خصوصاً ما يتعلق بحركة البضائع وقطاع النقل العام المتزايد، الرابطة بدول الخليج العربي

وداخل ولما له من دور كبير في خفض حركة وتدفق الشاحنات على الطرق ، وخطوط السكة الحديدية الحالية والمستقبلية 

 .مستوى السالمة المرورية بالمنطقةورفع ، المدن 

 

 األحوال تعيد جدولة مواعيدها خدمة للمواطنني
 م   8036اكتوبر  81 -هـ 3417محرم  88 األحد الجزيرة جريدة : المصدر

20161030/ln74.htmjazirah.com/2016/-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

أصدر معالي وكيل وزارة الداخلية لألحوال المدنية األستاذ ناصر بن عبدهللا العبدالوهاب توجيهاته بتخصيص 

لخدمة المواطنين في كافة مكاتب األحوال المدنية بالمملكة الستقبال وإنهاء إجراءات استخراج شريحة « كاونترات»

، وتعديل المهن، وتعديل الحالة االجتماعية لألرامل والمطلقات، وإصدار شهادة الوفاة للمواطنين دون «رنتب»البيانات 

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لألحوال المدنية   الجاسر أن ذلك يأتي كأحد . اشتراط حجز موعد إلكتروني مسبق

للخدمات الرئيسة كإصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار بدل الحلول التي ستوفر عدداً أكبر من المواعيد اإللكترونية 

 .التالف والمفقود، وإصدار سجل األسرة، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميالد والزواج والطالق

http://www.al-jazirah.com/2016/20161030/ln71.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161030/ln74.htm
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اإللكترونية التي تمكن المستفيد من تفويض القطاعات الحكومية « بياناتي»األحوال المدنية أطلقت خدمة »وأضاف 

ً دون الحاجة إلى طباعة واألهلية م ، كما أن األحوال المدنية «برنت»من لديها صالحية باالطالع على بياناته إلكترونيا

تعمل على الربط اإللكتروني مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية االجتماعية لتعديل المهن إلكترونياً من قبلهم دون 

 .«الحاجة إلى حضور المواطن لتعديل المهنة

اختتم الجاسر تصريحه بدعوة المستفيدين من خدمات األحوال المدنية ضرورة الحضور إلى المكاتب في الموعد المحدد، و

وإلغائه أو تعديله لمن ال تسمح ظروفهم بالحضور، إلتاحة الفرصة لغيرهم، ألن ذلك من أسباب االزدحام على نظام 

 .د اإللكترونيالمواعي

 

 

 ملكة يف كل ما ميس أمنها وسيادتهاأعربوا عن تضامنهم مع امل
جرمية احلوثيني عدوان سافر ومساس : اجملتمع الدويل 

 مبقدسات مليار ونصف املليار مسلم
 م   8036اكتوبر  81 -هـ 3417محرم  88 الجزيرة األحد جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161030/ln68.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

استنكارهم وشجبهم للجريمة البشعة التي قامت بها جماعة  -حكومات ومنظمات ومسؤولين-واصل المجتمع الدولي 

 .مكرمةالحوثي اإلرهابية المتطرفة المدعومة من إيران من خالل قيامها بإطالق صاروخ باليستي باتجاه منطقة مكة ال

ً سافراً على أم القرى واستهانة بمشاعر ومقدسات أكثر من مليار ونصف المليار مسلم على وجه  واعتبروه عدوانا

 .األرض، واصفين هذا العمل بالجبان والمدان على كافة المقاييس واألعراف كونه تعرض ألقدس مكان ديني للمسلمين

العالمين العربي واإلسالمي على ضرورة العمل على كف يد الحوثيين وأكد عدد من المسؤولين والقيادات اإلسالمية في 

 .عن هذه األفعال المشينة والمجرمة والتي ال يمكن السكوت عنها

وشددوا في هذا الصدد على تضامنهم المطلق مع المملكة في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسيادتها، ودعوا 

 .والقبول بشرعية الحكومة اليمنية دة إلى الصواب والقيم اإلسالميةمقترفي هذا العمل الجنوني إلى العو
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 تهدف إىل تطوير أداء األمانات والبلديات يف أعمال اإلصحاح البيئي
البلديات تقوم بتنفيذ دراسة رصد وتصنيف آفات الصحة 

 العامة
 م   8036اكتوبر  81 -هـ 3417محرم  88 الجزيرة األحد جريدة : المصدر 

jazirah.com/2016/20161030/ln73.htm-http://www.al 

 

تواصل وزارة الشئون البلدية والقروية سعيها الحثيث لالرتقاء بمشروعات اإلصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، 

اطق والمدن، حيث قامت الوزارة ممثلة بوكالة الشئون البلدية خالل العام المنصرم وتحديد أولويات احتياجات المن

حيث كشفت الوزارة عن تنفيذها عدداً من المشروعات ، هـ بإعداد وتنفيذ العديد من الخطط والبرامج والمشروعات3417

دف إلى تطوير أداء األمانات الستكمال منظومة رصد ومكافحة آفات الصحة العامة بمختلف مناطق المملكة والتي ته

والبلديات في أعمال اإلصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، والمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث، حيث 

قامت الوزارة بتطوير برامج اإلصحاح البيئي ووضع أسس اإلدارة المتكاملة لآلفات بما يتماشى مع توصيات منظمة 

م إجراء االستكشافات والمسوحات لآلفات لتحديد أنواعها وأماكن تواجدها وتكاثرها وكثافتها، الصحة العالمية، كما ت

وموسمية انتشارها، إضافة إلى إجراء اختبارات الحساسية الختيار المبيد الفعال، كما تم تطوير طرق مكافحة آفات 

الضباب الحراري، )عتمد على المكافحة الكيميائية الصحة العامة في مختلف األمانات والبلديات من الطرق التقليدية التي ت

، إلى المكافحة المتكاملة بالطرق الصديقة للبيئة من خالل تطبيق خطط اإلدارة (الرذاذ العادي، الرذاذ المتناهي الصغر

 .المتكاملة لآلفات

األولوية في تنفيذ هذه  وقّسمت وزارة الشئون البلدية والقروية مناطق المملكة إلى مناطق جغرافية، حيث تم إعطاء

الدراسات للمناطق الحرجة التي تعرضت أو ما زالت تتعرض ألوبئة أو أمراض، حيث غطت في مرحلتها األولى رصد 

هـ، تلت ذلك دراسة 3418والتي تم االنتهاء منها عام ( جازان، نجران، عسير، والباحة)اآلفات في مناطق جنوب المملكة 

 .هـ3416والمنتهية عام ( كرمة، المدينة المنورة، تبوكمكة الم)مناطق غرب المملكة 

الشرقية، الحدود )والتي تغطي مناطق شرق وشمال المملكة ( هـ3412-17)وشرعت الوزارة في تنفيذ المرحلة الثالثة 

 .(الرياض، القصيم)، فيما سيتم الحقاً تحديد الفترة الزمنية لدراسة مناطق وسط المملكة (الشمالية، حائل، الجوف

وتهدف هذه الدراسات التطبيقية التي تقوم بها الوزارة إلى رصد وتصنيف آفات الصحة العامة في كافة مناطق المملكة، 

ووضع قاعدة معلومات جغرافية تشتمل على البيانات ذات العالقة والتي يمكن استخدامها لبناء خرائط التوزيع العددي 

بيئية لكثافات اآلفات لتحديد التوقعات المستقبلية بانتشارها مما يساعد والنوعي والموسمي لآلفات، ورصد العوامل ال

 .المختصين في توجيه وحصر أعمال المكافحة في هذه األماكن وتوفير الكثير من الجهد والمال

كما تهدف الدراسات إلى عمل اختبارات الحساسية لمبيدات مكافحة آفات الصحة العامة بمناطق الدراسة، حيث يتم من 

خالل نتائجها استبعاد المبيدات المستخدمة التي أثبتت نتائج اختباراتها عدم فعاليتها في أعمال المكافحة مما يساعد على 

ً إلى تبني إستراتيجيات اإلدارة المتكاملة . الحفاظ على البيئة من التلوث وتوفير مبالغ طائلة على الدولة وتهدف أيضا

ل التوعية المجتمعية، وكذلك تدريب وتطوير قدرات المختصين في األمانات لآلفات مع تفعيل دور المجتمع من خال

والبلديات بمناطق الدراسة على طرق استكشاف ورصد وتصنيف آفات الصحة العامة والطرق المثلى لمكافحتها، إضافة 

ة بيانات ذات تصميم إلى وضع نواة للتعامالت اإللكترونية، عن طريق نظام رصد آفات الصحة العامة، الذي يمثل قاعد

عالي الجودة وسهل االستخدام، على أن تقوم كل أمانة بإكمال ما بدأته الوزارة بإدخال بيانات الرصد الخاصة بها عبر 

 .نظام رصد آفات الصحة العامة اإللكتروني على موقع الوزارة

وتمثل منظومة مشروعات . وجود أي خلل مما يسهل على المسؤولين في الوزارة عملية الرقابة والتقييم والتوجيه في حالة

الرصد آلفات الصحة العامة نواة لقاعدة معلومات تحتوي على تصنيف لآلفات وأماكن تواجدها ومواسم كثافتها مما يمكن 

من وضع خريطة بيئية آلفات الصحة العامة بالمملكة وخارطة طريق مناسبة لمكافحتها باالعتماد على المكافحة المتكاملة 
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المكافحة الكيميائية فقط، إضافة إلى رفع جودة المكافحة الكيميائية باعتبارها العمود الفقري ألي أعمال مكافحة، وليس 

وذلك باختيار المبيد المناسب باآللة المناسبة في الوقت المناسب، والتركيز على اتباع الطرق الوقائية والطرق االستكشافية 

ا يرفع من جودة العمل وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة للسكان وتقليل التكاليف معتمدين على التوقعات المستقبلية، مم

 .والحفاظ على البيئة من التلوث

 
 حث القائمني على املركز لبذل كل ما يوفر للنزالء الراحة

أمري املدينة املنورة يشيد مبا تقدمه وحدة التوحد يف مركز 
 التأهيل الشامل

 م   8036اكتوبر  81 -هـ 3417محرم  88 األحد  ديةاألقتصاجريدة : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/10/30/article_1098199.html 

 

 من المدينة المنورة« االقتصادية»

مدينة المنورة، بما تقدمه وحدة التوحد في مركز التأهيل الشامل أشاد األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة ال

 في المدينة المنورة من خدمات لمرضى التوحد، وما تحتويه من تجهيزات وكوادر بشرية واجتماعية ونفسية وطبية،

العالج  وحث خالل تدشينه وحدة التوحد بالمركز، وعيادة األسنان التي تم تجهيزها وفق معايير وضوابط طبية توفر

المناسب لنزالء المركز دون حاجة لمغادرتهم، القائمين على المركز لبذل كل ما من شأنه أن يوفر لهم الراحة، ويساعدهم 

 .على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم، كأفراد فاعلين ضمن النسيج المجتمعي

الء المركز من ذوي االحتياجات واطلع خالل زيارته للمركز على أقسامه، وما يقدمه من خدمات ونشاطات، والتقى نز

 .الخاصة

 
 بعد أن فوجئ عدد من املواطنات بصعوبة إجراء الفحص

 شرط لفحص سرطان الثدي« التحويل»: «الصحة»
 م   8036اكتوبر  81 -هـ 3417محرم  88 األحد  األقتصاديةجريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/10/30/article_1098206.html 

 

 رنا حكيم من جدة

على الرغم من الصورة التي نقلتها إعالنات التوعية التي بثتها وزارة الصحة عن أهمية الكشف المبكر لمرض سرطان 

فظات المختلفة، إال أن عددا من المواطنات فوجئن الثدي وسهولة إجراءات الفحص عبر عدد من المستشفيات في المحا

 .بصعوبة إجراء الفحص في اليوم ذاته على عكس ما ذكر في برامج التوعية

وزارة الصحة، أن إجراءات الفحص ال تتم في جميع المستشفيات، إذ يقتصر الفحص " االقتصادية"من جانبها، أكدت لـ

، كما أن الفحص ال يتم إال عن طريق تحويل من "الماموجرام"شعاعي على المستشفيات التي لديها أجهزة الفحص اإل

https://www.aleqt.com/2016/10/30/article_1098199.html
https://www.aleqt.com/2016/10/30/article_1098206.html
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مركز صحي إلى المستشفى الحكومي، وبموجب هذا التحويل يتم فتح ملف للمريضة ومن ثم أخذ موعد مع طبيب مختص 

 .في الجراحة أو طب األسرة، ومن خالل الطبيب يتم إرسال المريض لقسم األشعة لعمل الفحص

على عدد من مستشفيات محافظة جدة أن أغلبية السيدات الراغبات في الفحص " االقتصادية"ت بها وكشفت جولة قام

يصطدمن عند ذهابهن للمستشفيات الحكومية بهدف الفحص، بأن قسم االستقبال في المستشفيات يعتذر عن قبولهن لعدم 

بالتوعية وكذلك المثقفون الصحيون  وجود تحويل من مركز صحي قريب من منزلهن، على الرغم من أن الموقع الخاص

في البرامج التي نفذتها وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية لم يوضحوا تلك النقطة، واستمروا في تشجيع 

 .النساء على الذهاب مباشرة للمستشفيات المخصصة للفحص

جدة اعتذر عن قبولها بحجة عدم إحدى المراجعات المهتمات بالفحص، أن مستشفى شرق " االقتصادية"وذكرت لـ

وضوح آلية إجراءات الفحص من قبل المسؤولين في المستشفى، إذ لم يخصص المستشفى آلية محددة وطبيبا مختص 

 .إلجراء الفحص، على الرغم من وجود تعميم من وزارة الصحة للمستشفى لكي يكون ضمن برنامج التوعية

شيخ، ناشطة في مجال التوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وإحدى دانية ال" االقتصادية"من جانبها، أكدت لـ

المكافحات للمرض، أن المرأة الذكية هي التي تبحث عن الفحص المبكر قبل اإلصابة، إال أن برامج التوعية التي تقيمها 

سعودية بعيدة تماما عن الحياة وزارة ال تستهدف عمل برامج للسيدات بعد اإلصابة، خصوصا أن الحياة اليومية للمرأة ال

 .الصحية، ما جعل أمراض السرطان بين النساء في تزايد

وأشارت إلى أن العالج فيما يخص السرطان متقدم جدا وهناك عالجات في الصين يشفى فيها المرضى خالل عشرة أيام 

لعشرين، فضال عن عدم إهمال فقط، مشددة على ضرورة أن تفحص الفتاة التي حولها قريبة مصابة بالسرطان في سن ا

 .متابعة حالتها سنويا بالكشف الدوري

 
 متعاقدا جبامعة سعود 471رفض التجديد لـ 

 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 األحد  الوطنجريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282420&CategoryID=5 

 

      PM 33:42 82-30-8036سلطان الحارثي : الطائف

من المتعاقدين الذين طلبت جامعة الملك سعود تجديد  472رفضت إدارة اإلحالل بوزارة الخدمة المدنية تجديد عقود 

سنوات في التعاقد، وذلك لطول الفترة التي قضوها في المملكة ولتوفر مواطنين مؤهلين  30أمضوا  عقودهم رغم أنهم

 .يمكنهم شغل هذه الوظائف

من المتعاقدين الذين طلبت جامعة الملك سعود تجديد  472رفضت إدارة اإلحالل بوزارة الخدمة المدنية تجديد عقود 

قد، وذلك لطول الفترة التي قضوها في المملكة ولتوفر مواطنين مؤهلين سنوات في التعا 30عقودهم رغم أنهم أمضوا 

 .يمكنهم شغل هذه الوظائف

متعاقدا ومتعاقدة ممن يشغلون  536إن جامعة الملك سعود طلبت من الخدمة المدنية تجديد " الوطن"وقالت مصادر لـ

 472ارة اإلحالل، وتم رفض تجديد عقود سنوات، وتمت دراسة الطلب من قبل إد 30وظائف طبية، وتجاوزت خدماتهم 

 .طبيبا نائبا 13أطباء استشاريين و 7سنوات بجهاز الدولة، فيما استثنت  30متعاقدا ومتعاقدة تجاوزت خدمتهم 

 مراجعة شاملة

طالب عدد من حملة الشهادات العليا الباحثين عن فرص وظيفية في الجامعات السعودية بضرورة مراجعة عقود 

وأكد عدد . سنوات على كافة الجامعات 30في جميع الجامعات، وتطبيق إجراء الخدمة المدنية الخاص ببند الـ المتعاقدين

من حملة الشهادات العليا الباحثين عن فرص وظيفية في الجامعات السعودية ضرورة مراجعة ملفات غير السعوديين في 

لتي يشغلها عدد من المتعاقدين األجانب، ويتوفر من هو مختلف الجامعات الحكومية، وإحالل السعوديين في الوظائف ا

 .مؤهل من أبناء البلد للقيام بعمله

 متعاقدون معمرون

رغم أن النظام يسمح لألكاديميين غير السعوديين بعشر سنوات فقط كحد أقصى إال أن "قال الدكتور   بن فاروق حلبي 

وأضاف ". عاما 35مع األكاديميين غير السعوديين لفترات تجاوزت بعض الجامعات تخالف هذا النظام في تمديد التعاقد 
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حلبي أن هؤالء المعمرين في جامعاتنا لم يستثنوا من تطبيق النظام ألنهم نوابغ أو حاصلون على جوائز نوبل لكفاءتهم 

ئمة االنتظار، ترفض العلمية، بل محسوبيات ومصالح شخصية متبادلة، وفي المقابل أبناء الوطن المؤهلين مازالوا في قا

 .مستنداتهم تارة أو تنسى في أدراج المكاتب تارة أخرى

 مجامالت التعاقد

أكد الدكتور عبداللطيف العبداللطيف أن هناك عشرات المتعاقدين بجامعة الملك فيصل وجامعة أم القرى متعاقد معهم 

متعاقد أحضر أخاه أو قريبه، وطالب ألكثر من خمس عشرة سنة، وبعض المتعاقدين تربطهم قرابات بمعنى أن كل 

الخدمة المدنية بالحزم في تطبيق أنظمة التعاقد، مشيرا إلى أن المتعاقدين الذين أمضوا فترات طويلة تضخمت عقودهم 

  .لبا بمنح السعوديين فرصة اإلحاللوترهل أداؤهم، مطا

 
 تفوق املرأة التعليمي على الرجل يعرضها للعنف

 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 األحد  الوطنة جريد: المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=282482&CategoryID=3 

 

      PM 33:51 82-30-8036علي عبدي : الدمام

كشفت دراسة عن جرائم العنف األسري في المجتمع السعودي نشرتها جامعة نايف للعلوم األمنية، أن تفوق المرأة 

 .التعليمي على الرجل يعرضها في العديد من الحاالت إلى أن تكون ضحية للعنف

ضد المرأة في المجتمع السعودي،  كشفت دراسة العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في جرائم العنف األسري

 .مشيرة إلى أن ارتفاع تعليم المرأة عن الرجل يعرضها للعنف في بعض الحاالت

 فئات 1

أهم العوامل االجتماعية "أوضحت الدراسة ـ التي أعدتها الباحثة نجوى الثقفي ونشرتها جامعة نايف للعلوم األمنية ـ أن 

 ".االقتصادي، والتنشئة األسرية، وتباين المستوى التعليميالمؤثرة في جرائم العنف األسري الوضع 

األخصائيون االجتماعيون العاملون في مجال الحماية من العنف ضد المرأة، : وتكون مجتمع البحث من ثالث فئات

هم ، والجناة من المحكوم عليهم، أو المبلغ عنهم الرتكابهم جرائم عنف ضد اإلناث من داخل أسرهم، وعدد27وعددهم 

 .20، وضحايا جرائم العنف األسري من اإلناث، وعددهم 71

 التنشئة األسرية

من أهم العوامل المؤثرة في جرائم العنف األسري التنشئة األسرية، خاصة إذا كانت قائمة على "كشفت الدراسة أن 

ي وإدمان المخدرات، وهو العنف، والتفكك األسري، وكثرة الخالفات، وأن من أخطر مظاهرها تنشئة الجاني على التعاط

 ".ما ينعكس في صورة عنف موجه للمرأة

 الوضع االقتصادي

الوضع االقتصادي من أهم العوامل المؤثرة في جرائم العنف األسري، حيث يعاني الجاني من أزمات "ذكرت الدراسة أن 

 ".حه إياه يستخدم العنف معهااقتصادية تزيد من وتيرة الخالفات، فيرى أن مرتب الزوجة من حقه، وفي حال رفضها من

أهم العوامل االقتصادية المؤثرة في جرائم العنف األسري البطالة التي يعاني منها الجاني، فيشعر بتدني "وأضافت أن 

 ".منزلته ومكانته، فيمارس العنف ضد المرأة

 تباين المستوى التعليمي

العنف ضد المرأة تباين المستوى التعليمي بين الضحية  من أهم العوامل المؤثرة في ارتكاب جرائم"أبانت الدراسة أن 

، مشيرة "والجاني، حيث يرتفع مستوى تعليم المرأة، فتطالب بحقوقها، األمر الذي يجعل الجاني يستخدم العنف لردعها

 .رجل يعرضها للعنف في بعض الحاالتإلى أن ارتفاع تعليم المرأة عن ال

 
 

 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=282482&CategoryID=3


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

54 

 
 آالف ريال من قوائم 4واتب إسقاط متوفني وموظفني بر

 إعانات املعاقني 
 إعادة من تنطبق عليه الشروط عقب التحديث: العصيمي

 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 األحد  المدينة جريدة : المصدر
madina.com/node/705332-http://www.al 

 

 جدة -يري داود الكث

كشف المشرف العام على قطاع التنمية االجتماعية ومكتب التحول االستراتيجي بوزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

المهندس ماجد بن سعد العصيمي، أن معظم المسقطين من قوائم اإلعانات الشهرية للمعاقين، هم من فئة الموظفين، الذين 

بعد  –إضافة إلى وجود حاالت أخرى لمتوفين، واعدا من تنطبق عليه الشروط لاير،  4000تتجاوز رواتبهم الشهرية 

 .بإعادته فورا لقائمة المستحقين –التحديث 

وحث العصيمي باقي المعاقين المستفيدين من اإلعانات بتحديث بياناتهم مطلع شهر صفر القادم، وخاصة الذين مضت 

 .م التركيز في المرحلة الثانية على التقارير الطبية للمعاقينعليهم سنوات لم يحدثوا تقاريرهم الطبية، إذ سيت

سنوات، لذا سيتم منحهم فرصة للتحديث، إلى أن يتم  5-1من المفترض أن يحدث المعاق تقاريره الطبية من : وأضاف

 .االنتهاء من التنسيق مع وزارة الصحة بما يضمن سهولة عملية التحديث

ات تأتي ضمن مشروع الربط اإللكتروني مع الجهات ذات العالقة والذي بدأ منذ وأشار العصيمي إلى أن تلك الخطو

عامين، للتأكد من المعلومات الواردة من المستفيدين، وبدأت ثماره تظهر من خالل إسقاط غير المستحقين للضمان 

ين الذي من خالله تم اكتشاف االجتماعي خالل العام والنصف الماضي، وفي هذا العام تم تطوير الخدمة، لتشمل فئة المعاق

ألفا تقدموا بمعلومات خاطئة في موضوع الراتب وبعض المعلومات األخرى، حيث اتضح أن معظمهم كان راتبه  13عدد

 .لاير، وهو بذلك مخالف ألحد شروط استحقاق اإلعانة، مع تمتعه بباقي الحقوق 4000الشهري يتجاوز 

هناك فرق بين المستفيد غير المستحق والمستفيد المتحايل، فاألول سببه «:قالوحول نيتهم استرجاع المبالغ ممن اسقطوا 

نقص في المعلومة التي لدينا، أما المتحايل على االشتراطات ولوائح االستحقاق، فسيتم البدء في اإلجراءات القانونية في 

عشرات اآلالف، لكن الذين أحيلوا لإلدارة استرداد المبالغ التي أخذها، مثل ما فعلنا في الضمان االجتماعي، حيث أسقطنا 

 .القانونية السترجاع المبالغ

 شروط للحصول على اإلعانة الشهرية للمعاقين 4

 .أن تكون اإلعاقة من اإلعاقات المعتمدة للحصول على اإلعانة الشهرية - 3

 :سنة ويجوز استثناء حاالت 45ال يقل عمر المتقدم عن سنتين وال يزيد عن  - 8

 عانة الشهرية لمرضى الفشل الكلوياإل• 

 اإلعانة لمرضى الكلى، الفشل الكلوي، وأمراض السرطانات واألورام الخبيثة • 

سنة وعليه إثبات  45سنة وقت التقديم فيجب أن تكون اإلعاقة حدثت له قبل بلوغ سن  40إذا زاد عمر المتقدم عن  - 1

 .تاريخ اإلصابة في التقرير الطبي

 .لاير 4000لاير أو المتزوج عن  8500تب الموظف األعزب عن ال يزيد را - 4
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 مصاب 0222برنامج اجللطات الدماغية يعاجل 

 «فهد الطبية»يف  
 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 األحد  المدينة جريدة : المصدر

.com/node/705308madina-http://www.al 

 

 الرياض -نايف الحربي 

كشف استشاري طب المخ واألعصاب والجلطة الدماغية بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور ابراهيم ميمون عن عدد 

ً إلى أن أهم أسبابها ارتفاع  1000المستفيدين من خدمات برنامج الجلطات الدماغية بالمدينة الطبية بنحو  مريض،الفتا

 .ومرض السكر والسمنة والتدخينضغط الدم 

ماليين مريض يصابون بإعاقة مستديمة وخمسة ماليين  5مليونًا يصابون بالجلطة في العالم سنويًا، منهم  35وأوضح أن 

( السكتة الدماغية)يتوفون منها وذلك بحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية مؤكداً أن الجلطات الدماغية او ما تسمى بـ 

جاء حديثه خالل اقامة المركز الوطني للعلوم العصبية بمدينة الملك فهد . لسبب الرئيس الثالث للوفاة عالميًاتعتبر هي ا

الطبية فعاليات اليوم التوعوي للجلطة الدماغية في بهو العيادات الخارجية وبمشاركة أقسام التثقيف الصحي والصيدلية 

معية السعودية للسكتة الدماغية والهادفة الى زيادة فهم الحلول و والتغذية والعالج الطبيعي والتواصل والبلع والج

 .العالجات المتوفرة في المملكة الى جانب زيادة الوعي بالتأثير العميق للجلطة الدماغية على المصابين وعائالتهم

ي مدينة الملك فهد م تأسس برنامج عالج الجلطة الدماغية في المركز الوطني للعلوم العصبية ف8005يذكر أنه في عام 

الطبية تحت إشراف طاقم طبي متخصص إضافة إلى أطباء في مختلف مجاالت التأهيل مثل العالج الطبيعي والعالج 

 .فضل الخدمات العالجية والتشخيصيةالوظيفي وعالج النطق بهدف تقديم أ

 
يطلق دورته الثانية مبدينة امللك عبداهلل « حكايا مسك»

 املقبلاالقتصادية األربعاء 
 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 األحد  اليومجريدة : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4163910 

 

 واس ـ الرياض

، «حكايا مسك»انية لمهرجان ، األربعاء القادم، الدورة الث«مسك الخيرية»تُطلق مؤسسة   بن سلمان بن عبدالعزيز 

لثالثة أيام، وذلك في مدينة الملك عبدهللا االقتصادية شمال مدينة جدة، في خطوة تسعى من خاللها المؤسسة إلى نشر ثقافة 

اإلبداع وتطوير أساليب التعبير وطرح األفكار لدى الشباب، وتشجيع المواهب وتمكينها، وترسيخ الهوية السعودية 

 .قيم المجتمع العليا في أوساط الشباب بمحتوى تثقيفي ممتعالحضارية، وبث 

أقسام إبداعية تهدف إلى تنمية مهارات  4منصات تفاعلية متعددة، يأتي في مقدمتها « حكايا مسك»ويتضمن مهرجان 

ة في ، واإلنتاج المرئي، وذلك لتطوير قدرات العناصر الشاب«األنميشن»الكتابة، الرسم، صناعة الرسوم الكرتونية 

http://www.al-madina.com/node/705308
http://www.alyaum.com/article/4163910
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صناعة المحتوى بقيم ثقافية علمية، وتحفيزهم على طرح أفكارهم والتعبير عنها، حيث سيتم عقد ورش عمل، فيما 

كما سيكون التضحيات التي قدمها المرابطون على الحد الجنوبي . تتضمن الفعاليات عروضا مسرحية، وبث أفالم قصيرة

 .تلك التجربة من اإلعالميين الذين كانوا هناك للمملكة العربية السعودية حاضرة في قصص من عايشوا

وتشتمل الفعاليات على قسم حكايا شباب، المتمثل في جلسات متتالية لسرد القصص في مجاالت متعددة وبطرق مشوقة 

كما تضم . ومتنوعة من قبل شباب كان لهم الريادة في وسائل التواصل االجتماعي لنقل المعرفة عبر أساليبهم الخاصة

اليات قسم المؤلف الصغير، وهو قسم خاص باألطفال من شأنه إلهامهم ثقافيا ومعرفيا عبر استخدام تطبيقات تساعدهم الفع

في صناعة القصة بدءا من الفكرة حتى النشر، فيما سيكون هناك سوق حكايا الذي يضم قصصا وروايات وأدوات رسم 

أحدث التقنيات الرقمية « حكايا تك»ي حين سيقدم معرض وتقنيات تحريك وتصوير جميعها متاح للعرض واالقتناء، ف

 .واألجهزة الحديثة في مجاالت عرض الحكايات وصنعها

 في دورته األولى« حكايا مسك»من فعاليات 

إن أقسام المهرجان جميعها تشهد مشاركة واسعة من قبل الشباب : وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان فراس القاسم

، الذين يسعون جنبا إلى جنب مع مؤسسة مسك الخيرية إلى نشر المعرفة وثقافة اإلبداع، لالرتقاء بمستوى المبدع الطموح

القدرات الشابة في مجاالت متنوعة مثل الكتابة والرسم واالنتاج المرئي، والمسرح، وغيرها من الموضوعات الحاضرة 

كتشاف مواهب الشباب السعودي وتطويرها، إلى جانب كما أن المهرجان يوفر أرضية خصبة ال»: في المهرجان، مضيفا

ربط التقنية بالقصص التفاعلية المفيدة من خالل تطوير آليات عرضها، وكذلك إحياء التراث المحكي وإعادة إنتاجه رقميا 

 .«ليصبح في متناول أجيال المجتمع

زءا من رؤية مسك في استقطاب المواهب وأكد رئيس اللجنة اإلعالمية يوسف الحمادي من جانبه، أن المهرجان يعكس ج

التعليم والثقافة واالعالم، الفتا النظر : الشابة ودعمها وتمكينها لتقديم ابداعاتها في مجاالت ضرورية لتقدم المجتمعات مثل

إلى أن زوار المهرجان سيكونون على موعد مع منصات تفاعلية من شأنها إلهامهم ومساعدة الشباب منهم خصوصا في 

يضع في « حكايا مسك»ق طاقاتهم في ما يرغبونه من مجاالت واالسهام مستقبال في تنمية الوطن، مشيرا إلى أن إطال

مقدمة أولوياته صناعة المحتوى الترفيهي ضمن قيم هادفة لفئة الشباب، والتعريف بالتراث القصصي المحلي والعالمي، 

 .ذوي الخبرة واالختصاص وإكساب الشباب المهارات والخبرات من خالل التواصل مع

تتميز بعدة جوانب، ما بين التفرد واألولوية والتخصص والتأهيل، حيث « حكايا مسك»وأشار الحمادي إلى أن فعاليات 

تُعد المقاربة بين الحكاية الموروثة بمبادئ المجتمع، وطرق التقنيات الحديثة في عرض القصة أهم سمات تفردها، كما 

 .ا لتحقيق استثمار التاريخ والقيم االجتماعية بشكل علمي يتسم بالحداثة واألصالة في الوقت ذاتهجاءت األولوية في سعيه

يذكر أن مهرجان حكايا مسك في دورته األولى التي أقيمت في الرياض منتصف شهر أغسطس الماضي، شهد زيارة 

إلعطاء مبادئ وأساسيات في مجاالت ورشة عمل  867ألف زائر طيلة األيام الستة، فيما شهد انعقاد  350أكثر من 

 .ارات األطفال التعبيرية والقصصيةالكتابة والتأليف والرسم واإلنتاج المرئي، وتطوير مه
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القسائم التعليمية والرتاخيص اإللكرتونية بالتعليم األهلي 

 خمتص 822أمام 
 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 األحد  عكاظ جريدة: المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1505576 

 

 (مكة المكرمة)عبدهللا الدهاس 

مختص بكافة المناطق ومحافظاتها مشروع القسائم التعليمية والتراخيص اإللكترونية في لقاء تنظمه وكالة  300يناقش 

ويستمر لمدة ثالثة أيام بحضور وكيل ( الثالثاء)يفه إدارة التعليم بمكة المكرمة اعتبارا من بعد غد التعليم األهلي وتستض

 .وزارة التعليم للتعليم األهلي الدكتور الدكتور سعد آل فهيد

ئم وأوضح مدير إدارة التعليم األهلي واألجنبي بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني أن اللقاء سوف يناقش مشروع القسا

كتب التعليمية لرياض األطفال، ومشروع القسائم التعليمية للتربية الخاصة، ومشروع التراخيص اإللكترونية، وتجربة م

 .التعليم األهلي بمكة المكرمة

 
سقط عصابة « الدوريات السرية»

ُ
 «اليوم الواحد»ت

 م   8036اكتوبر  81 -هـ 3417محرم  88 األحد  عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1505579 

 

 (جدة)إبراهيم علوي  

سرقت بطاقات « سعودي وتشادي وإرتري»أسقطت الدوريات السرية التابعة لدوريات األمن بجدة عصابة مكونة من 

غليل داخل مجمع مختص ببيع أجهزة االتصاالت بشارع  ألف لاير وأربعة أجهزة من محل جواالت بحي 40شحن بقيمة 

المحجر، إذ احتفلوا بإتمامها طوال يوم كامل، وبينما هم يخططون لثاني سرقاتهم أحاط بهم رجال األمن واقتادوهم 

 .للتحقيق

عرض وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن العمليات وردها بالغ عن ت

ألف لاير، وتم تشكيل فريق عمل  40أحد المحال المتخصصة ببيع أجهزة الجواالت لسرقة أجهزة وبطاقات شحن بمبلغ 

بحث وتحر ميداني لضبط الجناة، إذ تمكنت الدوريات السرية األمنية بمحافظة جدة من الوصول إلى تشكيل عصابي 

الحادثة، ويجري سماع أقوالهم لمعرفة مدى تورطهم في مكون من ثالثة أشخاص من جنسيات مختلفة، متهمين بتلك 

 .، تمهيدا إلحالتهم لجهة االختصاصقضايا أخرى مشابهة ألسلوبهم اإلجرامي، بعد أن تم إيقافهم
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 .. «احلد اجلنوبي»مرابط من  022جامعة جنران تقبل 

 «من دون رسوم
 م   8036ر اكتوب 81 -هـ 3417محرم  88 األحد  الحياة جريدة : المصدر

  http://www.alhayat.com/Articles/18235282 

 

 « الحياة» -نجران 

متقدم جديد من مرابطي قوات الحد الجنوبي، من الذين تقدموا إلى  100بدء قبولها لـ( األحد)أعلنت جامعة نجران اليوم 

 .ل الفترة الماضية، وإعفاءهم من الرسوم الدراسيةبرامج االنتساب خال

إعفاء جميع طالبها العسكريين المرابطين من الرسوم الدراسية للفصل السادس على ( السبت)وأعلنت الجامعة أمس 

 .التوالي، وتحديد مواعيد اختباراتهم وفق الوقت الذي يتناسب مع انتهاء مهماتهم الوطنية

، وذلك تقديراً لما يبذلونه من «إعادة األمل»و« عاصفة الحزم»عفاء المرابطين منذ انطالق يُذكر أن الجامعة بادرت بإ

 .لمجهود الوطني لحماية حدود الوطنجهد وطني كبير وكمشاركة منها في دعم ا

 

 
 يستهدف اململكة يصدر اإلرهاب الذي : هيئة كبار العلماء

 عن رؤية واحدة
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544536 
 

 واس -الرياض 

لكة يصدر عن رؤية واحدة ويصبو إلى هدف واحد، أكدت األمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن اإلرهاب الذي يستهدف المم

وإن اختلفت المسميات والشعارات من داعش إلى الحوثيين إلى غيرهم من جماعات التطّرف واإلرهاب، التي وجدت في 

العدو الحقيقي الذي  -بما تحمله من وسطية واعتدال وكونها قلب العالم اإلسالمي النابض ومعدن العرب الراسخ  -المملكة 

 .يقضي على مشاريعها اإلجرامية ويفشل مخططاتها الماكرة

إن ما حدث في األيام الماضية لهو خير دليل على ذلك؛ من استهداف جماعة الحوثي اإلرهابية " وقالت في بيان أصدرته 

تستهدف  منطقة مكة المكرمة بإطالق صاروخ، وما كشفت عنه وزارة الداخلية في بيانها الصادر أمس من خاليا إرهابية

أمن البالد وشعبها؛ ويبين أن اإلرهاب وإن اختلفت مسميات جماعاته وانتماءاتها المذهبية ليرمي المملكة عن قوس واحدة، 

 .ولكن بحمدهللا وتوفيقه أفشل هللا سبحانه مخططاتهم وفضحهم أمام الجميع

ربي واإلسالمي من دول ومؤسسات وشخصيات وقدرت األمانة العامة لهيئة كبار العلماء بهذه المناسبة هذا اإلجماع الع

التي استنكرت تجرؤ جماعة الحوثي اإلرهابية باستهداف مكة المكرمة في فعلة شنيعة ال يقدم عليها مسلم يحمل في قلبه 

 .حرمة لهذا البيت العتيق الذي هو قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم

والقوات العسكرية، التي بفضل هللا ثم بحنكة وحكمة والة  كما قدرت الجهود المخلصة والعمل الدؤوب من رجال األمن

األمر يقومون على حراسة وحماية أمن بالد الحرمين، فخيب هللا ظنون المتربصين ورد عنا كيد الكائدين، فهم بعد هللا 

 .الدرع المنيع والسياج الرفيع ضد سهام الغدر وقوى الظلم

http://www.alhayat.com/Articles/18235282
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ملكة بفضل هللا وعونه لديها من القوة والقدرة ما تردع به المتطاولين، وما تحفظ وأكدت األمانة العامة، للعالم أجمع أن الم

به أمنها، وتحمي مقدساتها وشعبها والمقيمين على أرضها وقاصدي الحرمين الشريفين، لن تتوانى أو تتردد في رد 

 .العدوان وحماية المقدسات بحزم وقوة وحكمة

د المملكة باالعتداء واإلفساد فرد هللا كيده وباء بالخسران وأذهبه هللا مع األيام، كم من ظالم وباغ ومعتد ومفسد قص" وقالت

 ."أولياءه وناصر عباده المؤمنين  وبقيت المملكة شامخة عزيزة بدين هللا وشرعه ثم بقيادتها وشعبها، وهللا سبحانه حافظ

 

 
 %1151ارتفاع انضباط موظفي أمانة املدينة إىل 

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10الرياض االثنين ريدة ج: المصدر

http://www.alriyadh.com/1544500 
 

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

عقب % 55.5إلى   بن عبدالهادي العمري عن ارتفاع نسبة االنضباط للموظفين . كشف أمين منطقة المدينة المنورة م

 .تطبيق البصمات الخمس وذلك خالل خمسة أيام فقط

األرقام اإلحصائية اليومية، حيث بدأ التدرج النسبي " تويتر"العمري في تغريدة على حسابه الرسمي في . واستعرض م

 .خميسيوم ال 55.5يوم األحد من األسبوع الماضي، وعلى التوالي حتى وصل إلى % 12في انضباط الموظفين من 

وكان أمين المنطقة قد تصدى لموجة من انتقادات الرافضين لقرار تبصيم الموظفين لخمس مرات يومياً والمتعاطفين معهم 

عبر مواقع التواصل االجتماعي وبعض الوسائل اإلعالمية فور اعتماده النظام الجديد الذي يهدف لرفع اإلنتاجية وإنهاء 

ً  334زت ملف المعامالت المتعثرة والتي تجاو فقط  85%واستمر مدافعاً عن قراره مبرراً ذلك بتراجع االنضباط إلى . ألفا

 .اري بحت من صالحيته كرئيس للجهازمن الموظفين وتدني مستوى اإلنتاجية، وأن القرار تنظيم إد

 

 
 السجناء باململكة يلقون خدمة متميزة: القنصل اإلندونيسي

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412حرم م 10الرياض االثنين جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544367 
 

 أحمد حسن الزهراني -الطائف 

أشاد القنصل العام اإلندونيسي   هرى شريف الدين بما تبذله وتقدمه حكومة المملكة للسجناء، ومنهم السجناء 

 .حد سواءاالندونيسيون على 

ً لكل سجين وهذه ميزة ال توجد في أي سجن في العالم كله،  ً ماليا وأكد أن المملكة البلد الوحيد الذي يدفع مخصصا

 .باإلضافة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية على الجميع في مختلف القضايا وفق حكم كتاب هللا الكريم والسنة النبوية الشريفة

 .الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمرجاء حديثه خالل لقائه بمحافظ 

وأكد القنصل اإلندونيسي أن القنصلية تبذل جهودها للتعاون مع جميع الجهات المختصة في المملكة لرعاياها سواء 

 .السجناء منهم أو غيرهم

 .ت بين البلدين في مختلف المجاالتوكان قد تم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية بين الجانبين والعالقا

http://www.alriyadh.com/1544500
http://www.alriyadh.com/1544367


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

60 

 
 ..ماليني مستفيد من خدمات الداخلية اإللكرتونية 7.5

 والوزارة تسعى للتوسع 
 تسجيل املواليد : مستشار مركز املعلومات الوطني

 قريباً .. «أبشر»عرب 
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10الرياض االثنين جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544386 
 

 أحمد الهاللي –جدة 

  عبدهللا العسيري، أن عدد المستفيدين من . كشف مستشار مدير مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية في المملكة م

وبشكل مباشر " أبشر" الخدمات االلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر بوابة الخدمات اإللكترونية لوزارة الداخلية

 .كافة أفراد العائلة للمشتركين" أبشر"ماليين مشترك من المواطنين والمقيمين، حيث تشمل خدمات  7.5يصل ألكثر من 

فقط، بل تقدم " أبشر"، أن الخدمات اإللكترونية لوزارة الداخلية ال تنحصر في بوابة "الرياض"وأكد في حديث إلى 

، والتي تخدم القطاع الخاص، كما تقدم الوزارة الخدمات "تم"، و"مقيم"، و"يقين"أخرى مثل الوزارة خدماتها عبر أنظمة 

اإللكترونية لقطاعات حكومية مختلفة، وهي بذلك تخدم بشكل مباشر، وغير مباشر كافة المواطنين، والمقيمين، والجهات 

 .االعتبارية، إضافة إلى الزائرين، والحجاج، والمعتمرين

زارة الداخلية كّرست الكثير من الجهد، والمال لتقديم الخدمات اإللكترونية، مشيراً إلى أن أثر ذلك ظهر وشدد على أن و

في تخفيف الزحام على مكاتب القطاعات المستفيدة من منصات الخدمات اإللكترونية، ومن خالل االنطباع اإليجابي 

 .يدة من هذه الخدماتالكبير لدى المواطنين واألفراد، والجهات االعتبارية المستف

 تسجيل المواليد

العسيري إلى أن الوزارة تسعى للتوسع في خدماتها اإللكترونية، حيث تعمل على تقديم خدمة تسجيل المواليد . وأشار م

، إضافة إلى الربط الكامل مع الجهات المعنية ألتمتة الكثير من العمليات التي تتطلب حاليا زيارة مكاتب "ابشر"عبر بوابة 

ً إلى أن وزارة  الخدمة، ومن ذلك التسجيل اآللي، والفوري لحاالت الزواج، والطالق، والوفاة، وتعديل المهنة، منوها

الداخلية في المملكة سباقة على المستوى الدولي في استخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها، حيث تم تأسيس 

 .قطاعات وزارة الداخليةمركز المعلومات الوطني منذ عقود عدة لدعم 

وحول ريادة وزارة الداخلية السعودية على المستوى اإلقليمي في مجال الخدمات الذكية، ودورها في تبسيط اإلجراءات 

للمواطنين والمقيمين، أوضح مستشار مركز المعلومات الوطني، أن المركز استمر في تطوير خدماته لقطاعات الوزارة، 

مية أخرى، ثم ليخدم القطاع الخاص واألفراد، حيث كانت وزارة الداخلية، ممثلة في مركز ثم توسع ليخدم جهات حكو

ً من كافة المستفيدين الذين لمسوا القيمة  المعلومات الوطني، سباقة في تقديم الخدمات الذكية التي وجدت قبوالً واسعا

 .المضافة التي اختصرت لهم عوائق المكان، والزمان

 المشروعات الريادية

، أكد العسيري أنه 8010وفيما يتعلق بدور الشركات الناشئة والمشروعات الريادية في المملكة في تحقيق أهداف رؤية 

من المعروف أن اغلب االبتكارات الحديثة في مجال تقنية المعلومات خرجت من شركات حديثة وببدايات متواضعة 

الرقمي بشكل عام، تقدم فرصا لالستثمار في التقنيات المتقدمة  نسبيا، مشيراً إلى أن التعامالت اإللكترونية والتحول

والتطوير البشري الداعم لها، علما أن بعض التقارير تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة توفر فرصا وظيفية قد 

 .على المستوى العالمي% 20تصل إلى أكثر من 
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خاصا بهذا المجال، حيث أنشأت مؤخرا هيئة خاصة لدعم  وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماما

 .8010المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الهام في تحقيق أهداف رؤية 

العسيري عن فرص العمل الواعدة للشباب السعودي التي تتيحها قطاعات الخدمات االلكترونية والخدمات . وتحدث م

تقدمها وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات االلكترونية يتطلب موظفين الذكية والمبتكرة، وخصوصاً تلك التي 

 .بكفاءات ومهارات عالية

كلما كان االعتماد على التقنية أكثر، تتوفر الفرص الوظيفية ذات العالقة، ومن شأن ذلك تشجيع الشباب على تعلم : "وقال

وفي هذا المجال، فإن مركز المعلومات الوطني يعمل باستمرار على التقنيات المتقدمة والسعي لتحسين مهاراتهم فيها، 

تطوير معهد تقنية المعلومات التابع له، لتوفير التدريب المناسب لضمان مستوى رفيع من الكفاءات المميزة محلياً 

 ً  ".وإقليميا

 التعامالت اإللكترونية

زارة الداخلية في تعزيز القدرة التنافسية القتصاد المملكة، كما تحدث العسيري عن دور الخدمات االلكترونية التي تقدمها و

مشيراً إلى أن التعامالت اإللكترونية توفر السرعة، والسهولة، والشفافية في تنفيذ العمليات، وكل هذه متطلبات أساسية 

 .للتطور االقتصادي، حيث توفر مناخا جاذبا لالستثمار

ن كافة األطراف المعنية، سواء الجهات االعتبارية، أو األفراد، أو القطاعات ولفت إلى أن التعامالت اإللكترونية تمكّ 

الحكومية، من تقليص تكاليفها المرتبطة بالخدمات التي تم تقديمها الكترونيا، واستثمار الوفر في النمو االقتصادي للدولة، 

 .يات المتقدمة التي تمكن هذه التعامالتإضافة إلى أن التعامالت اإللكترونية تتيح فرصا ثمينة لالستثمار في التقن

وتحدث مستشار مركز المعلومات الوطني عن مشاركة وزارة الداخلية في المملكة في أسبوع جيتكس للتقنية بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة، والذي عقد قبل أسبوعين، إذ أوضح أن أسبوع جيتكس يمثل أهم حدث من نوعه في المنطقة، 

، كمنصات الخدمات اإللكترونية "الداخلية"رض في العالم، حيث تم تسليط الضوء على أهم هذه خدمات وثالث أكبر مع

خدمة إلكترونية  87، إضافة إلى تسليط الضوء على "موجز"و" تم"و" مقيم"و" يقين"و" أبشر"والتي تشمل بوابة 

ت الوطني، والدفاع المدني، وغيرها من لقطاعات مختلفة كاألحوال المدنية، والجوازات، والمرور، ومركز المعلوما

 .هاتالج

 

 
 يوفران سكنًا وقروضًا ميسرة ألسر األيتام( بنيان)و( إنسان)
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10الرياض االثنين جريدة : المصدر
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  الحيدر  -الرياض 

. الخيرية للتنمية األسرية( بنيان)، اتفاقية تعاون مع جمعية (إنسان)وقعت الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض 

وتهدف االتفاقية إلى خدمة أسر جمعية إنسان في مجال اإلسكان، بمبلغ خمسة ماليين لاير سنويا، وذلك لمساعدة أسر 

بحسب الضوابط اإلجرائية في الجمعيتين على أن تكون األولوية ( ، فله دورين، دبلوكس، دورشقة)األيتام على تملك سكن 

دون فوائد ألسر الجمعية لغرض شراء أو "القرض الحسن "واشتملت االتفاقية أيضا على تقديم . لمن منازلهم آيلة للسقوط

تي هذه االتفاقية انطالقا من حرص جمعيتي وتأ. ترميم المنازل، أو قضاء دين للتيسير على المعسرين وتفريج كربهم

إنسان وبنيان على دعم فئة األيتام والمشاركة في المسؤولية االجتماعية، وتوفير السكن المالئم  لألسر المستفيدة، وذلك لما 

 .السكن أهم مقومات الحياة الكريمةيوفره السكن من استقرار نفسي باعتبار 
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 هم منذ مطلع العام اجلاريألف مسافر منهم متت خدمت ٠١١

كاونرتات جديدة مبطار املؤسس خلدمة ذوي االحتياجات 
 اخلاصة

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10الرياض االثنين جريدة : المصدر
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 صالح الرويس –جدة 

الف مسافر من ذوي االحتياجات الخاصة عبر  322عبدالعزيز الدولي خدمات الرعاية الكثر من قدم مطار الملك 

 .8036الصاالت الثالث منذ مطلع العام الجاري 

وقد تم تسخير كافة اإلمكانات المتوفرة لتسهيل سفر هذه الشريحة الغالية من المسافرين من خالل تقديم كل ما يحتاجونه 

 .ظة دخولهم المطار وحتى الوصول الى الطائرةمن خدمات خاصة منذ لح

وأوضح مدير العالقات العامة واإلعالم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي بن معلوي الذيب، ان إدارة المطار تحرص 

على تقديم خدمات متنوعة لمساعدة المسافرين من ذوي االحتياجات الخاصة وهم فئة غالية على الدولة والمجتمع، 

دائما لخدمتهم بالشكل المطلوب، من خالل استقبالهم عبر كاونترات مخصصة لخدمتهم، وتقديم العديد من ونحرص 

الخدمات كإنهاء اجراءات سفرهم وتوفير الكراسي المتحركة ومرافقين وتقديم المساعدة لهم، وايصالهم الى الطائرة عبر 

الرافعات المتحركة لتصعيدهم خالل مرحلة المغادرة او انزالهم خدمة الرعاية الخاصة التي يتم فيها توفير خدمة النقاالت و

 .عند القدوم الى المطار

موظف موزعين في صاالت المطار لخدمة ذوي االحتياجات  22كرسي متحرك و 3500وأشار الى وجود أكثر من 

ً انه تم االسبوع الجاري اضافة كاونترات جديدة في الصالة الجنوبية في منط قة المبيعات لتقديم خدماتها الخاصة، مبينا

لذوي االحتياجات الخاصة بما يضمن راحتهم وسالمتهم، إلى جانب توفير كاونترات مماثلة في منطقة االستعالمات 

والرعاية الخاصة، ليصل اجمالي الكاونترات الخاصة بخدمة ذوي االحتياجات الخاصة تسع كاونترات، منها اربعة في 

 .الصالة الشمالية، وثالثة في مجمع صاالت الحج والعمرة الصالة الجنوبية وأثنان في

وأضاف الذيب أن ذلك يأتي انطالقاً من حرص إدارة المطار على توفير باقة من الخدمات المتكاملة للمسافرين من ذوي 

من االحتياجات الخاصة في جميع صاالت المطار،  وذلك لضمان مساعدتهم على إتمام رحلة سفرهم دون عناء بدءاً 

 .رةالحجز والخدمات األرضية حتى الوصول الى الطائ
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 تتعامل خبصوصية مع املرابطني« العدل»
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 الراشد عبدالعزيز -الرياض 

ً لكافة محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة يقضي . أصدر وزير العدل د ً استثنائيا وليد الصمعاني، تعميما

 .بضرورة مراعاة ظروف المرابطين، نظراً لصعوبة مراجعتهم المحاكم، ومرابطتهم وحمايتهم للوطن ومقدساته

من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي؛ تشير إلى وقد جاء التعميم بعدما ورد للوزارة استدعاءات 

صدور قرارات تنفيذية ألحكام قضائية تتضّمن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، وأن 

 .ذلك أضّر بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم

ً بإطالق سراح أحد السجناء ورفع إيقاف الخدمات واستناداً للتعميم فقد أصدرت محكمة التنفيذ بال ً قضائيا رياض حكما

 .اإللكترونية الحكومية عنه كونه من المشاركين في المرابطة في الحدّ الجنوبي

 

 
 يف إجنازات أمنية استباقية يف كشف خمططات اإلرهاب

أشخاص مبحافظة شقراء  4اإلطاحة خبلية إرهابية مكونة من  
 ن ومرتبطة بداعش يف سورياتستهدف رجال األم
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 :واس -« الجزيرة»

التحقيقات القائمة في عدد من القضايا اإلرهابية التي وقعت خالل  بأنه في إطار صّرح المتحدث األمني لوزارة الداخلية، 

الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق 

نتائج تلك التحقيقات المدعومة بالفحوص  العامة والمنشآت األمنية واالقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، وما أسفرت عنه 

 3: المخبرية الجنائية لآلثار المتخلفة عن هذه الجرائم، بتورط عدد من األشخاص الخطيرين في هذه القضايا، وهم كلٌّ من

سعودي  -ـ فاضل عبد هللا   آل حمادة  8( . 3065043735)سعودي الجنسية  -ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك 

ـ   بن حسين علي  4( . 3026852373)سعودي الجنسية  -ـ علي بالل سعود آل حمد  1( . 3075307738)الجنسية 

 6( . 3055216106)سعودي الجنسية  -ـ ميثم بن علي   القديحي  5( . 3082775428)سعودي الجنسية  -آل عمار 

سعودي  -د بن علي عبد الرحيم الفرج ـ ماج 7( . 3065311302)سعودي الجنسية  -ـ مفيد حمزه بن علي العلوان 

ـ أيمن إبراهيم  2( . 8834672842)بحريني الجنسية  -ـ حسن محمود علي عبد هللا  2( . 3084160861)الجنسية 

 ( .3046132214)سعودي الجنسية  -حسن المختار 

http://www.alriyadh.com/1544394
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هم للجهات األمنية، كما تحذر كل ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بالمعلن عن أسمائهم أعاله بالمسارعة لتسليم أنفس

بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، ويُعَد هذا اإلعالن فرصة سانحة ألولئك الذين اُستغلوا من قمبل  من يتعامل معهم 

ً ألية  هؤالء المطلوبين خالل الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات األمنية  إليضاح مواقفهم تفاديا

ساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه االتهام بالمشاركة باألعمال اإلرهابية، كما تدعو في م

أو أقرب جهة أمنية، ( 220)الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في اإلبالغ عنهم على الرقم 

/  2/  86وتاريخ  2/  46348المكافآت المقررة باألمر السامي الكريم رقم علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم 

هـ، والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون لاير لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد 3484

ماليين في حال المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ماليين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة 

 .وهللا الهادي إلى سواء السبيل. إحباط عملية إرهابية

كما صرح المتحدث األمني لوزارة الداخلية بأن الجهات األمنية المختصة ومن خالل متابعتها للتهديدات اإلرهابية التي 

ة وتهديدات إرهابية مرتبطة عن أنشط   تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد تعاملت مع معلومات

اإلرهابي في الخارج وبلوغ الترتيبات فيها إلى مراحل متقدمة تُشير إلى وجود أعمال إرهابية وشيكة « داعش»بتنظيم 

الوقوع مما ضاعف من وتيرة الجهود األمنية المبذولة الستباق ما يخطط إليه والحيلولة دون وقوعها وهو ما أسفر بفضل 

 :اآلتيههللا عن النتائج 

التي تركزت على  تتخذ من محافظة شقراء منطلقاً ألنشطتها  اإلطاحة بخلية إرهابية، مكونة من أربعة أشخاص  : أوالً 

التعليمات  وتواصل عناصرها في ذلك مع أحد القيادات بتنظيم داعش اإلرهابي في سوريا وتلقي  استهداف رجال األمن، 

جرى وفق عملية متزامنة القبض عليهم وهم كل  د تحديد هويات عناصر هذه الخلية، وبع. واألوامر منه للعمل على تنفيذها

. سعودي الجنسية -عبدهللا بن عبيد بن محماس العصيمي العتيبي. سعودي الجنسية  -أحمد بن   بن حمود المعيلي -: من

وقد  . سعودي الجنسية -بن   الرشيدمجاهد بن رشيد . سعودي الجنسية -عبدالعزيز بن فيصل بن جفين الدعجاني العتيبي

أقروا تحقيقياً في أقوالهم بعالقتهم المباشرة بهذه الخلية ونشاطهم فيها وتواصلهم مع عناصر التنظيم في سوريا، ورصدهم 

إلى التنظيم  وتمرير معلوماتهم ( الشرقية-تبوك -الرياض )لعدد من رجال األمن يعملون بجهات أمنية مختلفة في مناطق 

ً وفق ما يصدر لهم من توجيهات من التنظيم الضال كما تم إيقاف ستة أشخاص . في الخارج استعدادا الستهدافهم الحقا

: ثانياً  . لتوفر ما يفيد بعالقتهم بالمذكورين ويجري التحقيق معهم في عالقتهم بالخلية ونشاطاتها( سعوديي الجنسية)آخرين 

ت تفيد بوجود تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدهللا توفرت معلوما هـ 3412/  3/  2بتاريخ  

الرياضية في محافظة جدة أثناء مباراة منتخبي المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة التي 

وقد  ي المواقف التابعة للملعب، هـ ، باستخدام سيارة مفخخة يتم وضعها ف3412/  3/  30أقيمت يوم الثالثاء الموافق 

تعاملت الجهات األمنية مع التهديد على أقصى درجات الجدية، وفرضت على الفور مزيداً من التعزيزات والتدابير على 

وضاعفت في الوقت ذاته من جهودها الميدانية بحثاً  الموقع بكامل محيطه للتعامل الحاسم مع أي حالة اشتباه يتم رصدها، 

/  3/  2وهو ما مكن بفضل هللا من تحديد هوياتهم والقبض عليهم بتاريخ  عن األطراف المشتبه بعالقتهم بالتهديد، وتقصياً 

حسان . باكستاني الجنسية -فارمان هللا نقشبند خان . باكستاني الجنسية -ساليمان أراب دين : هـ ، وهم كل من3412

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك . سوداني الجنسية -لطاهر عبدهللا إبراهيم عبدالعظيم ا. سوري الجنسية -عبدالكريم حاج   

لتؤكد مجدداً مواصلة الجهات األمنية لجهودها في مكافحة األنشطة اإلرهابية وضبط المتورطين فيها واستباق أيدي الشر 

وأمن هذه البالد واإلضرار بما يحول دون تمكنها من تنفيذ ما توجهبه من إفساد وترويع لآلمنين وإخالل باستقرار 

وهللا الهادي إلى . نبمقدراته وخيراته، متكلة في ذلك على هللا عز وجل ثم على ما تجده من تعاون المواطنين والمقيمي

 .سواء السبيل
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أبرزها منذجة وحتليل التوجهات االجتماعية على الشبكة 

 :«اجلزيرة»لـ« العلوم والتقنية».. العنكبوتية
 مشروعات جديدة ملواكبة تطورات استخدامات  82 

 التقنية واالتصاالت
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10الجزيرة االثنين جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161031/ec14.htm-http://www.al 
 

 :حربيجمال ال -« الجزيرة»

 30عن« الجزيرة»كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بمعهد بحوث االتصاالت وتقنية المعلومات لـ

 .مشاريع بحثية الستخدمات خدمية تقنية إلكترونية لحل أبرز اإلشكاليات

وكشف . علوم والتقنية في مقرهاجاء ذلك على هامش معرض أسبوع العلوم والتقنية الذي تنّظمه مدينة الملك عبدالعزيز لل

وهو « 8سنام »أن المعهد بصدد اعتماد مشروع « الجزيرة»مدير العالقات العامة واالعالم بالمعهد نايف المطيري لـ

والذي يهدف إلى نقل التقنية في مجال الحاسبات فائقة االداء ويستفيد ( سنام)امتداد لمشروع الحاسب السعودي فائق االداء 

، عدد من الجهات سواء المعاهد او مراكز األبحاث بالمدينة او خارجها مثل الرئاسة العامة لألرصاد من المشروع

 .والجامعات والمراكز البحثية، ومراكز المعلومات

مشاريع عقب هذا المشروع في مقدمتها نمذجة وتحليل الشبكات والتوجهات  2وأضاف المطيري أن المعهد اعتمد مؤخراً 

والذي يهدف إلى تحليل الشبكات والتوجهات االجتماعية وتحديد المشاكل القائمة ، الشبكة العنكبوتية االجتماعية على

جهاز إرسال واستقبال البيانات وهو ، لمعالجة مرضى الصرع، ومشروع نظام تنيبه طبي لمرضى الصرع، والمحتملة

والذي يهدف إلى ، تأمين الرسائل اإللكترونيةومشروع جهاز ، جهاز إلرسال واستقبال نقل البيانات ومتابعة المركبات

 .المراقبة اآلمنة للرسائل اإللكترونية

ومشروع لوح الكتروني قابل للبرمجة متعدد التطبيقات والذي يعتبر تصميمه من أكبر التحديات المتعارف عليها عالميا 

ت له التكنولوجيا في مجال مصفوفات في مجال تصميم األلواح االلكترونية حيث يحتوي هذا اللوح على أحدث ما توصل

الهدف منه ردع التهديدات السيبرانية ودراسة ، ومشروع إنشاء معمل الجرائم السيبيرية، البوابات المنطقية القابلة للبرمجة

 التهديدات والحوادث المسجلة، ومناهج تقنيات التحقق: الوضع الحالي في مجاالت جرائم اإلنترنت في المملكة بما في ذلك

وهو عبارة عن عمل رادار متنقل لألبحاث الخاصة بتتبع األهداف الجوية ، ومشروع تبع، الجنائي للجرائم اإللكترونية

ومشروع سراب للغراض العسكرية وهو عبارة عن رادار صغير محمول على عربة ، وتطوير البرمجيات الخاصة بها

، التقاط األهداف الصغيرة سواء أرضية أو جوية أو بحريةيصعب اكتشافه بواسطة أجهزة اإلسناد اإللكتروني ويستطيع 

وأخيراً مشروع قاعدة ذكية لعزل المنشآت الحساسة من آثار الزالزل وهي قاعدة ذكية مثبتة على كور من االسفل ومن 

 من آثار الزالزل على المباني، بحيث يوجد حساس مثبت في قاعدة% 25الجانب بمولدات الحركة الخطي تقوم بغزل 

المبنى عندما يقوم هذا الحساس بقراءة أي اهتزاز يرسل اشارة الى المتحكم ويقوم المتحكم بإرسال اشارة الى مولد القوى 

 .بح قاعدة المبنى ثابتة على الكورالخطي حتى تتحرك وتص
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من السعوديني ضحايا احتيال عرب % 02: البنوك السعودية

 تطبيقات ومواقع إلكرتونية
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10الجزيرة االثنين ريدة ج: المصدر
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 :االقتصاد -« الجزيرة»

امنًا مع ارتفاع استخدام السعوديين البطاقات حذَّرت البنوك السعودية من خطر ازدياد عمليات االحتيال اإللكتروني تز

 .االئتمانية، وتزايد المواقع اإللكترونية غير الموثوقة

ويأتي هذا التحذير كخطوة استباقية من البنوك لضمان الحد من أي عمليات احتيال قد يتعرض لها العمالء مع ارتفاع 

 .ترنتالقدرة الشرائية للفرد، وتطلُّع الكثيرين للشراء عبر اإلن

وقال األمين العام للجنة اإلعالم والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن هناك شغفًا لشراء المنتجات عبر 

المواقع اإللكترونية مع عدم معرفة العمالء أنها غير مرخصة أو موثوقة؛ ما يوقع العميل ضحية لجهات مجهولة، تسعى 

من السعوديين في %  80خبراء اقتصاديون سعوديون مؤخًرا وقوع ما يتجاوز  أكد: وأضاف. لسرقة الحسابات البنكية

وهنا يكمن دورنا التوعوي في تقنين تلك العمليات عبر . قضايا نصب واحتيال عبر هذه التطبيقات والمواقع اإللكترونية

 .رفع الوعي لدى العمالء

التجارية الشهيرة والموثوقة، التي تتمتع بحماية عالية  وأكد حافظ أن مخاوف البنوك السعودية ال تشمل مواقع العالمات

المستوى، لكن تكمن معظم المخاطر في مواقع البيع غير المعتمدة، التي تغري العميل بأسعار مذهلة لمنتجات مقلدة أو 

جارية من الشركات والعالمات الت%  20وبيّنت دراسات تسويقية حديثة أن ارتفاع مبيعات نحو . مغشوشة أو مسروقة

 .العالمية كان بسبب استخدام المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي

بعد أن بلغت في  8080مليون دوالر في  305264ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة اإللكترونية بالمملكة إلى نحو 

ت االئتمان على مستوى العالم مليون دوالر، مع العلم أن المملكة لديها أعلى نسبة لحاملي بطاقا 55224نحو  8035

وقد ساهمت تلك . وأكد حافظ أن المملكة تحتل الصدارة عربيًّا من حيث استخدام مواقع التواصل االجتماعي. العربي

 .المواقع بالتسويق اإللكتروني، وتحفيز المستهلك على الشراء

كما أن . نظًرا لوعي العمالء، ونهج مؤسسة النقدوقطع حافظ بأن المملكة تعتبر األقل عالميًّا في حجم االحتيال المالي، 

حاالت االحتيال محليًّا سجلت مستويات مقبولة بالنسبة لحجم وزخم العمليات والتعامالت المصرفية، التي بلغت خالل 

 . حالة 3021حالة، بمتوسط ربعي بلغ  4171م 8035
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مستودعات  821تضبط خمالفات يف « الغذاء والدواء»

 تحضرات الصيدالنيةللمس
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10الجزيرة االثنين جريدة : المصدر
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 :المحليات -« الجزيرة»

وأوضحت . أشهر 1مستودعات للمستحضرات الصيدالنية خالل  302في  ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات

، أن مختصيها نفذوا حمالت تفتيشية دورية على www.sfda.gov.saالهيئة في بيان على موقعها اإللكتروني 

مستودعات الشركات المستوردة والمسوقة للمستحضرات، ضمن جهود متابعة المستحضرات الصيدالنية المسوقة في 

كة لضمان مأمونيتها وسالمتها، والتأكد من التزامها باشتراطات أسس التخزين والتوزيع الجيد للمستحضرات الممل

يوليو، أغسطس، )مستودعاً خالل ثالثة أشهر  137وأضافت أن الزيارات التفتيشية شملت . الصيدالنية المعتمدة من الهيئة

 .مخالفة فيها 811مستودعات مخالفة، وسجلوا  302، ضبطوا خاللها (سبتمبر

 .مستودعاً لحين التأكد من سالمتها ومأمونيتها 31مستحضراً في  645281كما حجز مفتشو الهيئة 

، وبلغ عدد المنتجات التي أثبتت 8002منتجاً تجميلياً منذ عام  8278إلى ذلك، فحص مختصو الهيئة العامة للغذاء والدواء 

ً  377نتائج التحليل مخالفتها للمحتوى  ً  20، والمخالفة للملصق التعريفي منتجا عملية  305215« الهيئة»كما نفذت . منتجا

ً تجميلياً، في حين  67854تدقيق لطلبات إدراج منتجات تجميل، وبلغ عدد منتجات التجميل التي أدرجتها الهيئة  منتجا

وبلغ عدد منشآت . لباً ط 7620طلباً، وطلبات منتجات التجميل غير المكتملة  3022وصل عدد الطلبات المرفوضة 

ً  8626منشأة، وعدد المصانع الخارجية المدرجة  3450التجميل المسجلة   .مصنعا

 
 للمملكة بطريقة« فتاة أجنبية»إحباط حماولة إدخال 
 غري مشروعة 

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10الجزيرة االثنين جريدة : المصدر

http://www.al-jazirah.com/2016/20161031/lp3.htm 
 

 :سلطان المواش -« الجزيرة»

د جمرك جسر الملك فهد إحباط محاولة إدخال  إلى المملكة بطريقة غير مشروعة وذلك بعد أن تم « فتاة أجنبية»َشهم

 .هربإخفاؤها أسفل المقعد الثالث للمركبة التي كان يقودها الم

مت إلى الجمرك مركبة يقودها أحد المسافرين وفي  وقال األستاذ ضيف هللا العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد قَدم

بعباءة »أثناء إنهاء اإلجراءات الجمركية المعتادة ُعثر على فتاة من جنسية أجنبية مخبأة أسفل المقعد الخلفي ومغطاة 

ً أنه بعد التحقق من هويتها تبيّن أن قائد المركبة يريد إدخالها إلى لغرض التمويه على المفتش ال« نسائية جمركي، مبينا

 .المملكة بطريقة غير مشروعة، مبيناً أنه جرى اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال ذلك

http://www.al-jazirah.com/2016/20161031/lp4.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161031/lp3.htm
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ا به وأكد مدير عام جمرك جسر الملك فهد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول كل م

 .أحبط حاالت مماثلة لهذه المحاولةمخالفة لألنظمة والقوانين المعمول بها، مشيراً إلى أن جمرك جسر الملك فهد سبق أن 

 

 
 تكليف معلمات مبراكز حمو األمية يستفز العاطالت

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  1االثنين الوطن جريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282510&CategoryID=5 

 

      AM 38:35 13-30-8036إبتسام شقدار : مكة المكرمة

ي بالعمل في مراكز محو األمية المسائية بمكافآت أثار قرار تعليم مكة المكرمة، بتكليف معلمات التعليم العام الصباح

إضافية والتخفيف عليهن من عبء العمل في التعليم الصباحي غضب وحفيظة عدد كبير من الخريجات الجامعيات 

 .التربويات المؤهالت للعمل في قطاع التعليم

ت عن العمل باألولوية في تلك وتناولت وسائل التواصل االجتماعي رسائل التندر، حيث طالبت الجامعيات العاطال

اتجهنا إلى كليات التربية والدبلوم التربوي بعد الدراسة الجامعية في : الوظائف، وقالت الجامعيات العاطالت عن العمل

استشراف لألمل لمستقبل مشرق للعمل في مهنة التدريس غير أننا وجدنا األبواب موصدة لسنوات والمعوقات من 

لتنا عاطالت لسنوات، وكانت فكرة  التعليم في مراكز محو األمية المسائية بارقة أمل إال أننا اختبارات ومفاضلة جع

لماذا ال تستثمر طاقات الجامعيات العاطالت : صدمنا بتخصيصها لمعلمات التعليم العام، وتساءلت الخريجات الجامعيات

 .عن العمل بدال من استنفاد طاقات المعلمات صباحا ومساء

اعدة المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم مكة المكرمة آمنة الغامدي، قد أصدرت قرارا يقضي بعدم إسناد وكانت مس

حصص االنتظار والمناوبات نهاية الدوام الرسمي للمعلمات المكلفات بالعمل في مراكز محو األمية المسائية، نظرا لحاجة 

مساًء خالل العام ليف معلمات التعليم العام بنظام المكافأة للعمل صباحا ولتك" محو األمية المسائي"مراكز تعليم الكبيرات 

 .الدراسي الجاري

 

 

 
 نظام اإلجازات يربك مواعيد جلسات احملاكم

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين الوطن جريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282570&CategoryID=5 

 

      AM 3:04 13-30-8036فهد الجهني : بريدة

ت في توقع مراقبون لألنظمة العدلية ومواعيد القضايا في المحاكم، أن تتسبب القرارات األخيرة المتعلقة بنظام اإلجازا

إرباك مواعيد الجلسات، حيث ألزمت القرارات موظفي الدولة بالتمتع بإجازاتهم السنوية كاملة أو تسقط عنهم بعد انتهاء 

فترتها، األمر الذي سيتسبب بتقديم القضاة وأعوانهم إجازاتهم دفعة واحدة خالل العام الواحد، ومحاولة استنفاذ أرصدتهم 

، ما سيضاعف أعداد المعامالت والقضايا المتعثرة، وتأجيل مواعيد الجلسات المحددة السابقة من اإلجازات المتراكمة

 .مسبقا

، أن لديه دعوى مالية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة العامة ببريدة منذ نحو عام، حيث نظرها "ع س"وبين المواطن 

 .حتى اآلن ثالثة قضاة بسبب إجازاتهم وتنقالتهم

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282510&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282570&CategoryID=5
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، وجود إرباك واضح في مواعيد الجلسات، خصوصا أن هناك موعدا محددا للتمتع في "الوطن" وأكد مصدر مطلع إلى

اإلجازة الماضية مما جعل الكثير يتقدم في طلب االستفادة من إجازته، مبينا أن هناك معالجة سيتم العمل بها لتفادي هذه 

 .المشكلة دون أن يوضح مصدر هذه اآللية

، أنه من المفترض أن تكون هناك إجازة خاصة للقضاة يتمتعون بها في "الوطن"الحم، لـوأوضح المحامي عبدالرحمن ال

اإلجازة الصيفية فقط، مؤكدا أن هذا النظام معمول به في كثير من الدول، حيث ال يبقى في المحاكم خالل إجازة الصيف 

 .والعاجلة التي ال تستوجب التأخيرإال قاٍض للقضايا المستعجلة والهامة 

 

 
 ممارسا صحيا وإداريا بتبوك 90ابتعاث 

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين الوطن جريدة : المصدر

&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282569 

 

      PM 33:84 10-30-8036الوطن : تبوك

بلغ عدد منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك الذين تمت الموافقة من قبل وزارة الصحة خالل العام 

 .اممارسا صحيا وإداري 21الماضي على ابتعاثهم وإيفادهم للدراسة والتدريب والتجسير خارج وداخل المملكة 

طبيبا مبتعثا جاءت تخصصاتهم في طب الباطنية واألشعة  18وأوضحت إدارة العالقات واإلعالم بصحة تبوك أن 

التشخيصية، وجراحة الوجه والفكين وشهادات االختصاص السعودية في تخصصات المخ واألعصاب وطب األطفال 

الحنجرة وطب المجتمع والزمالة في الغدد والطب النفسي والباطني، وطب أعصاب األطفال وجراحة األنف واألذن و

 .الصماء

في تخصصات  87وبينت أن األخصائيين والفنيين الذين تم ابتعاثهم للدراسة والتخصص داخل المملكة وخارجها بلغوا 

التمريض والصيدلة والمختبرات الطبية والرعاية الصحية األولية والغدد الصماء وتقنية األسنان وغيرها من تخصصات 

 .طب المساعدةال

فنيا من مجاالت التمريض  14من تم إيفادهم في برامج التجسير في الجامعات داخل المملكة بلغ عددهم "وأضافت 

 ".والمختبرات واألسنان والعالج الطبيعي

لغامدي أن المبتعثين والموفدين للدراسة والتدريب وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم هللا ا

 .ستدعم الخدمة الصحية في المنطقة سيدعمون الخدمات الصحية في المنطقة ليشكلوا دفعة

 

 
 من املتهمني جبرائم جنائية مصابون بالفصام%  1

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10الوطن االثنين جريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=282524&CategoryID=3 

 

      PM 30:14 10-30-8036نجالء الحربي : جدة

على اللجان الطبية الشرعية في كل من مستشفى  ، أن عدد المتهمين الذين عرضوا"الوطن"كشف مصدر قضائي مطلع لـ

األمراض النفسية بالطائف، ومستشفى األمل بالدمام، ومستشفى األمل بالرياض، ومستشفى األمل بالمدينة المنورة، خالل 

منهم %  6متهما، موضحا أن أغلب التقارير الصادرة عن حالتهم العقلية تتضمن إصابة  750العامين الماضيين بلغ 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282569&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=282524&CategoryID=3
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إلى جانب االكتئاب الحاد، فيما حددت جرائمهم باالعتداء على النفس واالغتصاب، والتعنيف، " الفصام الذهني"ض بمر

 .والتهديد واالعتداء على ممتلكات الغير، وغيرها من القضايا الكبرى

 التحاليل والتاريخ المرضي 

ن الجهات المختصة إلى المستشفى النفسي بعد يقول مدير مستشفي الصحة النفسية بجدة إنه عندما يتم تحويل المتهم م

ارتكابه جريمة غير طبيعية، يتم البحث عن تاريخه المرضي، ففي حالة عدم وجود ملف له في مستشفيات الصحة النفسية 

أشهر ومراقبة تصرفاته، والبد هنا من معرفة  1ال يتم الحكم عليه بأنه مريض نفسي ويتم تنويمه في المستشفى ألكثر من 

لعالقة التي تربط بين المتهم والضحية، كما تجرى عليه عدة تحاليل لتأكد من عدم وجود مواد مخدرة سببت له اإلدمان، ا

وقد تكون هي الدفاع الرتكاب تلك الجريمة، كذلك البد من التأكد وقت ارتكاب الجريمة بأنه لم يكن تحت تأثير المرض 

ب الجريمة وهو ليس تحت تأثير المرض النفسي فهنا ال ترفع عنه األهلية وكشف أنه في حالة اكتشاف أنه ارتك.  النفسي

وال تخفض عنه المسؤولية الجنائية ويتم محاكمته، موضحا أنه عندما تثبت تقارير مستشفيات الصحة النفسية، أن المتهمين 

المنشآت حتى يتم التأكد من  المحولين إليها ارتكبوا جرائمهم بسبب أمراض نفسية يعانون منها، فإنهم يحجزون في هذه

 .شفائهم بشكل كامل

 التأكد من السالمة العقلية  

، أن جميع من يرتكبون جرائم كبرى يتم "الوطن"أوضح مدير مستشفى األمراض النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي لـ

حويل عدد قليل إلى مستشفى عرضهم على اللجان الصحية الشرعية المتواجدة في المناطق، وفيما يخص مدينة جدة يتم ت

لوجود اللجنة الطبية الشرعية هناك، حيث تستقبل المتهمين للتأكد من " شهار"األمراض النفسية بالطائف المعروف بـ

 .سالمتهم العقلية وإصدار تقارير بحاالتهم وإرسالها إلى المحاكم

يدفع الجهات المختصة لتحويل هذا المتهم للجان وأشار الحارثي إلى أن ارتكاب الجرائم يعتبر كسرا لحاجز اجتماعي مما 

الصحية الشرعية للتأكد من سالمته العقلية، موضحا أن المرض النفسي البد أن يسبق الجريمة بمعنى أن المتهم الذي 

يرتكب جريمة شاذه البد أن يكون له تاريخ مع المرض النفسي، فنجد أن مرتكب الجريمة كان في نوبة غضب أخرجته 

حكم بنفسه، أو إذا كان عند الفرد نية للقيام بهذا السلوك سوى قتل، أو اغتصاب، أو تعنيف يعتبر أيضا من المرضى عن الت

النفسيين، موضحا أنه كذلك البد من التأكد أن هذا المتهم ال يتعاطى المخدرات فقد يكون ارتكب تلك الجريمة تحت تأثير 

 . المخدر فهنا ال يعتبر من المرضى النفسيين

وأضاف الحارثي أن معظم جرائم المرضى النفسيين تكون غير طبيعية، لذلك نجد أن عدد األشخاص العاديين الذين 

يقومون بجرائم متعددة يفوق عدد المرضى النفسيين في الجرائم المرتكبة، وذلك ألن بعض جرائم المرضى النفسي تكون 

أو أحد من أقربائه كاألب أو األم، بينما األشخاص الطبيعيون ال  شاذة وبشعة، فعلى سبيل المثال نرى بعضهم يقتل أوالده

 .يستطيعون فعل ذلك

 أبرز الجرائم التي ارتكبوها

 االعتداء على النفس بما في ذلك القتل

 االغتصاب

 التعنيف

 .التهديد واالعتداء على ممتلكات الغير
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اإلرهابية أن أمن  رسالة صرحية للجماعات" الداخلية"أكدوا أن بيان 

 اململكة ال ميكن اإلخالل به
السعودية قادرة على إفشال املخططات ": االقتصادية"خمتصون لـ

 اإلرهابية اخلبيثة
  م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين األقتصادية جريدة : المصدر

ttps://www.aleqt.com/2016/10/31/article_1098462.htmlh 

 

 رنا حكيم من جدة

فيما أعلنت وزارة الداخلية، أمس، إحباط مخططين إرهابيين أحدهما كان يستهدف تفجير ستاد الجوهرة في جدة واآلخر 

، أن "االقتصادية"ون لـيستهدف رجال األمن والدوريات األمنية في الرياض والمنطقة الشرقية، أكد مختصون سياسي

العمليات اإلرهابية وإحباطها من قبل رجال األمن في وقت قياسي وقبل أن تقع في كثير من األحيان دليل على قوة وكفاءة 

 .األجهزة األمنية في المملكة، وأن السعودية قادرة على إفشال المخططات الخبيثة

ي، إن البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية باألمس، يعكس أنها وقال الدكتور خالد باطرفي، المختص في الجانب السياس

تقوم بضربات استباقية إلبطال العمليات اإلرهابية قبل وقوعها، بالرغم من أن دوال كبرى في الجوار وكذلك في أوروبا 

أنها تعاني ضربات  سبقت السعودية بمراحل في مجال التعامل مع اإلرهاب، فضال عن القوة األمنية واالستخباراتية، إال

 .اإلرهاب، وال تستطيع إيقافه، أو إبطال العمليات قبل حدوثها

وأشار إلى أن إفشال هذه الحوادث قبل وقوعها وكذلك اكتشاف منفذي بعض العمليات بعد ساعات قليلة من وقوعها، 

ريحة لكل الجماعات والتعرف على مرتكبيها بشكل سريع والقبض على مرتكبيها في نهاية المطاف، تعد رسالة ص

اإلرهابية أن المملكة رقم صعب، وال يمكن اإلخالل بأمنها أو إحداث الفوضى فيها، أو إرهاب المواطنين والمقيمين على 

 .أرضها

وبين أن األمن في السعودية أقوى وأعتى من أن يتم اختراقه بالسهولة التي يجدها اإلرهابيون في الدول المجاورة، 

 .واألوروبية

باطرفي، أن استهداف اإلرهابيين للجمهور اآلمن في ملعب الجوهرة، واستخدام الشباب المسلم من الجنسيات  وأوضح

ولفت باطرفي إلى أن انتشار عدد من الخارجين عن . المختلفة، دليل على فشل مخططات الجماعات اإلرهابية في المملكة

م لرجال األمن واآلمنين فيها، ما هي إال محاولة إلثارة فتنة طائفية النظام والقانون في األماكن النائية بالمملكة واستهدافه

بين أبناء المملكة، مبينا أن هؤالء الخارجين عن القانون يتلقون الدعم والتأييد من إيران إلثارة الفتن في المنطقة وتهديد 

 .اآلمنين في المملكة والخليج العربي

مشيرا إلى أن العمليات اإلرهابية لن تزيد أبناء المجتمع إال قوة  وشدد على أن مصدر اإلرهاب واحد وهو إيران،

وتماسك، وهو ما يجده الجميع في وعي الشباب ورغبتهم في التجنيد بشكل أكبر لخدمة دينهم ووطنهم والدفاع عن بالدهم 

 .وبالد المسلمين

أن األمر الالفت في بيان الداخلية، أن من جهته، ذكر الدكتور يوسف الرميح، المختص في الشؤون السياسية واألمنية، 

الجماعات اإلرهابية التكفيرية استخدمت هذه المرة شباب من الجنسيات العربية واإلسالمية، األمر الذي يدعو الجهات 

األمنية المختصة في المملكة إلى االلتفات لألجانب، وتخصيص التوعية الالزمة لهم على غرار البرامج التوعوية التي 

 .ف المواطنينتستهد

https://www.aleqt.com/2016/10/31/article_1098462.html
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وأشار الرميح إلى ما جاء في بيان الداخلية من تعاون الوزارة مع دول الجوار على أعلى المستويات، لتعزيز الجانب 

األمني في الداخل والخارج، مشددا على ضرورة متابعة وتشديد الرقابة على غير المواطنين في المملكة، خصوصا أن 

وأكد أن إحباط تلك . ستهدف الكل، والجميع يدفع ثمن تلك العمليات فيما لو نجحتالخاليا اإلرهابية تستقبل الجميع وت

العمليات يدعو كل مواطن ومقيم على األراضي السعودية للفخر برجال األمن البواسل الذين يدفعون دماءهم وأوقاتهم 

ر الموت وتغريهم بالحور العين، لحماية اآلمنين، مشددا على ضرورة تحصين الشباب من الدعوات الجهادية التي تنشر فك

 .في حين أن اإلسالم الحقيقي يدعو للفرح والسرور وإعمار األرض

بدوره، . وطالب كل مواطن ومقيم بأن يقوم بدوره بالتبليغ عن اإلرهابيين ومن يشك فيهم وبانتماءاتهم قبل وقوع الخطر

سية بجامعة الملك عبد العزيز، أن إحباط الخليتين أوضح الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السيا

اإلرهابيتين بال شك إنه إنجاز أمنى وسياسي جديد للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى تمكن األجهزة األمنية من استباق 

 .أي أعمال إرهابية في أماكن مختلفة من البالد

فشالها هذه المحاوالت قبل وقوعها ومعرفة الضالعين فيها، وهكذا وبين أن ذلك يعكس مهارة وقوة األجهزة األمنية، بدليل إ

وأكد عضو مجلس الشورى . أثبتت هذه األجهزة قدرتها العالية على مكافحة اإلرهاب قبل أن يتمكن من ممارسة جرائمه

ابتلى بها،  آلفة التيوأستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، أن ذلك درس عملي للعالم في مهارة مكافحة هذه ا

 .وكادت أن تقض مضاجعه

 
حتيل مقرتح الرقابة على األلعاب اإللكرتونية على " اهليئة العامة"

 جدول أعمال اجمللس
إحالة نظام إصدار اللوائح والتنظيمات اخلاصة ومشروع محاية 

 «الشورى»املال العام إىل 
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين األقتصادية جريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/10/31/article_1098465.html 

 

 من الرياض« االقتصادية»

لمجلس أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات المقترحة من أعضاء ا

من نظام المجلس، وعدة تقارير لألداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية، من أبرزها مشروع نظام  81استناداً إلى المادة 

جاء ذلك خالل االجتماع التاسع للهيئة العامة من . إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة، ومشروع نظام حماية المال العام

سادسة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدهللا آل الشيخ رئيس أعمال السنة الرابعة للدورة ال

مجلس الشورى، بحضور الدكتور   الجفري نائب رئيس المجلس، والدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس، 

 .والدكتور   آل عمرو األمين العام للمجلس، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس

رت الهيئة العامة خالل االجتماع إحالة تقرير لجنة اإلدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام إصدار وقر

من نظام مجلس  81اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من نايف الفهادي عضو المجلس، استنادا إلى المادة 

 .الشورى

قرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مشروع نظام حماية المال العام، وتقرير كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى ت

اللجنة الخاصة لدراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي لالدخار المقدم من الدكتور ناصر بن زيد عضو المجلس، 

 .من نظام المجلس 81استناداً إلى المادة 

اإلسكان والخدمات، بشأن مقترح مشروع نظام األشغال العامة والبنى ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الحج و

من نظام المجلس، وتقرير لجنة الثقافة واإلعالم  81التحتية المقدم من جبران القحطاني عضو المجلس، استناداً إلى المادة 

https://www.aleqt.com/2016/10/31/article_1098465.html
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عدد من أعضاء المجلس استناداً والسياحة واآلثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على األلعاب اإللكترونية المقدم من 

 .من نظام المجلس 81إلى المادة 

والتعديالت المقترحة على نظام " المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية"وأحالت الهيئة العامة مشروع نظام 

بي نظام األعشاب ذات االدعاء الط"وإعادة مشروع " ونظام المؤسسات الصحية الخاصة" مزاولة المهن الصحية"

 .إلعادة دراسته في ضوء التعديالت المقترحة على هذه األنظمة" ومشتقاتها

ومن الموضوعات التي وافقت الهيئة العامة على إحالتها على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة االقتصاد والطاقة بشأن 

ار، إضافة إلى عدد من تقارير اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض األنظمة التي تختص بها وزارة التجارة واالستثم

وعدد من الدول الشقيقة  األداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من االتفاقيات ومذكرات التعاون بين المملكة

 .والصديقة

 

 
ختصص صندوق تربعات لرتميم املساجد التارخيية « السياحة

 باملدينة املنورة
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين المدينة جريدة : المصدر

madina.com/node/705502-http://www.al 

 

 المدينة -موسى الجهني 

بناء على توجيه صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أعلنت 

صندوق تبرعات خاص بترميم المساجد التاريخية بمنطقة المدينة المنورة ، كأحد توصيات ورشة  الهيئة عن تخصيص

التي عقدت مؤخراً بحضور سموه ورعاية صاحب السمو الملكي « العناية بالمساجد التاريخية في المدينة المنورة»العمل 

وأوضح مدير عام . ة السياحية بالمنطقة مؤخراً األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمي

تكفل خادم الحرمين الشريفين بترميم »فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس خالد الشهراني أن 

مساجد  ، والذي أعلن عنه سمو األمير سلطان بن سلمان، باإلضافة إلى توقيع اتفاقيات لترميم«عدد من المساجد التاريخية

مسجداً تاريخياً، يمثل دفعة قوية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية ضمن  35المرحلة األولى والتي بلغ عددها أكثر من 

المشروع الوطني لترميم المساجد التاريخية بالمملكة، حيث خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الحساب 

التاريخية بمنطقة المدينة المنورة لدى البنك األهلي برقم  الخاص الستقبال التبرعات لترميم المسجد

(SA9110000023061336000100.) 

مسجداً بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وسيتم البدء بترميمها تباعاً،  53وأضاف الشهراني، أن الفرع اكمل الحصر لـ 

ة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشؤون ضمن برنامج العناية بالمساجد التاريخية الذي تتعاون فيه الهيئ

وكان قد تم . اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، ومؤسسة التراث الخيرية بهدف المحافظة على المساجد التاريخية والعناية بها

ً  35ددها أكثر من خالل الورشة توقيع اتفاقيات لترميم مساجد المرحلة األولى والتي بلغ ع  .مسجداً تاريخيا
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 ماليني ريال 1اختفاء جهاز طبي بـ: صحة املدينة
 «شائعة»من مستشفى  

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10المدينة االثنين جريدة : المصدر

madina.com/node/705543-http://www.al 

 

 المدينة -مكتب المدينة 

شؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة صحة األنباء المتداولة بمواقع التواصل االجتماعي التي تشير إلى اختفاء نفت ال

ماليين لاير بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة، مؤكدة بأن تلك األخبار التي تداولها مستخدمو  6جهاز طبي تقدر قيمته بـ

 .رقابية بفتح تحقيق مع القيادات بالمستشفى، أمر عاٍر عن الصحة تمامامواقع التواصل االجتماعي حول قيام جهات 

إن جميع األخبار التي تداولها »: «المدينة»وأوضح الناطق اإلعالمي لصحة المدينة فؤاد دقل في اتصال هاتفي مع 

طبية من مستشفى أحد مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي وبرامج االتصال حول فتح تحقيق بشأن اختفاء أحد األجهزة ال

أن صحة المدينة بالتنسيق مع إدارة المستشفى تستكمل كل اإلجراءات »: ، وأضاف دقل«العام غير صحيح إطالقا

 .«النظامية بهدف تشغيل أحد األقسام الجديدة التي ستخدم أهالي المنطقة بمشيئة هللا خالل الفترة القليلة المقبلة

بالمنطقة عازمة على اتخاذ كل اإلجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات عبر  الفتا إلى أن إدارة الشؤون الصحية

 .مواقع التواصل االجتماعي وتطبيق األنظمة المختصة بذلك

وكانت مواقع التواصل االجتماعي قد تداولت رسائل تشير إلى قيام عدد من الجهات الرقابية في المدينة المنورة، باإلضافة 

( تويتر، واتساب ) للتحقيق في قضية وهمية ابتدعها نشطاء على مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي إلى لجان وزارية 

ى نفت صحة الواقعة جملة ماليين لاير إال أن مصادر في المستشف 6تفيد باختفاء جهاز طبي من مستشفى أحد العام بقيمة 

 .وتفصيالً 

 
 عرب االنرتنت بدء التسجيل مللتقى الوقاية من إستغالل األطفال

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10المدينة االثنين جريدة : المصدر

madina.com/node/705508-http://www.al 

 

 الرياض -علي العيسى 

ر الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل أعلنت مديرية األمن العام عن بدء التسجيل على بوابة وزارة الداخلية لحضو

الجنسي لألطفال عبر االنترنت والذي سيعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير   بن نايف بن عبدالعزيز ولي 

ويستمر لمدة ثالثة  8036 /30 /35 -هـ 3412 /8 /35العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يوم الثالثاء الموافق 

 . ام بفندق الرتزكالرتون بمدينة الرياضأي

ويهدف الملتقى الى التوعية الوقائية بمخاطر االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت ووسائل التقنية وعرض نماذج 

إقليمية ودولية في هذا المجال والتوعية الوقائية بمخاطر االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت وعرض نماذج إقليمية 

دولية في هذا المجال و الوقوف على أهمية التدابير  القانونية والنظامية في مجال الوقاية ومدى فاعليتها باإلضافة الى و

 .رة والمؤسسات االجتماعية المختصةتعزيز الدور الوقائي لألس

http://www.al-madina.com/node/705543
http://www.al-madina.com/node/705508
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 ضرورة تضافر اجلهود للقضاء على الفئة الضالة

كد يقظة رجال ضربات استباقية تؤ: خرباء عسكريون لـ اليوم 
 األمن لإلطاحة باخلاليا اإلرهابية

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين اليوم جريدة : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4164018 
 

 جدة -عبدالعزيز العمري 

جال األمن أحبطت الكثير من األعمال اإلرهابية التي كانت تخطط الستهداف أكد خبراء عسكريون أن بسالة ويقظة ر

المدنيين وإثارة الرعب بين أبناء الوطن، وما العمليات األخيرة من اإلطاحة بخاليا إرهابية، وإحباط محاولة تفجير ملعب 

مارات، إضافة إلى القبض على الجوهرة أثناء إقامة احدى المباريات الكبرى والتي كانت تجمع منتخبي المملكة واإل

مجموعة من اإلرهابيين، إال تأكيد على دور رجال األمن ويقظتهم في متابعة كل صغيرة وكبيرة، لحماية ارض الحرمين 

 .الشريفين وأبنائها من كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان هذه البالد الطاهرة

الداخلية والضرب بيد من حديد على المفسدين في األرض الذين على قوة رجال وزارة « اليوم»وأكدوا في حديثهم لـ

يسعون لبث الرعب بين نفوس اآلمنين من المواطنين والمقيمين، مشيرين إلى ان جميع من يعيش على ارض الحرمين 

 .الشريفين من مواطنين ومقيمين هم رجال امن

وال نحمد هللا سبحانه وتعالى أن مكن رجال األمن من كشف أ: في البداية قال الخبير األمني اللواء متقاعد سالم الزهراني

هذه المجموعات اإلرهابية وكشف مخططاتهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم اإلجرامية، والتي لو تمكنوا من تنفيذها 

 .لكانت نتائجها كبيرة ومؤلمة

أن هذا الوطن قوي ومتماسك وما يقومون يجب أن يعلم هؤالء اإلرهابيون ومن يقف خلفهم ويوجههم : وأضاف الزهراني

به ال يزيد المواطنين إال تماسًكا اكثر في وجه كل من يحاول المساس بأمنهم، وان الجميع كلهم من مواطنين ومقيمين هم 

رجال امن، حفظ هللا ديننا وبالدنا وقادتنا من كل مكروه، ونصر قواتنا وثبت أقدامهم وسدد رميهم ونصرهم على أعداء 

 .ين والوطنالد

كنا ومازلنا وسنظل بإذن هللا ننعم في هذه البالد الطيبة الطاهرة بأمن وارف : من جهته قال اللواء متقاعد عبدهللا جداوي

الظالل بفضل من هللا ثم بفضل تمسكنا بكتاب هللا وسنة رسوله منهجا ودستور حياة ثم بفضل قيادة حكيمة ورجال أمن 

وما قام به المرجفون والحاقدون والمغرر بهم طيلة سنوات مضت وما قد يقومون به مستقبال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، 

حاولوا وسيحاولون ولكنهم فشلوا .. لم ولن ينال من أمن هذا الوطن وال من لحمة وتماسك شعبه والتفافه حول قيادته

 .وسيفشلون

بأمن وأمان بالد الحرمين، في كل زمان ومكان،  رجال امننا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس: وأضاف جداوي

وما بيانات وزارة الداخلية وإعالناتها عن القبض على المزيد من الخاليا اإلرهابية اال تأكيد على قدرة ويقظة رجال األمن 

هم في التصدي لهم ورد كيدهم إلى نحورهم، وأسأل هللا أن يحمي بالدنا من كيدهم وشرورهم هم ومن يدعمهم ويؤيد

 .وليعوا أن بالدنا عصية أبية عليهم

نحمد هللا على تمكن رجال امننا البواسل من اإلطاحة بالخاليا اإلرهابية التي : وقال اللواء متقاعد عمر بن سعد آل جلبان

كانت تخطط الستهداف رجال األمن، واستهداف ملعب الجوهرة، وهذا اإلعالن من وزارة الداخلية يؤكد يقظة رجال 

سواء داخل الوطن أو على الحدود التي تضرب بيد من حديد كل العابثين من المغرر بهم المنتمين لجماعات األمن 

خارجية، وانصح كافة أبناء الوطن بالحذر من المتربصين بهذا البلد وان يكون المواطن رجل األمن األول في مساعدة 

http://www.alyaum.com/article/4164018
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ل هللا أن يحمي بالدنا من كل مكروه وان يدحر كل من رجال األمن في اإلبالغ عن كل شبهه قد تضر بأمن الوطن، وأسأ

 .يريد هذا الوطن بسوء وان يرد كيده في نحره

إعالن وزارة الداخلية عن اإلطاحة بخاليا إرهابية كانت تخطط ألعمال إرهابية : وقال اللواء متقاعد مسفر عطية الغامدي

المباراة الدولية بين المنتخبين السعودي واإلماراتي، والتي في جدة وتستهدف ملعب الجوهرة الكبير اثناء فعاليات إقامة 

حضرت فيها أعداد غفيرة من الجماهير من كال البلدين، لو تحقق لهذه الفئة الضالة ما كانت تنوي القيام به لكانت كارثة 

ومدنيين كل في تخصصه بكل المقاييس وكل ذلك يجعلنا جميعا نقف احتراما وتقديرا لرجال األمن البواسل ضباطا وأفرادا 

على جهودهم غير العادية التي أحبطت كل مخططات أعداء الوطن في الداخل والخارج، واستغرب كل االستغراب من 

اشتراك بعض السعوديين مع هؤالء المجرمين من الخارج والذين غرر بهم وأصبحوا مطية ألعداء هذا الوطن، فهذه 

وبات التي تتناسب مع جرائمهم الشنيعة وهنا أود ان أذكر كل مواطن غيور جريمة ال تغتفر وسوف تنزل بهم أشد العق

وكذلك أذكر اإلخوان المقيمين أال يترددوا في اإلبالغ وفورا عن أي شبهة من أي شخص كائنا من كان، وهذا سوف يكون 

ميعا مستهدفون، كما مرحبا به من المسئولين في وزارة الداخلية أو أي جهة مسئولة أخرى األمر خطير جدا ونحن ج

لجهود للقضاء على هؤالء اقترح أن يتعاون إخواننا الذين تقاعدوا مع زمالئهم الذين مازالوا في الخدمة حتى تتضافر ا

 .المجرمين

 

 
 «البلدوزر»مكاملة تطيح بـ: جدة

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين عكاظ جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1505810 

 

 (جدة)إبراهيم علوي 

، الذي تخصص «البلدوزر»قبضت الدوريات السرية التابعة لدوريات األمن في جدة، على صاحب المطرقة المعروف بـ

وقد تلقت .تي نفذها خالل الفترة الماضيةال تفارقه في كل جرائمه ال« مطرقة»في سرقة قائدي مركبات األجرة مستخدما 

باصطياد ضحاياه من قائدي مركبات األجرة، إذ يتوجه بهم « البلدوزر»مراكز الشرط بالمحافظة عدة بالغات تؤكد قيام 

 .إلى حي بريمان، قبل أن يفاجئ ضحيته بضربات متالحقة من مطرقته

جرى اتصاال هاتفيا تحدث خالله بعبارات متفق عليها وجرى رصده بعد أن تقمص رجل أمن دور قائد مركبة أجرة وأ

تؤكد التقاط المشتبه به، وتمت متابعته حتى وصل إلى أحد المواقع المظلمة، وما إن أخرج مطرقته لينفذ جريمته حتى 

 .وبي، واعترف بارتكاب تلك السرقاتطوقه رجال األمن، واتضح أنه إثي
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 «الروضة»اء النساء وقتًا كافيا ً يف بإعط« الشورى»توصية لـ 

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10عكاظ االثنين جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1505815 

 

 (الرياض)عبير الفهد 

ً في كل الروضة إنه سيت« عكاظ»قال عضو مجلس الشورى هاشم راجح لـ ً كافيا قدم اليوم بتوصية إلعطاء النساء وقتا

بالمسجد النبوي الشريف، للتعبد في الوقتين المحددين للنساء نهاراً وليالً، وليس في أماكن محددة، فضالً عن تنظيم 

وعلل . شريفدخولهن وخروجهن، إضافة إلى توصية أخرى بأن يكون االعتكاف في األدوار العليا من الحرم النبوي ال

ً كبيرات  راجح توصيته بأن الباب المحدد لدخول وخروج النساء بعيد، وال بد من باب قريب للتسهيل عليهن، خصوصا

 .«لصالة بالمسجد النبوي مثل الرجليجب أن تأخذ المرأة حقها كامالً في العبادة وا»: وقال. السن

 

 

 
 اشرتاك اجلمعيات األهلية خبدمات ختفيض رسوم 

 % 12« مقيم
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10عكاظ االثنين جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1505798 

 

 (الرياض)مريم الصغير 

بدالعزيز، على تخفيض رسوم وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية األمير   بن نايف بن ع

 %.50للجمعيات األهلية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية بمقدار « مقيم»االشتراك السنوي ببرنامج 

ورفع وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، شكره وامتنانه لولي العهد على الموافقة، مؤكداً 

ً عل ً فاعالً في التنمية أنها تأتي حرصا ى تنمية القطاع غير الربحي للقيام بأدواره التنموية االجتماعية، ليكون مساهما

وقال إن الدعم الذي تتلقاه منظومة التنمية االجتماعية من قبل الدولة يؤكد االهتمام بالقطاع . االقتصادية الوطنية الشاملة

 ً فاعالً في التنمية التي تعيشها المملكة على األصعدة كافة، مشيراً إلى  غير الربحي، والسعي لتطوير آلياته؛ ليكون مشاركا

إلى تطبيق إستراتيجية تتضمن كثيراً من المحفزات والبرامج  8010أن الوزارة تسعى في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 

لى التنموية يله من الرعوية إوالمبادرات التي تهتم بالجمعيات والقطاع غير الربحي، لتنمية ثقافة هذا القطاع، وتحو

 .واإلنتاجية

 
 

http://www.okaz.com.sa/article/1505815
http://www.okaz.com.sa/article/1505798


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

78 

 
العيسى يلغي قرار إلزام شاغلي التشكيالت املدرسية  

 باالختبار املهني
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين الحياة جريدة : المصدر

es/18248138http://www.alhayat.com/Articl 

 

 سعد الغشام  -الرياض 

ألغى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قراراً كان سلفه السابق الدكتور عزام الدخيل أصدره بإلزام جميع شاغلي 

 .«قياس»التشكيالت اإلشرافية والمدرسية بأداء االختبارات المهنية 

إلدارات التعليم في مناطق ( على نسخة منه« الحياة»حصلت )وأكد تعميم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في قراره 

ومحافظات المملكة، أن القرار قيد تشخيص واقع االختبارات المهنية وانعكاساتها على الممارسات اإلشرافية والقيادية، 

ً ومكانياً، فقد تقرر عدم إلزام شاغلي التشكيالت اإلشرافية  والمدرسية ممن هم إضافة إلى عدم توفر االختبارات زمانيا

 .على رأس العمل باالختبارات المهنية

وأكد التعميم أنه لن يتم إدراج االختبار من ضمن نقاط المفاضلة حتى تنتهي الوزارة من رصد ودراسة واقع االختبارات 

وطني للقياس بما ينعكس على تحسين وتطوير عمليات التعليم والتعلم في الميدان التربوي، وكذلك التنسيق مع المركز ال

-84والتقويم لتأمين المكان والوقت المناسب ألداء االختبارات المهنية، وذلك بحسب تعميم الوزارة الذي صدر أخيراً في 

 .هـ6-3416

وكان وزير التعليم السابق عزام الدخيل أصدر تعميماً إلدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، يؤكد فيه إلزام جميع 

 .يالت اإلشرافية والمدرسية بأداء االختبارات المهنيةشاغلي التشك

ً جديداً عبر  860تأهيل « تعليم الرياض»الى ذلك، أعلنت إدارة  برامج تدريبية، وأوضح مدير إدارة التدريب  2معلما

ً جديداً في مختلف المهارات عبر البرنامج المعد من إدا ٢٦١التربوي   الهويريني إنه سيتم تأهيل  رة اإلشراف معلما

وأضاف أنه سيتم ترشيح المعلمين وتدريبهم عن طريق إدارة اإلشراف التربوي، وستقوم إدارة التدريب التربوي . التربوي

الوسط، الشرق، والشمال، : مراكز من مراكزها الموزعة الستة على اتجاهات الرياض، وهي ٨باستضافة البرامج عبر 

ً إلى أن هذا البرنامج ضمن الخطة الموازية إلدارة التدريب التربوي واالبتعاث، التي تقام بالتعاون مع  والجنوب، الفتا

 .اإلدارات واألقسام ومكاتب التعليم

دورة تدريبية، خالل الفترة الصباحية، فيما  880ألف معلم على أكثر من  33يذكر أن اإلدارة تستهدف هذا العام تدريب 

 .حقيبة تدريبية جديدة 36أدخلت هذا العام 
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 «الرهن امليسر»واستحداث .. تعديالت على تنظيم الدعم السكني 

اجلدعان وزيرًا للمالية والعساف وزير دولة .. أوامر ملكية
 وتعيني عدد من رؤساء اهليئات ومديري اجلامعات

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الرياضجريدة : رالمصد
http://www.alriyadh.com/1544761 

 

 واس -الرياض 

عبدالعزيز أوامر ملكية بتعيين   بن عبدهللا بن  -حفظه هللا  -أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

كما اصدر أمره . إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. الجدعان وزيراً للمالية وتعيين د

 .الكريم بتعيين عدد من رؤساء الهيئات ومديري الجامعات

وى االتصال من جهة أخرى أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس مجلس الوزراء على فح

، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة -حفظه هللا  -ونتائج لقاءاته ومباحثاته مع عدد من القادة والمسؤولين ، واستقبل 

وبحث معها عدداً من الموضوعات ذات . األمنية في االتحاد األوروبي نائبة رئيس المفوضية األوربية فديريكا موغيريني

نوه مجلس الوزراء بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين خالل حفل الهيئة السعودية للمواصفات و. االهتمام المشترك

وما يتخللها من برامج ومبادرات  8010والمقاييس وأكد فيها ما تعيشه المملكة من تحول تاريخي من خالل رؤيتها 

وأوضح وزير الدولة . نويع دعائم االقتصاد الوطنيللتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وت

عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة واإلعالم بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء أكد ما تتمتع به 

. ر النفطالمملكة من قوة لمواجهة التحديات الحالية االقتصادية والمالية المحلية والعالمية على الرغم من انخفاض أسعا

. وندد المجلس بما أقدمت عليه المليشيات الحوثية بإطالق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه منطقة مكة المكرمة

كما أشاد المجلس . ورحب المجلس بانتخاب المملكة للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق اإلنسان من قبل األمم المتحدة 

وقرر مجلس الوزراء إجراء عدد من التعديالت على مواد تنظيم . نشطة اإلرهابية بجهود الجهات األمنية في مكافحة األ

 .الدعم السكني بحيث يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً لآللية التي تحددها الالئحة

 ي باسم وتقوم وزارة اإلسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقار

 .مستفيدين من برامج وزارة اإلسكانلل( الرهن الميسر ) 
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التشغيل الذاتي ملراكز التأهيل الشامل ودمج مجعيات املدن 

 الصغرية
ويرفض دراسة بيئة .. حياصر التوظيف الوهمي« الشورى»

 قيادة املرأة للسيارة
    م8036 مبرنوف 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544708 

 

 عبدالسالم   البلوي -الرياض 

حسم مجلس الشورى تباينه مع مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام التأمينات االجتماعية باتفاق على إقرار عقوبات لمواجهة 

الخاص والحد من ارتكاب أصحاب العمل مخالفات تضر بسياسات واستراتيجيات وبرامج  التوظيف الوهمي في القطاع

 .التوطين

ووافق الشورى على تعديل المادة المشار إليها لتنص على معاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم بيانات 

امة في حال التكرار، كما تتعدد بتعدد العمال تطلبها مؤسسة التأمينات بغرامة ال تزيد على عشرة آالف وتضاعف الغر

ً يثبت لدى المؤسسة  المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل المخالفة بشأنهم، كما يعاقب بنفس العقوبة من يسجل شخصا

أنه ال يعمل لديه، وإذا ترتب على هذه المخالفات صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة ال تتجاوز مقدار 

 .التعويضات مع إلزام المخالف برد ما صرف منهاتلك 

ورفض المجلس توصية تطالب وزارة التنمية االجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة البيئة االجتماعية المناسبة 

ويت بالسماح للنساء بقيادة السيارات، وبعد االستماع إلى عدد من األعضاء المؤيدين والمعارضين احتكم المجلس للتص

معارضاً لكن لتصل التوصية للفوز باإلقرار  68مؤيداً مقابل  65الذي حسم مصير التوصية وأسقطها رغم حصولها على 

 .صوتاً مؤيداً  76البد أن تحصل على 

ولفتت حمدة العنزي رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب، إلى أن لجنتها رفضت توصية دراسة بيئة قيادة 

للمرأة ألن الجهة المختصة بها وزارة الداخلية وليست العمل والتنمية االجتماعية، وتباينت وجهات النظر بين السيارة 

مؤيد يرى حق المرأة في قيادة السيارة وأهمية دراسة بيئة المجتمع، وآخر يرى أن الزمان غير مناسب كما أن األحداث 

قضايا األهم وليس طرح مواضيع قد تثير االحتقان، وذهب عضو إلى التي تمر بها الدولة تحتاج االلتفاف حولها وحول ال

 .أن األمر يتطلب قرار سيادي

إلى ذلك أقر المجلس توصية للعضو عبدهللا العتيبي، لدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل 

الجتماعية، كما أيَّد توصية لمنصور الكريديس ونصت بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات ا

ً وافق على توصية ثالثة تطالب  على إجراء دراسة مسحية حول ظاهرة العنف األسري في المجتمع السعودي، وأيضا

الوازرة بدراسة دمج الجمعيات األهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية االجتماعية لتحقيق 

 .نبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية، وهي للعضو حامد الشراريالجا

وطالب الشورى الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، 

ومعلومات أيضاً مفصلة عن الجهات التي يرأس  ولجان التنمية االجتماعية األهلية وانجازاتها والصعوبات التي تواجهها،

ً فيها اإلنجازات والصعوبات في هذه الجهات، وقرر المجلس مطالبة  مجلس إداراتها وزير الشؤون االجتماعية، موضحا

الوزارة بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتخطيط تعديل استراتيجيتها بما يؤكد الربط التام والتكامل والتناغم بين خطط 

التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية في المملكة وتضمين ما يؤكد تحقيق ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خالل 

 .اإلنجازات ومؤشرات قياس األداء، وهي التوصية اإلضافية للعضو غازي بن زقر
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ة على الجهات األهلية التي ووافق المجلس على توصيات لتخصيص إدارة لإلشراف التنموي تتولى اإلشراف والمتابع

تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية االجتماعية على أن تبقى مراكز التنمية االجتماعية تعمل في إطار هذه اإلدارة 

المستحدثة، وأقر مساواة لجان التنمية االجتماعية األهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين 

 .ذيين واالختصاصيين االجتماعيين من الجنسينوالمديرين التنفي

وفيما يخص التوصيات اإلضافية، فقد أجل عدد منهم األعضاء توصياتهم على تقرير وزارة العمل والتنمية االجتماعية ـ 

الشؤون االجتماعية سابقاًـ ومنهم سعيد الشيخ صاحب توصية لمعالجة ظاهرة تركز حاالت المعاشات الضمانية في فئة 

ساء بتنسيق وزارة العمل والتنمية االجتماعية مع وزارات التعليم والعمل والخدمة المدنية، كما تأجلت توصية لحنان الن

األحمدي طالبت بآلية دقيقة للمتابعة والرقابة لضمان االلتزام بضوابط ومعايير السالمة والجودة والمهنية في دور الرعاية 

 .تام وجميع الدور التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية لضمان تقديم رعاية جيدة وآمنةاالجتماعية ومراكز التأهيل ودور األي

من ناحية أخرى، ناقش األعضاء التقرير السنوي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث، ودعا حاتم 

الكبير على المستشفى الرئيس في  المرزوقي، المستشفى لدراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من اإلقبال

الرياض وفرعه في جدة، والحظ أن الكثير من الوظائف اإلدارية في المستشفى الزالت مشغولة بغير السعوديين، مطالباً 

المستشفى بالبدء بخطة عمل لسعودة هذه الوظائف خالل مدة محددة، واقترح إنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق 

 .متوسطة تابعة لمركز األبحاث في المستشفىالصغيرة أو ال

وأشاد عضو بالنتائج المميزة التي حققها برنامج زراعة الرئة في مستشفى الملك فيصل، مشيراً إلى أن البرنامج تجاوز 

ً بدعمه ليواصل تميزه، واقترح عساف ابواثنين، العودة لفتح العيادات  بنتائجه اإليجابية المؤشرات العالمية، مطالبا

الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي لتتمكن من استقبال المزيد من الحاالت التي ال تقوى على انتظار المواعيد 

 .المتباعدة

وكان الشورى قد ناقش تقريرا سنويا لوكالة األنباء وأقر في ذات الجلسة توصيات لجنة الثقافة التي شددت على تطوير 

المتخصصة للعاملين في الوكالة بما يضمن تطوير األداء، ودعت التوصيات نظام إداري عصري للمسارات التدريبية 

 .لعالمية وتطبيق التقنيات الحديثةالوكالة لتطوير مؤشرات أدائها لقياس مدى مواكبتها لألحداث المحلية واإلقليمية وا

 

 
 خالد الفيصل يتسلم إصدارات عدلية للتوعية احلقوقية

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3ء الثالثا الرياضجريدة : المصدر
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 خالد عبدهللا -مكة المكرمة 

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل في ديوان 

 .، مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة الدكتور عبدهللا الحريري(االثنين)بالعاصمة المقدسة أمس اإلمارة 

وتسلم أمير مكة المكرمة عدداً من اإلصدارات الوثائقية الوطنية المرئية والمسموعة التي أعدها فرع الوزارة بالمنطقة، 

لجوانب الحقوقية، كما استمع سموه إلى عرض موجز وإصدارات أخرى تهدف إلى خدمة المجتمع وتوعيته خصوصا في ا

 .أعمال الفرع خالل الفترة الماضيةعن 
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 «بناء القيم وتوجيه السلوك»مسوه يرعى تدشني مبادرة 

أمري جازان يبحث مشروعات مجعية حممد بن ناصر لإلسكان 
 اخلريي

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1544700 

 

 عادل الزائري -جازان 

التقى صاحب السمو الملكي األمير   بن ناصر أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة جمعية األمير   بن ناصر 

 .معية الشيخ علي بن جده منقري وأعضاء الجمعيةلإلسكان الخيري بمكتبه باإلمارة أمس، نائب رئيس الج

ورحب سموه بنائب الرئيس واألمين العام وأعضاء الجمعية بمناسبة صدور الموافقة بالتمديد ألعضاء مجلس اإلدارة لمدة 

 .عام من قبل وزراة العمل والتنمية االجتماعية، لتيسير أعمال الجمعية ومتابعة إنهاء المشاريع

ً لشرح من أمين عام الجمعية   بن منصور مدخلي عن أبرز المشاريع، واطلع سموه على  منجزات الجمعية، مستمعا

االنتهاء من مشروع المرحلة الثانية للمبنى الفندقي والمركز الثقافي وجاهزيتها لموعد االفتتاح، إلى جانب إنجاز : ومنها

 .الثالثة لمشروع أوقاف الراجحيشقة من المرحلة  40نسبة عالية من بناء وحدتين سكنيتين تضم 

وبحث سموه مع األعضاء أعمال الجمعية التي تقوم حالياً بحصر أعمال كل من المرحلة األولى بحي السويس ومجمعي 

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز لإلسكان الخيري بمحافظة أحد المسارحة والزرقاء بمحافظة ضمد، 

 .ميم المرحلة الرابعة بحي المودة استعدادا لمتابعة تنفيذ المشروعواالنتهاء من إعداد تصا

عبر أمين الجمعية عن شكره وتقديره لسمو امير المنطقة على توجيهات حيال عمل جمعية االسكان الخيري، مثمناً حرص 

لكريم لكافة الفئات واهتمام سموه باألعمال الخيرية، وخصوصاً مشروعات الجمعية التي تسهم في تأمين السكن والعيش ا

 .المحتاجة من األرامل والمطلقات من أبناء وبناء المنطقة

، التي تطلقها إدارة تعليم "بناء القيم وتوجيه السلوك"من جهة ثانية، يرعى أمير منطقة جازان، اليوم، حفل تدشين مبادرة 

 .صبيا، بفندق راديسون بلو بمدينة جازان

عسيري بن أحمد األحوس، أن اإلدارة العامة للتعليم تبنت مشروع بناء القيم وتوجيه  وأفاد مدير التعليم بصبيا الدكتور

السلوك لدى الطالب كمشروع وطني، يستهدف مختلف مراحل التعليم العام للطالب والطالبات، بغية رفع مستوى السلوك 

 .والقيم لطالب وطالبات التعليم، وعلى مدار ثالث سنوات

كذلك لتحقيق النمو االجتماعي للمتعلم، من خالل تكوين الشخصية اإلسالمية المتكاملة التي تتمثل وبين أن المبادرة تهدف 

بالسلوك اإلسالمي النبيل قواًل وعمالً، إضافة إلى تحقيق النمو اإليجابي للمجتمع المدرسي، وبناء الشخصية المتكاملة 

 .عملي يستفيد منه الفرد والمجتمع ها لسلوكللطالب، وتعريف الطالب والطالبات بقيم ديننا الحنيف وترجمت
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 يف قضية بلو« تسوية اخلالفات العمالية»تستأنف قرار « إبصار»
    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544722 

 

دت جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة اإلعاقة البصرية بأنها ستستأنف لدى الهيئة العليا القرار االبتدائي الذي أفا

أصدرته الهيئة االبتدائية لتسوية الخالفات العمالية بمحافظة جدة في قضية أمين الجمعية السابق وعضو مجلس إدارتها 

 .الحالي   توفيق بلو

إبصار »تحت عنوان " الرياض"عبدالعزيز بن عبدهللا حنفي رداً على ما نشرته . س إدارة الجمعية موقال نائب رئيس مجل

، إن قرار الهيئة االبتدائية لتسوية الخالفات العمالية بمحافظة «وشكاوى أخرى منظورة.. تخسر قضيتها مع أمينها السابق

 .جدة هو قرار ابتدائي ومتعلق بحقوق عمالية

لو دأب على إطالق تصريحات غير مسؤولة ضد الجمعية يقصد منها اإلساءة إلى سمعتها والطعن في وأضاف أن   ب

 .العمل الخيري الذي يساهم فيه جميع منسوبيها، واتهاماته مجافية للحقيقة

ا كان من ارتفاع مديونيتها عندم" بلو"حنفي أن مستوى أداء الجمعية الحالي ونشاطاتها وتجاوزها لما سببه . وأردف م

ً للجمعية وعضو مجلس إدارتها مستغالً ثقة المجلس في شخصه وتجاوزه لحدود اإلنفاق المتفق عليه، ومن  ً عاما أمينا

 .المؤسف أيضاً أنه وبعد مواجهته بهذه التجاوزات قرر االستقالة وقبلها المجلس في حينه

حسابات الخارجي المعين من قبل الجمعية واستطرد أن المجلس ارتأى تأجيل مساءلته حتى اكتمال تقرير مراجع ال

بتوصية من وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتدقيق ومراجعة تلك التجاوزات وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم نظاماً، 

 .ية سواء له أو لغيره من منسوبيهاوهذا ليس له ارتباط بقضيته العمالية وحقوقه التي ال تنكرها الجمع

 

 
 يف بريدة 0مليون م 850ديات على إزالة التع

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
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 واس -بريدة 

تعديات على  -دارة حماية األراضي الحكومية إ -أزالت أمانة منطقة القصيم ممثلة باإلدارة العامة لألراضي والممتلكات 

، واتخذت إجراءات الحفاظ على 8مليون م 3.8األمالك العامة جنوب شرق وغرب مدينة بريدة، بمساحة تجاوزت 

 .المواقع

وأفاد المركز اإلعالمي أن جهود األمانة في هذا اإلطار، أثمرت في السنوات القليلة الماضية في الحفاظ على ماليين 

متار من األراضي العامة، مشيراً إلى تشديد األمانة على أهمية استمرار الجهود المكثفة وتعزيز الرقابة على األرضي األ

 .  دي أو إحداث جديدالحكومية واألمالك العامة، وإزالة ومنع أي تع
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 منسوبو مستشفى بالباحة يشتكون تأخر رواتبهم

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1544727 

 

 عبدالرحمن الغامدي -الباحة 

، خالل جوالتها التفتيشية، شكاوى من األطباء والممرضين واإلداريين "صحة الباحة"تلقت إدارة شؤون القطاع الخاص بـ

 .ت الخاصة بالمنطقة لعدم تسلمهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية لمدة أربعة أشهرفي أحد المستشفيا

وأوضح الناطق اإلعالمي لصحة الباحة ماجد الشطي أنه بناء على هذه الشكوى تم استدعاء المدير اإلداري والمدير 

 .الصالحية لصرف المستحقاتالطبي والمدير التنفيذي للمستشفى واالستفسار عن الشكاوى، وأفادوا بأنهم ال يملكون 

وأشار إلى أن المديرية العامة لشؤون الصحية بالباحة أطلعت إمارة منطقة الباحة على الوضع في المستشفى، وكذلك 

 .مخاطبة مكتب العمل بالمنطقة كونهم الجهة المختصة حيال نوعية المشكلة في المستشفى

وجه باالجتماع مع إدارة المستشفى اليوم برئاسته وعدد من مسؤولي  وذكر أن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة

لضمان عدم تأثر الخدمة الصحية المقدمة من قبل المستشفى وتطبيق األنظمة التي أقرتها وزارة الصحة على " الصحة"

 .  الخاص في حالة المخالفات الصحية القطاع الصحي

 

 بالطائف 0ألف م 81إزالة تعديات على 
    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161101/ln12.htm-http://www.al 

 

 :عليان آل سعدان -الطائف 

وعقوًما ترابية ، وشبوًكا، وأسالًكا شائكة، كائز حديدر -ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية  -أزالت أمانة الطائف 

 .كما تم هدم غرف سكنية مخالفة، بناها مواطن أمام منزله بحي الشرقية. بقرية العجير بالوهط والوهيط

وقد سارعت البلدية الفرعية للحفاظ على األراضي البيضاء . متًرا مربعًا خالل أسبوع 35058وبلغت اإلزاالت مساحة 

 .عدي واإلحداثاتمن الت

وتعاميم وزارة ، وقد وّجه أمين الطائف المهندس   المخرج بتطبيق األوامر السامية وتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة

الشؤون البلدية والقروية التي تقضي بمنع التعديات على األراضي الحكومية وأراضي الغير، كما شدَّد على تطبيق 

وتكثيف أعمال الرقابة، وإزالة التعديات والمخالفات فور حدوثها؛ حتى ال تتحول إلى ، دينالعقوبات الرادعة بحق المعت

 .أمر واقع، يصعب التعامل معه
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ومنحهم امتيازات خاصة يف العمل .. حدد املنضمني هلا
 (الرياضيون النخبة)والتعليم جملس الوزراء يقرر إنشاء قائمة 

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3اء الثالث الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161101/sp21.htm-http://www.al 

 

ها ، وفق ترتيبات عدة أوضح«الرياضيون النخبة»قرر مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة أمس االثنين إنشاء قائمة اسمها 

المدرجون في برامج اللجنة األولمبية ( الالعبون والفنيون)هم الرياضيون « الرياضيون النخبة»: القرار من بينها أن

أو المؤهلون لتحقيق إنجازات ( محلية، أو إقليمية، أو قارية، أو عالمية)العربية السعودية الذين حققوا إنجازات رياضية 

ل موظف في القطاع الخاص من المسجلين في القائمة بما يعادل أربعة موظفين في تليق بمكانة المملكة، ويتم احتساب ك

ً أن على وزارة التعليم التعامل مع منسوبيها المسجلين في القائمة بما يخدم مستقبلهم  برنامج نطاقات، وتضمنت أيضا

لمواصلة تعليمهم في المدن أو ( رابتعاث أو طالب زائر أو أي أسلوب آخ)المهني، وذلك من خالل توفير الطرق المالئمة 

الدول التي يتابعون فيها برامجهم التدريبية، وعلى اللجنة األولمبية العربية السعودية التنسيق مع وزارة التعليم إليجاد 

فرص ابتعاث داخلية وخارجية للتخصصات الرياضية بحسب احتياجاتها، على أن تكون األفضلية للمسجلين في القائمة 

مع الجهات ذات العالقة لتكليف أو إعارة أوندب منسوبيها من المدنيين والعسكريين المسجلين في القائمة أو والتنسيق 

ع فيها أولياء أمورهم إلى الفروع أو الملحقيات أوالمدارس أو المعاهد أو الجامعات التي في المدينة أو الدولة التي يتاب

 .«المسجل برنامجه التدريبي

 
 ًا بقافلة جلوي الطبية مبحافظة ثارمتدرب812أكثر من 

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161101/ln21.htm-http://www.al 

 

 :حسن القيسي -نجران 

العظام، الصحة )في محافظة ثار لليوم الخامس على التوالي أنشطتها، بمشاركة عيادتين طبية  تواصل قافلة جلوي الطبية

 (.النفسية

دورات  1مراجعا للعيادتين الطبية، كما نفذت  40وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران   الصقور، أنه تم استقبال 

متدربا  350، وبلغ المستهدفين من الدورات أكثر من (دوىهشاشة العظام، الصحة النفسية، مكافحة الع)تدريبية في مجال 

 .يها عدد من المختصين في المجاالتمن كافة القوى العاملة بالمستشفى والمراكز الصحية بالمحافظة، أشرف عل
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 مجعية الدراسات االجتماعية

ألف وظيفة يف اإلرشاد األسري  08مناقشة إمكانية توفري  
 واحلماية

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الجزيرةدة جري: المصدر
jazirah.com/2016/20161101/ln51.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

ة في إطار حرصها على التفاعل مع القضايا يدشن اليوم أول البرامج العلمية للجمعية السعودية للدراسات االجتماعي

قراءة  8010رؤية »حيث فتحت في تمام الساعة السادسة من بعد مغرب اليوم حلقة النقاش العلمية . والمناسبات الوطنية

 .، وأثرها على المجتمع السعودي8010التي تهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب االجتماعية لرؤية المملكة « اجتماعية

ف يشارك في اللقاء نخبة من األكاديميين والمهتمين في المجال االجتماعي لمناقشة عدد من المحاور ذات العالقة وسو

 .بالجوانب االجتماعية وإبراز دور العلوم االجتماعية في تحقيق أهداف الرؤية

 .وسوف يقام اللقاء في القاعة الرئيسة بمقر مؤسسة الملك خالد الخيرية

أبرز المالمح االجتماعية في الرؤية، التأثيرات االجتماعية المتبادلة : لعلمية عددًا من المحاور من أهمهاوتناقش الحلقة ا

 .للرؤية، دور المراكز البحثية االجتماعية في تحقيق الرؤية، ودور االجتماعيين المتخصصين في تحقيق الرؤية

عبدالعزيز الدخيل إلى أنه ال رؤية دون مجتمع، فالرؤية وأشار رئيس الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية الدكتور 

 .يجب أن تنبع من المجتمع وبالمجتمع وللمجتمع

وبيّن أن اللقاء الذي تنظمه الجمعية السعودية . فالمجتمع محور أساسي في عملية التنمية وتحقيق التغيير المقصود

حيث يجتمع المختصون في  8010االجتماعي لرؤية  للدراسات االجتماعية يأتي من أجل أن يلقي الضوء على الجانب

العمل االجتماعي لمناقشة التأثيرات المتبادلة بين الجانب االجتماعي وبين الرؤية، بمعني متى وماذا وكيف تؤثر الرؤية 

 .وعلى ثقافة المجتمع( الفرد، الجماعة، األسرة، المجتمع)على المجتمع 

 .رة والمجتمع بشكل عام بتحقيق الرؤية وتحويلها إلى واقعوفي الوقت نفسه كيف يؤثر الفرد واألس

 .أمر آخر تناقشه الحلقة وهو مدى استعداد المجتمع اجتماعيًا، وثقافًيا، لتقبل الرؤية، ولتبنيها وللمشاركة فيها

تحقيقها، وما أيًضا وفي السياق نفسه تتطرق حلقة النقاش إلى مناقشة مدى إمكانية تحقيق األهداف االجتماعية، وكيفية 

موظف من العاملين  83000دور المختصين في تحقيقها، فمثالً على سبيل المثال ال الحصر، تهدف الرؤية إلى توفير 

، وهنا يحق لالجتماعيين التساؤل عن كيفية تحقيق 8080المؤهلين في مجال اإلرشاد األسري والحماية االجتماعية في 

ة تأهيليهم، والمتطلبات الالزمة للتأهيل، ودور المؤسسات التعليمية والتدريبية في هذا العدد الهائل من المؤهلين، وكيفي

 .يل وتوفير هذا العدد من المؤهلينالتأه
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الرتخيص لباعة العربات : «اجلزيرة»لـ« بلدي الرياض»

 سينعش قطاع األسر املنتجة
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 :سفر السالم -« الجزيرة»

أشاد مجلس بلدي الرياض بقرار أمانة منطقة الرياض القاضي بدعوة أصحاب عربات األطعمة المخصصة لبيع الوجبات 

. لزيارة اإلدارة العامة لصحة البيئة للكشف على عرباتهم تمهيدا لمنحهم الترخيص الالزم لممارسة هذا النشاطالسريعة 

إن القرار من شأنه تنظيم ممارسة البيع بالعربات المتنقلة « الجزيرة»وقال المتحدث الرسمي للمجلس   الشويمان لـ

كما أنه . ير لقمة العيش ويضخ فرص عمل حقيقية في سوق العملودعم األسر المنتجة واألشخاص الذين يبحثون عن توف

وأشار الشويمان إلى . سيسهم في توفير وجبات غذائية سليمة وفق معايير صحية صارمة تمنع اإلضرار بصحة المستهلك

اخيص أن األمانة تخطو خطوات حثيثة فيما يخص الصحة والسالمة وتنظيم جميع الخدمات التي تقدم، ومنها إصدار تر

 .هذه العربات وتقييم مستوى نظافتها والتزامها بالمعايير التي تم وضعها عند التعامل بها

الميزة في القرار أنه خص العربات التي يقوم : من جانبه، قال الباحث والمهتم في الشؤون االجتماعية نواف آل الشيخ

ر على تغير نظرة الشباب في الدخول إلى سوق العمل بتشغيلها أفراد سعوديين، وهذه بادرة مشجعة وتدعو للتفاؤل، ومؤش

بطرق جديدة ومبتكرة، وعدم االعتماد على الوظائف أو مصدر دخل واحد، مما يحقق لهم عوائد مادية، مشيرا إلى أن تلك 

العربات المخصصة لبيع األطعمة ستعمل على تحسين مستوى المعيشة لدى الشباب، وهي بداية انطالق للمشاريع 

 .ى، من خالل اكتساب الخبرة والتعرف على متطلبات السوق المحليالكبر

الستمرار هذا العمل بطريقة نظامية واحترافية يسهل عملية المراقبة على العربات، والتأكد من مدى : وأضاف آل الشيخ

ً التأكد من صالحية األ طعمة وجودتها جاهزيتها وتحقيقها لالشتراطات الصحية والتشغيلية، مضيفا أنه سيسهل أيضا

وطرق حفظها، كما يجب على األمانة القيام بتسجيل العربات وتحديد أماكن وقوفها، وتحديد مسارها، والطرق التي تعمل 

عليها وتكون أكثر مرونة في هذا الجانب، مع األخذ باالعتبار أن ساحات البلدية والحدائق العامة يعتبران مكانا مناسبا 

ً للعشوائية، والحد من دخول الباعة المتجولة، وأصحاب العربات  لعمل المركبة، وذلك من أجل تنظيم العمل ومنعا

 .الصغيرة مجهولة الهوية، كما سيمنع من الوقوف الخاطئ وإعاقة السير، ومضايقة الساكنين

أوبر وكريم،  للمساهمة في هذا التنظيم أقترح أن يتم إنشاء تطبيق الكتروني كما هو معمول به في شركة: وتابع آل الشيخ

حيث سيسهل تطبيق اإلجراءات، وتنظيم العمل، وتحديد موقع العربة، كما يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين األمانة 

والشرط والدوريات األمنية، من خالل وضع إحداثية محددة لتنقل العربات، وأماكن وقوفها، ورقم تسجيلها، واسم 

 .ويسهل عمل العربة بكل يسر ومرونةبعة، صاحبها، لتسهل عملية المراقبة والمتا
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اإلرهاب يستهدف أمن اململكة وإن اختلفت : كبار العلماء

 مسمياته
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      PM 30:83 13-30-8036الوطن : الرياض

أكدت األمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن اإلرهاب الذي يستهدف المملكة يصدر عن رؤية واحدة، ويصبو إلى هدف 

ت والشعارات من داعش إلى الحوثيين إلى غيرهم من جماعات التطرف واإلرهاب، التي وجدت واحد، وإن اختلفت المسميا

العدو الحقيقي  -بما تحمله من وسطية واعتدال، وكونها قلب العالم اإلسالمي النابض ومعدن العرب الراسخ  -في المملكة

 .الذي يقضي على مشاريعها اإلجرامية، ويفشل مخططاتها الماكرة

 خططات الدنيئةفشل الم -

وقالت في بيان أصدرته أمس، إن ما حدث في األيام الماضية لهو خير دليل على ذلك، من استهداف جماعة الحوثي 

اإلرهابية منطقة مكة المكرمة بإطالق صاروخ، وما كشفت عنه وزارة الداخلية في بيانها الصادر أول من أمس من خاليا 

يبين أن اإلرهاب وإن اختلفت مسميات جماعاته وانتماءاتها المذهبية ليرمي المملكة إرهابية تستهدف أمن البالد وشعبها، و

وقدرت األمانة العامة لهيئة . أفشل هللا سبحانه مخططاتهم وفضحهم أمام الجميع -بحمدهللا وتوفيقه -عن قوس واحدة، ولكن

ات وشخصيات التي استنكرت تجرؤ جماعة كبار العلماء بهذه المناسبة هذا اإلجماع العربي واإلسالمي من دول ومؤسس

الحوثي اإلرهابية باستهداف مكة المكرمة في فعلة شنيعة ال يقدم عليها مسلم يحمل في قلبه حرمة لهذا البيت العتيق الذي هو 

 .قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم

 تقدير جهود األمن -

ت العسكرية، التي بفضل هللا ثم بحنكة وحكمة والة كما قدرت الجهود المخلصة والعمل الدؤوب من رجال األمن والقوا

األمر، يقومون على حراسة وحماية أمن بالد الحرمين، فخيب هللا ظنون المتربصين ورد عنا كيد الكائدين، فهم بعد هللا 

 .الدرع المنيع والسياج الرفيع ضد سهام الغدر وقوى الظلم

فضل هللا وعونه لديها من القوة والقدرة ما تردع به المتطاولين، وما تحفظ به وأكدت األمانة العامة، للعالم أجمع أن المملكة ب

أمنها، وتحمي مقدساتها وشعبها والمقيمين على أرضها وقاصدي الحرمين الشريفين، لن تتوانى أو تتردد في رد العدوان 

لكة باالعتداء واإلفساد فرد هللا كيده كم من ظالم وباغ ومعتد ومفسد قصد المم"وقالت . وحماية المقدسات بحزم وقوة وحكمة

 وباء بالخسران وأذهبه هللا مع األيام، وبقيت المملكة شامخة عزيزة بدين هللا وشرعه ثم بقيادتها وشعبها، وهللا سبحانه حافظ

 ."أولياءه وناصر عباده المؤمنين 
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 ريال 122إغالق مقاهي الشرقية الثانية فجرا خيسرها 
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      PM 30:05 13-30-8036ناصر بن حسين : الدمام

أوضحت مصادر مطلعة، أن األجهزة األمنية ألزمت مقاهي الشيشة في المنطقة الشرقية، وتحديدا في مدينتي الخبر والدمام، 

فجرا، والعودة الستقبال الزبائن في الساعة الرابعة فجرا، األمر الذي يكبد المقاهي حسب مصادر  8باإلغالق في الساعة 

 .لاير خالل فترة اإلغالق 600ة تصل إلى نحو مطلعة، خسائر ماليّ 

وأكد صاحب أحد المقاهي، أنه فوجئ بزيارة عدد من األجهزة األمنية قبل أيام ماضية قليلة، تطالبه بتنفيذ التوجيهات، 

جحا أن فجرا، مبينا أنه ال يعلم األسباب تحديدا، مر 4فجرا، والعودة إلى النشاط في الساعة  8وإغالق المقهى من الساعة 

 .ذلك إجراء احترازي أمني، أو ربما هي فرضية اختبار مدى فاعليّة هذا القرار الذي طبّق أخيراً في مدينة الرياض

عدداً من المقاهي التي بدأت في اإلغالق، إضافة إلى مقاه لم تلتزم بالقرار، في ظّل وجود حملة أمنية " الوطن"ورصدت 

 .ما يعاود المقهى االفتتاح واستقبال الزبائنللتأكد من االلتزام بالقرار، وسرعان 

وبين المتحدث الرسمي ألمانة المنطقة الشرقية   الصفيان، أنه ال توجد مقاهي شيشة سوى في الصناعيات فقط، مشيرا 

 .إلى أنه ال يوجد قرار إغالق مقاه صدر من طرفهم في مدينتي الخبر والدمام

لمقاهي الواقعة في مدينة الخبر، توجهوا أمس إلى شرطة الخبر، لمقابلة قسم من أصحاب ا 5وأوضحت مصادر مطلعة، أن 

 .فجرا من نفس اليوم 4فجرا حتى الساعة  8الضبط اإلداري لالستعالم عن أسباب اإلغالق من الساعة 

ليص وقت وأضافت أنه لم يرد أي إفصاح عن األسباب أبدا، مبينة أن أصحاب المقاهي قدموا خطابات خطية مطالبين بتق

فجراً حتى الرابعة والنصف، تفاديا للخسائر الفادحة التي وقعوا فيها األيام الماضية، مؤكدة  1اإلغالق، ليكون من الساعة 

 .عدا غدا تم تحديده لمناقشة األمرأن هناك مو
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 8028زوجا ومكة املكرمة يف الصدارة بـ 0017بلغ إمجاىل األحكام 

سنوات سجنا  7و .. اعا يف أحكام النفقة خالل العامارتف%  11
 لألزواج املمتنعني
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 فداء البديوي من الرياض

زوجا بالنفقة، خالل العام الماضي، لترتفع نسبة األحكام المتعلقة بالنفقة، مقارنة  1827ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة 

 .أحكام 8305هـ إجمالي أحكام تنفيذ نفقة بلغ  3416في المائة، حيث شهد عام  56بالذي قبله، 

لحكم النهائي الصادر في حقه عقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات وفرض ويواجه كل مدين امتنع عن تنفيذ ا

 .غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأوالدهم خالل نفس العام

وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة مناطق المملكة في عدد أحكام التنفيذ 

هـ الذي شهد 3416في المائة عن عام  77هـ، وبارتفاع نسبته 3417حكم تنفيذ نفقة خالل عام ( 3103)تعلقة بالنفقة بـ الم

 .حكم تنفيذ نفقة في المنطقة 715

 .االمتناع عن النفقة المقررة شرعاً يعد إحدى صور العنف الموّجه للطفل

حكم ( 786)هـ، والذي سجل 3416في المائة عن عام  83.7نسبته حكم تنفيذ، بارتفاع  224وجاءت منطقة الرياض ثانيا بـ 

 .تنفيذ نفقة

حكم تنفيذ نفقة، إال أنها سجلت نسبة ارتفاع تفوق منطقتي مكة ( 458)فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ 

 22.2مقارنة بالعام الذي يسبقه بنسبة المكرمة والرياض، إذ زادت األحكام المتعلقة بالنفقة في المنطقة خالل العام الماضي، 

 .حكم تنفيذ نفقة( 812)هـ  3416في المائة، وسجلت عام 

ووفقاً لتعميم الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، الذي وجهه للمحاكم كافة منتصف ذي القعدة الماضي، باعتبار االمتناع 

داً في تعميمه على أهمية اتخاذ اإلجراءات النظامية في حق عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموّجه للطفل، مشد

 .اآلباء الممتنعين عن أداء النفقة، ومعاملتهم كالمعنمّفين لهم في العقوبات حماية لحقوق الطفل من اإليذاء أو إساءة معاملتهم

ام ينص على أن يعاقب بالسجن من جهته، أشار الشيخ الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ إلى أن النظ

مدة ال تزيد على سبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها 

 .أو امتنع عن اإلفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ

أو  -كما تنطبق ذات العقوبة آنفة الذكر على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه: لخضيري قائالوأضاف الدكتور ا

على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به  -بوساطة غيره

 .ة أو الكذب في اإلجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحةبقصد مقاومة التنفيذ، أو كذب في إقراراته أمام المحكم

يعاقب أيضا بالسجن لمدة سبع سنوات، كل من أعان المدين أو ساعده على أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو : "وتابع

 ."مقاومة أو االمتناع عن التنفيذ كذب أو
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« ازاتسيمكن الوكيل من تسلم جو" : االقتصادية"لـ «الداخلية  

وهوية املوكل   
لتسلم الوثائق « أبشر»تفويض اآلخرين خدمة جديدة يف 

 الرمسية العام املقبل
   م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر

/article_1098745.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/11/01 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

" بتفويض"مسؤول في مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، عن خدمة جديدة ستسمح " االقتصادية"كشف لـ 

 .خالل العام المقبل" أبشر"آخرين بتسلم الهوية الوطنية أو الجوازات والرخص، من خالل الموقع اإللكتروني 

المهندس   العسيري المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، إن التفويض بالتسلم صالحية وقال 

، وذلك للتسهيل على المسجلين في النظام والمستفيدين منه من تفويض شخص آخر بتسلم "أبشر"جديدة ستطبق في نظام 

 .ل حدوث ظرف لهالجواز أو الهوية الوطنية أو الوثائق الرسمية في حا

لألجهزة الذكية هو رفع مستوى الخدمة، وتسخير إمكانات األجهزة الذكية " أبشر"وأكد أن الهدف الرئيس من تطوير تطبيق 

 .لتقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، حيث تعد التطبيقات الذكية هي المنصة المستقبلية لتنفيذ الخدمات اإللكترونية

ات الوطني دورا مهما في مجال تقديم خدمات الحاسب اآللي وتقنيات المعلومات إلدارات أن لمركز المعلوم: "وزاد

وقطاعات وزارة الداخلية، لتحقيق االستقرار واستتباب األمن واستقراء المستقبل، وتأمين بنك معلومات مركزي لقطاعات 

لوزارة الداخلية والجهات الحكومية، لحماية  وزارة الداخلية، حيث إن المركز يعمل على إتاحة حلول وخدمات تقنية ريادية

 ".أمن الوطن، وتسهيل تقديم خدمات ذكية للمواطنين والمقيمين والزائرين

التابع لوزارة الداخلية نحو " أبشر"إلى ذلك بلغ عدد جوزات السفر السعودية التي تم تجديدها إلكترونيا من خالل نظام 

 .اضيةجوازا خالل السنوات األربعة الم 255327

 107عليها في وقت سابق بلغ عدد الجوزات التي تم إصدارها من خالل النظام نحو " االقتصادية"وحسب إحصائية اطلعت 

 .تأشيرة عائلية، وذلك خالل نفس الفترة 45866آالف جواز، واستخراج 

وابة اإللكترونية لوزارة الداخلية فيما بلغ عدد الحجوزات التي قام بها المسجلون في النظام إلدارات الجوازات من خالل الب

 .طلب نقل كفالة 778ألف طلب تعديل مهنة، إضافة إلى  144مواعيد إلكترونية، ونحو  144802" أبشر"

وقد شرعت المديرية العامة للجوازات بوضع اللبنة األساسية للخدمات اإللكترونية متمثلة في موقع وزارة الداخلية 

لمقيم من فتح حساب شخصي يخوله الدخول على الخدمات المتعلقة كافة بإنهاء متطلباته من والجوازات؛ ليتمكن المواطن وا

 .خدمات الجوازات

، وتقتضي تحويل جميع "أبشر"وسارعت المديرية العامة للجوازات في تقديم خدماتها اإللكترونية عبر البوابة اإللكترونية 

ومية األخرى ذات العالقة إلى معامالت آلية، تتم بشكل سريع ودقيق؛ التعامالت التي تتم بينها وبين عدد من الجهات الحك

 .سعيا منها في تطبيق الحكومة اإللكترونية

إصدار تصاريح السفر وإلغاؤها، وإصدار اإلقامة وتجديدها، وإصدار التأشيرات : عدة برامج منها" أبشر"ويقدم برنامج 

ات التابعين، واالستعالم العام عن أحقية أداء فريضة الحج، واالستعالم وإلغاؤها، واالطالع على البيانات الشخصية، وبيان

https://www.aleqt.com/2016/11/01/article_1098745.html


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

92 

العام عن صالحية التأمين الصحي للمقيمين، واالستعالم عن العمالة الجديدة، والزائرين، إلى جانب بعض الخدمات األخرى 

 .لبعض القطاعات الحكومية

لبنة األساسية للخدمات اإللكترونية متمثلة في موقع وزارة وفي الشأن نفسه، شرعت المديرية العامة للجوازات في وضع ال

الداخلية والجوازات، ليتمكن المواطن والمقيم من فتح حساب شخصي يخوله الدخول على كل الخدمات المتعلقة بإنهاء 

 .متطلباته من خدمات الجوازات

 

 
 تعاطى احلشيش وطعن شقيقه ودخل مواقع إرهابية

املرابطني يف احلد اجلنوبي  سنوات وصف 1« داعشي»سجن 
 باملشركني

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/01/article_1098746.html 

 

 ضعبد السالم الثميري من الريا

اإلرهابي، " داعش"أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن ثماني سنوات، لتأييده لتنظيم 

 .ووصف الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بالمشركين

محظورة على وأثبتت المحكمة طعنه لشقيقه، ما يعد شروعا في القتل، وتهديده لشقيقه اآلخر، إضافة إلى دخوله لمواقع 

 .لتنظيم داعش اإلرهابي، وتعاطيه الحشيش المخدر والمسكر وحبوب اإلمفيتامين المحظورة" اليوتيوب"

جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر والحشيش المخدر، إضافة إلى  20وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 

ت اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة أربع تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثماني سنوا

 .سنوات بموجب األمر، وباقي المدة لقاء بقية ما ثبت بحقه

كما قررت منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من 

 .نظام وثائق السفر

خر، أكدت وزارة العدل على المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة بالمحاكم أو وفي شأن آ

 .غيرها، من قمبَل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة

وأوضحت الوزارة ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار األطراف أو من ينوب عنهم على صحة 

وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة ألن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر الصلح 

 .القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة؛ نظراً لما قد يترتب على هذا اإلجراء من تأخير في إنهاء القضية

، "العدالة الناجزة"م أهداف وزارة العدل االستراتيجية وهو وأشارت الوزارة في تعميم لها أمس، إلى أن ذلك يأتي تحقيقاً أله

وذلك من خالل الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف، وألن 

 .فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه

قساما نسائية في كتابات العدل، وعملت على تهيئة أماكن خاصة الستقبال من جهة أخرى، استحدثت وزارة العدل أ

 .المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وذلك من أجل تقديم الخدمات الالزمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين

ام نسوية مساندة في المرافق يأتي ذلك في إطار توسع وزارة العدل في استراتيجية تقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقس

 .العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال اإلجراءات الخاصة بمعامالتها

وتسعى الوزارة عبر هذه المكاتب النسوية المستحدثة في كتابات العدل إلى تقديم الخدمات األساسية، كالتأكد من استكمال 

يم خدمات اإلرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكاالت واإلجراءات المطلوبة إجراءات المعامالت ومتطلباتها وتقد
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الستخراجها، ومن بينها الوكاالت الخاصة بالتقاضي في حاالت الطالق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى تسلم الحقوق 

 .المالية وتسلم المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء

كدت وزارة العدل أن المرحلة األولى في خطتها الزمنية إلنشاء هذه األقسام ستشهد افتتاح عدد من تلك األقسام النسوية وأ

الخيرية، على أن يتم افتتاح باقي األقسام في مناطق " مودة"في كتابات العدل في العاصمة الرياض بالتعاون مع جمعية 

 .راستها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيقالمملكة، وفقا لهذه الخطة بعد استكمال د

 
 عاما من العالج باملدينة 80تقرير طبي خاطئ حيرم طفل الـ 

 ابني مالزم للكرسي املتحرك: والد الطفل
    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  المدينةجريدة : المصدر

madina.com/node/705727-/www.alhttp:/ 

 

 المدينة المنورة -أحمد السالم 

انه بعد االطالع على ملف  -عاما 38-فى تعليقه على معاناة الطفل نايف  -أفاد المتحدث الرسمي بصحة المدينة فؤاد دقل 

السنة الثالثة من العمر حتى  المريض وتقرير االستشاري المعالج تبين بأن الطفل يعاني من تأخر في القدرات الحركية منذ

أصبح ال يستطيع الحركة بمفرده ويعتمد على كرسي متحرك نافيا وجود تعارض في العمر بالتقرير كما جاء على لسان 

سنوات حيث لم يعان  1األب وكان والد الطفل قد أكد أن ابنه أصيب في عمر عشر سنوات وليس كما ذكر بالتقرير بعمر 

وقال إنه الحظ على ابنه عندما . حركية منذ سن مبكر وال يوجد لديه ملف صحي بمرضه بطفولتهمن فقدان للمهارات ال

كان يدرس في الصف الخامس ابتدائي بداية المرض وذلك بصعوبة الحركة وقد نقلته إلى أحد المراكز الصحية بالحي ليتم 

ن ضعف في عضالت األطراف خاصة السفلى، تحويله إلى مستشفى أحد وتشخيص حالته وذكر التقرير آنذاك أنه يعاني م

وذكر والد الطفل أن . و قد أجريت له الفحوصات الالزمة وأنه بحاجة إلى عالج تأهيلي ومتابعة لعيادة المخ و األعصاب

عاما وعلى إثرها توقف عن الدراسة لعدم قدرته على الحركة و اتجهت به إلى أحد  33حالة نايف تدهورت في عمر 

هـ، ومن مستشفى الملك فهد تم تحويل ابنى إلى مستشفى 3415ية ليتم تحويله إلى مستشفى الملك فهد عام المراكز الصح

الوالدة واألطفال، وذكر طبيبه الذي اشرف على حالته في التقرير أنه من خالل التشخيص اتضح أنه يعاني من الحثل 

سنوات  1اإلجمالية والدقيقة وقد بدأت حالته في عمر العضلي الدوشيني وأنه يعاني من فقدان شديد للمهارات الحركية 

ومن الناحية السريرية واع ومنتبه ومالزم للكرسي المتحرك مع ضعف رخو عام . وهو مالزم للكرسي المتحرك

وانخفاض منعكس األوتار العميقة واإلحساس طبيعي وذكر الطبيب المعالج له في تقريره أنه يعاني من جنف بسيط 

وقد تم تقييم حالة ابنى بواسطة جراح تقويم العظام وقد نصح بتحويل ابنى إلى مركز طبي متقدم . ري الصدريبالعمود الفق

 . لعالج الجنف

وأكمل والد الطفل حديثه أنه توجه إلى أحد المراكز الطبية المتقدمة في العالج بجدة وأبلغوني أن ابنى قد سيطر عليه 

أوضحت لهم أن التقرير خاطئ وليس كما ذكر بأن ابنى قد أصيب بعمر ثالث و. المرض منذ سن مبكر وال يمكن عالجه

سنوات وأنه أصيب في عمر عشر سنوات وأبلغوني بضرورة تعديل التقرير الطبي حتى يتمكن من استكمال عالجه قبل 

املة هـ برقم مع3417-30-88وأضاف الجهني أنه راجع الشؤون الصحية بتاريخ . تفاقم المرض داخل جسد ابنى

 .مطالبا بتعديل التقرير الطبي وتشكيل لجنة بالكشف على ابني( 8766158)
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وزير العمل والتنمية االجتماعية ينضم إىل سجل املتربعني 

 باخلاليا اجلذعية
    م8036 أكتوبر 85  - هـ3412محرم  84الثالثاء  المدينةجريدة : المصدر

madina.com/node/705819-http://www.al 

 

 الرياض -واس

انضم وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إلى سجل المتبرعين بالخاليا الجذعية التابع لمركز 

ة السجل المقامة حاليا في فروع الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية بوزارة الحرس الوطني جاء ذلك خالل زيارته لحمل

 ..وزارة العمل بالرياض

والتقى بمسؤولي سجل الخاليا الجذعية واستمع لشرح مفصل عن دور الخاليا الجذعية لالسهام بعالج الكثير من 

 .األمراض وأهمية التسجيل والتبرع للمرضى المحتاجين لزراعة الخاليا الجذعية

جل الخاليا الجذعية، مثنيا على الدور الكبير الذي يقوم به السجل نحو المساهمة في وقدم الحقباني شكره للقائمين على س

 .خدمة المجتمع والمرضى، مبديا استعداده لدعم السجل وهذه الحمالت المباركة

وأكد أن وزارة العمل ترحب بأي مبادرات مجتمعية وحمالت توعوية، والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية نحو 

 .القطاعات وأهمها الصحية والبحثيةلمجتمع في جميع خدمة ا
 

 
 ينقذ طفلة من الغرق بالواجهة البحرية"حدود ينبع " 

    م8036 أكتوبر 85  - هـ3412محرم  84الثالثاء  المدينةجريدة : المصدر
madina.com/node/705817-http://www.al 

 

 ينبع -سالم السناني 

 .تمكنت فرق اإلنقاذ بحرس حدود ينبع من إنقاذ طفلة من الغرق بكورنيش الواجهة البحرية 

تركي بن حسين القحطاني أن غرفة القيادة / وأوضح الناطق االعالمي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المقدم 

سنوات بشاطئ الواجهة البحرية  5ق لطفله تبلغ من العمر والسيطرة بمنطقة المدينة تلقت بالغا يفيد عن حالة غر

بكورنيش الهيئة الملكية بينبع بمنطقة مخصصة للسباحة تابعة لعمليات مركز العباسي وعلى الفور تم توجيهه فرقة البحث 

بينبع بواسطة اسعاف واالنقاذ الى الموقع وتم انقاذها وعمل االسعافات االولية لها ونقلها للمركز الطبي بالهيئة الملكية 

لمركز الطبي حرس الحدود حيث تم وضعها تحت المالحظة الطبية الى ان تستقر حالتها الصحية، ولفت أنها غادرت ا

 .وهي بحالة صحية جيدة
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 اعتبارا من اليوم وإلكرتونيا

بدء حتديث بيانات مستفيدي الرعاية والضمان : «العمل»
 االجتماعي

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3ثاء الثال اليومجريدة : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4164201 

 

 الرياض -واس 

 تبدأ وزارة العمل والتنمية االجتماعية، في استقبال طلبات تحديث بيانات مستفيدي الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية

، عبر البوابة اإللكترونية المخصصة للتحديث (الثالثاء)إلكترونيا اليوم ( األشخاص ذوي اإلعاقة)

eservices.mlsd.gov.sa. 

، استنادا إلى 3412  /2  /3ويأتي تحديث بيانات مستفيدي الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية، الذي يستمر حتى 

جتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة بأنه يجب على المستفيد أو وكيله أن المرسوم الملكي، بشأن نظام الضمان اال

ووفقا للقرار . يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة االجتماعية أو االقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته

 .الوزاري القاضي بتطبيق ضوابط صرف اإلعانات المالية لألشخاص ذوي اإلعاقة

يأتي تحديث البيانات حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لعمالئها من مستفيدي الرعاية االجتماعية والضمان و

ويهدف مشروع تحديث البيانات إلى رفع مستوى جودة الخدمة . االجتماعي، عبر البوابة اإللكترونية المخصصة للتحديث

ل إجراءات التواصل بين الوزارة وعمالئها من خالل قنوات جديدة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهي

وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة ألكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم، وتحويل المخصص المالي 

ات لمستفيدي الرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد، للحد من مشاكل البطاق

رجها، وتطبيق األنظمة وتؤكد الوزارة أنها ملتزمة بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خا. الحالية

 .على الجميع
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 0-0املعاناة اليومية مع الشاحنات 

اختفاء الساحات وقلة أحجام قطارات البضائع .. الشرقية
 ملشاكل الشاحنات« ثنائي»

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  اليومريدة ج: المصدر

http://www.alyaum.com/article/4164211 

 

 الدمام -مشعل القحطاني 

الذي تسببه على طرق  ال يخلو حديث عن مشاكل المرور في المنطقة الشرقية من ذكر مشاكل الشاحنات أو الصداع اليومي،

وأكثر ما يقلق الجهات المختصة في مشاكل الشاحنات عدم التزامها بالسير في األوقات المخصصة لها مما يسبب . المنطقة

 .حالة من الفوضى والزحام على الطرق

اعف من حالة الفوضى كما أن عدم إلمام السائقين بالعديد من القواعد المرورية وتجاهل ًمْن يعلم بهذه القواعد لتطبيقها ض

في ظل اختفاء ساحات للشاحنات في العديد من المواقع مما يساهم في عدم مزاحمة الشاحنات لألحياء السكنية وهي 

الظاهرة، التي انتشرت في الفترة األخيرة، ويعيش سكان هذه األحياء في قلق مستمر بسبب الزحام، الذي تسببه هذه 

 .ألخرىالشاحنات باالضافة الى المشاكل ا

 .فتحت ملف الشاحنات مع العديد من الجهات ذات العالقة وتنشره في حلقات« اليوم»

 زمام المبادرة

يقول عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البري بندر الجابري إن السبب في أزمة الشاحنات واالختناقات 

تي تريد الدخول في اوقات الذروة، خاصة في مداخل المنطقة المرورية، التي تسببها عدم وجود ساحات لتلك الشاحنات ال

الشرقية، واضاف الجابري انه يجب على وزارة النقل أن تمسك زمام المبادرة إليجاد ساحات للشاحنات، ويجب على 

اصة الوزارة اخذ زمام المبادرة أيضا لحل مثل هذه االشكاليات، التي نعاني منها بشكل متواصل وعلى مدار العام، خ

بالمنطقة الشرقية، وبرأ الجابري اإلدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، التي تقوم بعملها على اكمل وجه من حيث 

 .انسيابية الحركة المرورية وعدم دخول الشاحنات في اوقات الذروة

 مزيد من االجراءات يحد من مشاكل الشاحنات

 القطار ال يكفي##

عجل المشرف على كرسي ارامكو للسالمة المرورية بجامعة الدمام إن مشكلة الشاحنات تتضمن وقال الدكتور عبدالحميد الم

عدة نقاط منها كثرة اعدادها على اعتبار أنها معدات ثقيلة وقلة النقل العام مثل القطارات وغيرها من االمور، التي تساهم 

ة الدمام تخدم بشكل كبير المنطقة الوسطى وبالتحديد من في انسيابية الحركة المرورية في الشرقية، وأضاف المعجل إن مدين

خالل تغذيتها بالبضائع من خالل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الذي تصل عن طريقه بضائع الشركات، التي تتخذ الرياض 

 .عاصمة المملكة مقراً لها

لبضائع، التي تزداد مع ازدياد الطلب وايضا واشار المعجل الى ان القطار المستخدم في نقل البضائع لم يعد يكفي لنقل ا

التضخم في السكان مما يجعل هناك حركة اقتصادية مهمة في البلد والقطار ال يكفي وحده لخدمة حركة نقل البضائع مما ولد 

كثر ضغطا من التجار ورجال االعمال لنقل بضائعهم من الدمام، التي تستقبلها عن طريق الميناء، ومن ضمن االسباب ان ا

البضائع تنقل عن طريق الشاحنات واهمل عمل القطار الحالي، الذي صمم خصيصاً لنقل البضائع مما جعل هناك كثرة في 

 ً  .اعداد الشاحنات الموجودة حاليا

 المعادلة صعبة

عدم  واشار المعجل الى ان المعادلة صعبة في هذا الجانب ألهميتها من الجانب االقتصادي، وهناك سبب رئيس ايضاً هو

ً في  افتتاح الطريق الدائري للمنطقة الشرقية، واكد المعجل انه يجب فصل الشاحنات عن السيارات الصغيرة، خصوصا

http://www.alyaum.com/article/4164211
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اوقات الذروة ال سيما ان إدارة المرور بالمنطقة الشرقية مسيطرة بنسبة كبيرة على الموضوع وجهودها واضحة ولكن كثرة 

 .ىهذه الشاحنات تجعلنا نطالب بوضع حلول اخر

 العديد من الحلول مطلوب تطبيقها إلنهاء مشاكل الشاحنات

 الطريق الدائري

ً بالرياض وتكون  وعن الحلول، اشار المعجل الى اهمية وجود ميناء جاف خارج مدينة الدمام مثل الميناء الموجود حاليا

المدينة، وتكون الشاحنات خارج مهمته توزيع البضائع، التي تصل إلى الميناء بحيث يخفف االزدحامات المرورية داخل 

المدينة من استالم وتسليم بضائع، باإلضافة إلى افتتاح عدد من مشروعات الطرق بالشرقية وفي مقدمتها الطريق الدائري، 

واضاف المعجل إنه يجب تخصيص مسارات للشاحنات، خاصة طريق الملك سعود المؤدي إلى الميناء وبعض الطرق ذات 

جل انه من ضمن الحلول تطوير القطار الحالي وتوسعة السعة االستيعابية لنقل البضائع الى اضعاف العالقة، واكد المع

متعددة، وأشار المعجل الى أنه من خالل كرسي السالمة المرورية بجامعة الدمام، الذي تشرف عليه أرامكو لديهم دراسة 

 .بدأت منذ فترة وسترى النور قريباً حول المشكلة

 مةالحوادث المؤل

فيما عبّر المهندس طفيل اليوسف عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الدمام عن استيائه الشديد بسبب 

ً أساسياً في الحوادث المؤلمة على الطرق السريعة وداخل المدن : حركة الشاحنات، قائالً  الشاحنات كانت ومازالت طرفا

راني الملحوظ واالمتداد، الذي تشهد المنطقة وتزاحم التحويالت المرورية بسبب كذلك، ومن خالل التطور في النسيج العم

أعمال الصيانة أنتجت حركة الفتة لالنتباه في أعداد الشاحنات بشكل الفت ومخيف وهذا العدد الكبير المتدفق من خارج الى 

أوقات دخولهم وتجاوزهم لألنظمة سائقي هذه الشاحنات العمالقة في « تمرد»داخل المنطقة والعكس صحيح أدى الى 

المرورية من سرعة زائدة وتجاوزات للمسارات الخاصة بهم في ظل غياب الرقابة الصارمة من قبل المرور، فهي تفرض 

نفسها بسبب هيبة أحجام الشاحنات مزاحمة للمركبات الخصوصية الصغيرة من تجاوزات عبر المسارات غير الخاصة بهم، 

 .رات في بعض األحيان، وعكس الطريقإضافة إلى قطع اإلشا

 مواعيد منع دخول الشاحنات إلى الطرق تحولت لمجرد الفتة

 عدة منافذ

وأضاف اليوسف إن المنطقة الشرقية تشهد عدة منافذ ومداخل رئيسة، فنشاهد الشاحنات بأعداد هائلة منذ دخولها لمدينة 

ووصوالً للميناء البحري، الذي يصعب الوصول اليه بسبب  الدمام عبر الطرق السريع وامتداد طريق الملك عبدالعزيز

تزاحم الشاحنات وتجاوزاتهم المتعددة عبر هذا الطريق بالكامل، فعلى سبيل المثال مرتادو األحياء المجاورة للميناء سواء 

ت المعنية بهذا الضرر، الذي تجدهم اكثر الفئا( الخ...بترومين، الراكة، الخالدية)جامعة الدمام او االحياء السكنية المجاورة 

تشكله الشاحنات بأعدادها المخيفة فتجدها على مدار اليوم وبشكل مخيف، خصوصا في اوقات الدوام الرسمي منذ الصباح 

الى ما بعد الظهر عالوة على االزدحام، الذي يتسببون فيه هناك واضرار اخرى على البنية التحتية للشوارع وسفلتتها، 

 .ى فرش الشوارع من لوحات ارشادية والفتات وغيرهاوكذلك التعدي عل

وطالب اليوسف بتطبيق المعايير الدولية من حيث تصميم أنظمة السالمة والسرعات والحموالت المسموحة، حيث إن هناك 

ة معايير دولية للشاحنات التي تستخدم الطرق الرئيسة من حيث التصميم وأنظمة السالمة والسرعات والحموالت المسموح

وعدم الرقابة الصارمة من .. وساعات العمل داخل المدن، ولكن يالحظ لألسف الشديد تجاوز من قبل سائقي هذه الشاحنات

قبل الجهة المراقبة لهم من مرور وأمن الطرق، وكذلك الفحص الخاص بالمركبات، فتجد سيارات المرور تركز على 

صدر االزدحام المروري الصباحي عالوة على ذلك فإن سائقي المركبات الصغيرة وتتغاضى عن الشاحنات، التي هي م

الشاحنات من العمالة االجنبية، التي ال تدرك أنظمة المرور بشكل جيد تجد منهم َمْن يتجاوز االنظمة بشكل متهور من 

ر الذي سرعة وتجاوزات خطيرة مفاجئة متجاهلين سالمة سائقي المركبات الصغيرة االخرى، فهم ال يدركون حجم الخط

يمكن ان يتسببوا فيه بسبب عدم الوعي الكافي لديهم، وممكن عدم قراءتهم لألنظمة بالشكل المطلوب الختالف اللغات وعدم 

 .إلمام بعضهم للغة االنجليزية كذلك

 اقصى العقوبات##

طاع الخاص لمنع كما دعا المهندس اليوسف إلى تكاتف الجهود من قبل المرور والنقل وامن الطرق، وكذلك الفحص والق

ً وااللتزام  قيادة هذه الشاحنات بأوقات الذروة داخل المدينة واالبتعاد عن مواقع االزدحام واعمال الصيانة المنتشرة حاليا

بوسائل السالمة، والتأكد من سالمة اإلطارات والفرامل واألنوار وتخفيف االنبعاثات الخاصة بغازات العادم وفرض 

الشاحنات المخالفين، وكذلك تجاوزات السرعة المخيف في الطرق السريعة وعدم التزامهم  غرامات صارمة على قائدي
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بالمسار المخصص للشاحنات بالرغم من أن األنظمة المرورية تُشدّد على إلزام سائقي الشاحنات بالمسار األيمن فقط، 

احنات يتحايل على المواقع التي تتواجد فيها وكذلك منعها من التحرك في فترات الكثافة المرورية، إالّ أن بعض سائقي الش

 .نقاط التفتيش أو الدوريات األمنية، من خالل استخدام طرق فرعية ومن ثم العودة إلى الطرق الرئيسة

كما تمنى ان يتم العمل على التطبيقات الذكية وتوزيعها على شبكات الطرق للحد من االختناقات المرورية ومتابعة 

 .ة، التي تعرض حياة اآلخرين للخطرعلى االنظمة المروري الشاحنات المتمردة

 

 
 مقتل مبتعث سعودي يف أمريكا بعد اعتداء جمهولني عليه

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

6047http://www.okaz.com.sa/article/150 

 

تعرض طالب سعودي يدرس في والية ويسكونسن األمريكية، العتداء عنيف من جانب شخص مجهول في مدينة مينوموني 

(Menomonie)نقل على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة ،. 

عاًما،  84، أن شرطة المدينة تجري تحقيقًا في اعتداء تعرض له طالب سعودي يبلغ من العمر ″2فوكس نيوز“وذكر موقع 

 ( .األحد)في وقت مبكر من صباح أمس األول 

 .وأوضح الموقع األمريكي أن الهجوم وقع في الثانية فجرا في الشارع الرئيسي وسط المدينة

وينزف من فمه وأنفه، فتّم نقله على الفور إلى  وعندما وصل الضباط إلى موقع الجريمة، وجدوا الضحية فاقدًا الوعي

 .الج، ووصفت حالته بالخطيرةالمستشفى لتلقي الع

وفور وصول الطالب إلى المستشفى، تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وبحلول صباح اإلثنين استعاد وعيه، لكن 

 ..حالته تدهورت بشكل دراماتيكي

 . الشرطةووفقًا لرواية الشهود، فقد هاجم رجل أبيض يبلغ طوله ستة أقدام الطالب السعودي، وفّر هاربًا قبل وصول 

وأشار إلى أن . ، إن الجامعة في حالة تأهب، بعد أنباء االعتداء على الطالب السعودي”ويسكونسن“وقال مستشار جامعة 

 .موظفي الجامعة يفعلون كل ما في وسعهم لتقديم المساعدة الممكنة للطالب وأسرته

ً لصحيفة  مغردون هاشتاق  أن المبتعث قد قتل بالفعل ودشن Kansasفيما أكدت مصادر وفقا

امريكا عبروا فيه عن غضبهم واستنكارهم الواسع للحادث داعين للمبتعث بالرحمة ومطالبين _في_سعودي_مبتعث_مقتل#

 .فاصيل الواقعة والقبض على الجناةمن الشرطة األمريكية بكشف كافة ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1506047


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

99 

 
اختيار مبتعثة سعودية يف جملس الطلبة احلكومي جبامعة 

 أمريكية
    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  عكاظجريدة : مصدرال

   http://www.okaz.com.sa/article/1506055 

 

 (واشنطن)أحمد العرياني 

الحكومي، كأول طالبة سعودية  اختارت جامعة تينيسي األمريكية المبتعثة ربى صالح البلوي، عضواً في مجلس الطلبة

 .تحصل على هذا المنصب في جامعة أمريكية

وأوضحت البلوي التي تدرس العلوم السياسية، والدراسات الدولية في جامعة تينيسي بمدينة نوكسفيل، أنها بعد دراسة اللغة 

وجاء اختيارها ضمن قائمة  اإلنجليزية بتفوق، حصلت على توصيه أكاديمية من المعهد، ثم بدأت دراسة البكالوريس،

 .العمادة للطالب المتفوقين مع مرتبة الشرف في كل فصل دراسي

مدينه نوكسفيل، الذي حصل على  وحول الجانب التطوعي، ذكرت أنها شاركت في تأسيس النادي الطالبي السعودي في

رة المملكة في أسمى صورة، من المرتبة األولى كأفضل نادي على مستوى الجامعة، كما أسست فريق تطوعي لتمثيل صو

 .بيئية، وعملية، وإنسانية: خالل مساعدة الغير في محاور مختلفة

وبيّنت أن مجلس الطلبة الحكومي بالجامعة، يشارك في وضع األنظمة المتعلقة بالمجاالت الجامعية المختلفة واألولية لطالب 

 .خاوف األكاديمية واالجتماعيةالجامعة، باإلضافة لتمثيل الطالب في األمور المتعلقة بالم

وأعربت عن تطلعها في الوصول إلى مستوى تعليمي عال في مجال تخصصها؛ لتحقق الفائدة للوطني الغالي، الذي لم يبخل 

 .م لهم كل متطلبات النجاح والتفوقعلى أبناءه بعطائه، وقد

 

 
 نزالء بسجن قلوة يقلعون عن التدخني

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

   http://www.okaz.com.sa/article/1505924 

 

 (قلوة)« عكاظ»

بسجن محافظة قلوة، في إقالع عدد من النزالء « كفى»أسهم برنامج تثقيفي عن أضرار التدخين والمخدرات، قدمته جمعية 

 .تدخين، معلنين رغبتهم في إنقاذ أرواحهم من السمومعن ال

 .وشكر مدير وحدة السجن بمحافظة قلوة النقيب مسفر العامري جمعية كفى على تعاونهم في تقديم البرامج للنزالء

 .ه بتعاون إدارة السجن مع الجمعيةفي حين، أبدى مدير جمعية كفى وسام المهداوي سعادت

 

http://www.okaz.com.sa/article/1506055
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 »املعلمني « زمالئه»ات العيسى يتفاعل مع مقرتح

 «لتعليم أفضل
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 « الحياة» -الرياض 

، انتشر عبر موقع التواصل «مقترحات المعلمين لتعليم أفضل»مع وسم بعنوان تفاعل وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى 

شبكة »، السيما بين المعلمين والمعلمات والمعنيين بالشأن التعليمي والتربوي، بعدما أطلقه حساب «تويتر»االجتماعي 

 .أمس األول« ملتقى المعلمين والمعلمات اإللكترونية

هتماماً منا بالخطوات اإلصالحية وتطويرها وتعميمها يسرنا طرح هاشتاق مقترحات ا»: «ملتقى المعلمين»وغرد حساب 

 .«المعلمين لتعليم أفضل ونحن بفضل هللا ثم فضلكم سيصل صدى أقالمنا

وتفاعل المعلمون بطرحهم مقترحات ومالحظات متنوعة، شملت المناهج الدراسية والنواحي اإلدارية والتنظيمية 

 .، أعادوا فيها نشر الوسم نفسه«تويتر»يدات في وغيرها، من خالل تغر

المعلمين والمعلمات على تفاعلهم، طالباً منهم حصر المقترحات، لالستفادة منها « زمالئه»وأعرب الوزير عن شكره إلى 

زمالئي »: ، وكتب فيها«تويتر»في تطوير التعليم، جاء ذلك من خالل التغريدة التي أطلقها، أمس، عبر حسابه في 

شكراً على تفاعلكم مع مقترحات المعلمين لتعليم أفضل، لقد طلبت بحصر مقترحاتكم لإلستفادة منها : لمعلمين والمعلماتا

 .«في تطوير التعليم

قبل تطبيق المقترحات « حقوق المعلم»، وهو أحد المغردين المتفاعلين، باالهتمام في «أبو سعود التميمي»وطالب 

ثم طبقوا ... ة حقوقه كاملة، وأعطوه بدالت صحة وسكن ومكافآت بعد نهاية السلم/وا المعلمأعط»: المطلوبة وغرد قائالً 

 .«كل المقترحات المطلوبة

تقليل النظري وتعزيز العملي حتى يتم »عن كفاءة المختبرات، واقترح « سلطان الصالح»وعلى صعيد المناهج تساءل 

 .«!اءة المختبرات يا التعليم؟تقليل الملل الدراسي وتعزيز الفهم العلمي، أين كف

خفض نصاب المعلم، وتقليل عدد الطالب في الفصل، وتطبيق أنظمة »في تغريدته « فهد»ومن الناحية التنظيمية اقترح 

 .«صارمة على الطالب

إلى « ناقد تربوي»ودعا . «وضع خطة إنماء مهني للطالب لصناعة هذا الجيل لألمد البعيد»بـ« حصة النفيعي»وطالبت 

فتح أبواب الجامعات لتدريب المعلمين مع تبني »: رفع مستوى وعي المعلم بحقوقه وواجباته بتغريدته التي اقترح فيها

 .«البرامج المساعدة لرفع مستوى وعي المعلم بحقوقه قبل واجباته

شاورتهم قبل إصدار أن المعلمين أدرى بمشكالت الميدان التعليمي، ودعا وزارة التعليم إلى م« سلطان العنزي»واعتبر 

. «يفترض أن ال يصدر قرار من الوزارة إال بعد مشاورة المعلمين ألنهم أعلم بمشاكل الميدان»: إي قرار، وغرد قائالً 

 .إضافة إلى عدد كبير من تغريدات المتفاعلين
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التصويت على توصية لدراسة أسباب هجرة أموال املستثمرين 

 واستعادتها السعوديني للخارج
الشورى يطالب معهد اإلدارة بتطوير االستشارات والدراسات 

 وتوسيع التدريب عن بعد
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 ويعبدالسالم   البل -الرياض 

صوت مجلس الشورى يوم أمس الثالثاء لصالح إقرار توصية تطالب معهد اإلدارة العامة بالتوسع في البرامج التدريبية 

التي تشمل برامج التدريب عن بعد، وبرنامج إعداد وتطوير القادة، والبرامج اإلعدادية الموجهة للعنصر النسائي، كما 

لس وطالب بتطوير نشاط االستشارات والدراسات اإلدارية في معهد حنان األحمدي عضو المج. وافق على توصية د

اإلدارة العامة لتعزيز دور المعهد كمحرك للتطوير اإلداري وليكون منافساً لبيوت الخبرة العالمية، ودعا المعهد إلى اتخاذ 

 .دريبية المرشحين لهااإلجراءات المناسبة بالتنسيق مع األجهزة الحكومية لضمان التحاق الموظفين بالبرامج الت

عبدهللا الحربي عضو الشورى قلقة من زيادة نسبة األموال السعودية المهاجرة المستثمرة خارج . من ناحية أخرى، أبدى د

تريليون لاير، مؤكداً أن هذا رقم كبير جدا يستحق البحث والدراسة والعمل على استعادة  8.65المملكة التي تجاوزت 

من تأثير على نمو االقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين، مشيراً إلى أن بعض األموال نظرا لما له 

المستثمرين السعوديين أرجعوا تدفق تلك األموال إلى الخارج الى التعقيدات الداخلية وإنه ال يمكن وصف هذا التحول إال 

 .بالهجرة أو الهروب

ة االقتصاد والطاقة لتضمنها توصياتها بشأن هيئة االستثمار لكنها وأصر الحربي على توصيته التي قدمها على تقرير لجن

رفضتها وقرر عرضها على مجلس الشورى ليتم التصويت على مناقشتها وقبولها أو عدمه حسب نتيجة األصوات في 

 .ثاني بنود جلسة اليوم األربعاء

ن إلى الخارج وتذليل كافة المعوقات لتوفير وطالب الحربي في توصيته بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديي

بيئة جاذبة ومشجعة لالستثمار المحلي وتوطينه، مؤكداً االستفادة من مردود عودة االستثمارات الوطنية للمملكة على 

مكافحة البطالة ونقل التقنية، وتنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط خاصة في ظل التقلبات التي عصفت 

 .هبأسعار

وكان المجلس قد ناقش في السابع من رجب الماضي تقرير هيئة االستثمار السنوي وتعرض أداؤها لالنتقاد وأشار أعضاء 

إلى أنها تؤدي عكس دورها المنوط بها فأصبحت تجذب الوافد للعمل في استثمارات األموال السعودية بدالً من استثمار 

في المئة واألجنبية  76تى أصبحت نسبة رؤوس األموال المحلية المستثمرة األموال األجنبية وتوطين شيء من وظائفها ح

في المئة من األجنبية، مطالبين بمراجعة سياسات الهيئة، ومتسائلين عن قلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في  86

 .ديينللوظائف المتاحة لغير السعو االستثمارات التي صرحت لها الهيئة العامة لالستثمار نسبة
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 «احلوثي»وست سنوات ملؤيد .. بسبع سنوات« داعشي»احلكم على 

 عشر سنوات سجنًا ملتطرف تدرب يف إيران لزعزعة األمن
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 مفضي الخمساني -الرياض 

دانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثالثة مواطنين في قضايا منفصلة، حيث حكمت على األول بالسجن عشر سنوات 

لثبوت تدربه في معسكرات بإيران على فك وتركيب األسلحة والرماية بسالح بقصد زعزعة األمن في الداخل، وقضت 

اإلرهابي، ودانت ثالثا بتأييد جماعة الحوثي والتشكيك في ثوابت " داعش"تنظيم بسجن مواطن آخر سبع سنوات لتأثره ب

 .الدين وقررت الحكم عليه بالسجن ست سنوات

وجاء الحكم االبتدائي األول بثبوت إدانة مواطن بسفره إلى إيران برفقة أحد المتهمين ومقابلتهما ألحد المطلوبين أمنياً 

( ً ر ضرورة تلقيهما لتدريبات عسكرية بقصد زعزعة األمن بالمملكة وموافقتهما على وسماعه من األخي( موقوف حاليا

ذلك، ثم سفره مع رفيقه إلى العراق بناًء على توجيه ذلك المطلوب وبعد التواصل معه، ثم رجوعهما للمملكة وعدم اإلبالغ 

تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية  عن ذلك، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من

 .ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته

حكماً ابتدائياً آخر يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييد جماعة الحوثي والتشكيك في ثوابت الدين، وذلك " الجزائية"وأصدرت 

، وطعنه في بعض الصحابة رضي هللا عنهم، وقدحه في علماء األمة بطعنه في صحة أحاديث ثابتة عن النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص

وسماحة المفتي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بنشره تلك اإلساءات عن طريق حسابه في 

مع تغريمه مبلغا وقدره  ، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه،"تويتر"

مرة أخرى، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست " تويتر"ثالثون ألف لاير، وإغالق حسابه ومنعه من الكتابة في 

 .سنوات بعد خروجه من السجن

لى وغيره من التنظيمات اإلرهابية، وعزمه ع" داعش"ودانت المحكمة أيضاً مواطنا بحكم ابتدائي يقضي بثبوت تأثره بـ

الذهاب لسورية لالنضمام للتنظيم، كما ثبت إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خالل كتابته عبر الشبكة 

المعلوماتية لمشاركات مسيئة للدولة وسياستها وعلمائها، وتعاطيه للحشيش، وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 

اطيه الحشيش، إضافة إلى تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تع

من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته الموصوف في الدعوى، ومنعه من 

 .ر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنهالسف
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 شون واقع التنمية اإلدارية خنبة من اخلرباء الدوليني يناق

 يف اململكة
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 -88دارة العامة خالل الفترة من ، الذي ينظمه معهد اإل"التنمية اإلدارية في ظل التحديات االقتصادية"يستضيف مؤتمر 

هـ، في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بمعهد اإلدارة العامة في الرياض، الخبير الدولي دافيد تيس متحدثاً 3412صفر  84

 .رئيساً في المؤتمر

عبد هللا البسام، بسام بن . وأوضح نائب مدير عام معهد اإلدارة العامة للتطوير والجودة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، د

أن المؤتمر يسلط الضوء على واقع التنمية اإلدارية في المملكة، والتحديات االقتصادية التي تواجهها، مضيفاً بأن المؤتمر 

يستقطب نخبة من الخبراء األجانب المتخصصين في التنمية اإلدارية والشؤون االقتصادية لالستفادة من خبراتهم 

المجال، ومنهم الخبير الدولي دافيد تيس، أستاذ إدارة األعمال ومدير معهد االبتكار في مجال وتجاربهم العملية في هذا 

األعمال بجامعة كاليفورنيا، والحاصل على العديد من الجوائز العالمية في االقتصاد وإدارة األعمال كان آخرها جائزة 

 .8031الباحث البارز من أكاديمية األعمال الدولية عام 

البسام، أن المؤتمر يستقطب أيضاً نخبة من خبراء اإلدارة واالقتصاد ومنهم رينوود سيلمان الخبير االقتصادي  .وأضاف د

والمتخصص في الحوكمة بالبنك الدولي، بيير تينراد مدير العالقات الدولية بالمدرسة الوطنية لإلدارة بفرنسا، أزمان 

الماليزي وخبير التحليل المالي والتنبؤ االقتصادي، مالكوم ميلر  عبدالمجيد نائب مدير عام وحدة التخطيط االقتصادي

 .المدير التنفيذي للشراكة الحكومية بنيوزيلندا

وأشار إلى أن المعهد وجه الدعوات لعدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين لحضور المؤتمر والمشاركة في جلساته، 

ثر من مئتي باحث ومتخصص وأكاديمي في مجاالت التنمية اإلدارية موضحاً أن المعهد قد تلقى حتى اآلن طلبات من أك

والشؤون االقتصادية مبدين رغبتهم في المشاركة العلمية في المؤتمر، ويجري العمل حالياً في اللجنة العلمية للمؤتمر على 

 .لمعتمدةشروط والمعايير العلمية ادراسة هذه الطلبات العتماد المناسب بعد التأكد من استيفائها ال
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 «اإليقاد»مليون دوالر ملركز السرطان ملواطني  251اململكة تقدم 
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 .دوالر 5005000بمبلغ « اإليقاد»معالجة السرطان لمواطني دول صدر التوجيه السامي الكريم بدعم إنشاء مركز ل

هي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي، تأسست في عام ( IGAD)يشار إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية 

 .يوبيا، وإريترياينيا، أوغندا، إث، وتتكون المنظمة من ثماني دول أفريقية بينها جيبوتي، السودان، الصومال، ك3226

 

 

 
األطعمة الساخنة يف أكياس البالستيك : «محاية املستهلك»

 تنمي اخلاليا السرطانية
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8جريدة الرياض األربعاء : المصدر

http://www.alriyadh.com/1545009 

 

لمستهلك، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على منع استخدام أكياس البالستيك في حفظ طالبت جمعية حماية ا

المخبوزات أو األطعمة التي تُقدَّم ساخنة مباشرةً للعميل، لما قد تسببه من أضرار على الصحة، حيث إن عملية االحتراق 

 .لسرطانيةالناجمة عن ذلك تُفرز مواد يعتقد أنها تساعد على نمو الخاليا ا

ل درجات  ه للوزارة بأن األكياس البالستيكية المخصصة للتسوق غير مصممة لتحمُّ وذكرت الجمعية في خطاب موجَّ

حرارة عالية، وأنه بناًء على عدٍد من الدارسات حول مدى الضرر الناجم عن وضع األطعمة الساخنة مباشرةً في مثل تلك 

يعتقد أنها تؤدي إلى خلل في توزان الهرمونات في الجسم عند تعرضها لدرجات األكياس يتضح أنها تُفرز مواد كيميائية 

 .حرارة عالية

عبدالرحمن القحطاني بأنه وبناًء على تلك المعطيات فإن الجمعية ترى أهمية . وأشار أمين عام جمعية حماية المستهلك د

م ساخنة مباشرة للعميل، كما هو الحال في المخابز منع استخدام أكياس البالستيك في حفظ المخبوزات أو األطعمة التي تقد

اليدوية للتميس والخبز العربي، وكذلك األكياس البالستيكية التي تستخدم في بعض المطاعم لحفظ الرز واألطعمة الساخنة 

 .جداً، واستبدالها بطرق آمنة، كاستخدام األكياس الورقية
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 يةنقاش أهايل بيشة وأمري عسري عرب الشاشة املرئ
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 واس -بيشة 

يشة التقى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، عبر الشاشة المرئية، بمحافظ ب

 .  بن سعيد بن سبرة وعدد من المواطنين في المحافظة

وقدم سموه خالل اللقاء توجيهاته لمحافظ بيشة وكل اإلدارات بالمحافظة لخدمات المواطنين، مؤكداً أن هذه النافذة ستكون 

 .ظاتوسيلة من وسائل التواصل مع سموه لالستماع إلى مطالب األهالي وفق نظام محدد يشمل كافة المحاف

كما استمع سموه بعد ذلك إلى عدد من المواطنين بالمحافظة الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة التي تسهم في 

وقال محافظ بيشة إن الشاشة المرئية نافذة من نوافذ الوصول إلى سموه، وهي من التقنيات . تخفيف العبء عن المواطن

لية وتصب في تقديم الخدمة واالستماع إلى المواطنين في المحافظات والمراكز العالية التي عملت عليها وزارة الداخ

 .م واالستماع إليهم والتواصل معهموالقرى لتحقيق كافة متطلباته

 

 

 :الفاحل.. أكد متسكها برتمجة التزاماتها جتاه التغري املناخي إىل أفعال
 اململكة ملتزمة بتلبية احتياجات االقتصاديات النامية

 من الطاقة 
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 :  السالمة -« الجزيرة»

صاديات النامية من الطاقة، وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أكدت المملكة التزامها بتلبية احتياجات االقت

إن المملكة ستظل ملتزمة بهذا الجانب خالل العقود التي ستشهد تحولها نحو تطور أكثر استدامة : المهندس خالد الفالح

خلفية تبني اتفاقية باريس للتغير بيئيًّا، وذلك بالتزامن مع تحول نظام الطاقة العالمي نحو المزيد من االستدامة على 

مشيًرا إلى أن اقتصاد المعرفة أساسي لتنويع االقتصاد الوطني الكلي، ولتعزيز التكامل مع . 8035المناخي في ديسمبر 

 .القطاعات األساسية الثالثة المتمثلة في النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين

الطاقة األول الذي أقامه مركز الملك عبدهللا للدراسات والبحوث البترولية جاء ذلك خالل كلمة الوزير في منتدى حوار 

 .أمس بالرياض

بالنظر إلى الفجوات الكبيرة في : وتحدث الفالح عن استعداد المجتمع الدولي للتحول إلى مصادر الطاقة البديلة، وقال

ففي . غرق وقتا لتحويل نظام الطاقة العالمي الهائلمراحل التطوير بين الدول، إضافة إلى جاهزية البدائل، فإن األمر سيست

الوقت الذي يجب فيه على جميع الدول المساهمة في أهداف المناخ يتضح أن الدول األغنى بوسعها المضي بخطى 

http://www.alriyadh.com/1544820
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ققة متسارعة أكثر على مسار الطاقة البديلة؛ إذ تساعدها اقتصادياتها عالية التنوع والتطور التي تكثر فيها الصناعات المح

 .للقيمة على التعامل مع التغير المتسارع بصورة أفضل

وأشار إلى أنه في المقابل يجب على االقتصاديات النامية أن تحقق توازنًا يعينها على أن تصبح غنية بما يكفي لتتحمل 

باريس للتغير المناخي وأوضح الفالح أن اتفاقية . تدابير الحد من االنبعاثات ومكافحتها التي ينبغي اتخاذها نهاية المطاف

تلزم الدول بالسعي إليجاد تقنيات تؤدي إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري، وتحسين 

نستطيع أن : وقال. الكفاءة، والتوسع في استخدام الغاز النظيف والطاقة المتجددة والنمو الثابت في استخدام التقنيات البديلة

ضعًا يتبلور وتستخدم فيه أنواع الوقود التقليدية قليلة الكلفة، إلى جانب أنواع الطاقة البديلة التي تتعاظم نقرأ بوضوح و

 .مساهمتها بصورة ثابتة، كجزء من مستقبل مستدام للطاقة

ملكة ملتزمة وسلط الفالح الضوء على الدور السعودي المهم والبنّاء في تحقيق أهداف التغيُّر المناخي، الفتًا إلى أن الم

بدورها في معالجة مسألة التغير المناخي، ومبينًا أنها تضخ استثمارات طائلة في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة 

 .الشمسية؛ إذ وضعت أهدافًا طموحة لنمو هذه المصادر

نيات المتقدمة، وزيادة تكامله وبيّن الفالح أن العالم سيستمر بتحوالت رئيسة خالل السنوات القليلة المقبلة مع تزايد تبنيه التق

مشيًرا إلى أن هذه التحوالت تقدم فرًصا عظيمة للعالم والمملكة، التي . وتنافسيته، إلى جانب بروز قوى اقتصادية جديدة

ه العالمي 8010أطلقت رؤية   .كاستجابة استباقية لهذا التوجُّ

ي يتيحها اقتصاد المعرفة والصناعات الجديدة لتحفيز في حين شدد الفالح على أن المملكة عازمة على اغتنام الفرص الت

النمو االقتصادي مستقبالً، وأشار إلى أن هذا ال يعني تقليص دور النفط والغاز أو الكيميائيات أو التعدين، وإنما تعزيز 

الهيكلة وتنويع تنمية القطاعات األخرى إلعادة التوازن إلى االقتصاد الكلي، وتسريع وتيرة نموه؛ إذ إن عملية إعادة 

 .مصادر االقتصاد ستساعد المملكة على الحد من التقلبات االقتصادية التي تنتج من االعتماد بشكل رئيسي على البترول

ويتيح المنتدى . وركز المنتدى الذي يستمر يومين في معظم مناقشاته على مستقبل الطاقة في دول المجلس والهند والصين

 .التي تكتنف مشهد الطاقة العالميةحول التحديات الملحة والفرص الجديدة فرصة لتباحث عالي المستوى 

 

 
ك املواطنني خالل مدة 

ّ
د أن القرارات اجلديدة ستزيد فرصة متل

َّ
أك

 :وزير اإلسكان.. زمنية مناسبة
ر»

ّ
خيفض الدفعة املقدمة لشراء منزل عن طريق « الرهن امليس

 يف املائة 81البنوك 
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 :االقتصاد -« الجزيرة»

س الوزراء أمس األول، ستزيد من نوه وزير اإلسكان ماجد الحقيل، إلى أن تعديالت تنظيم الدعم السكني التي أقرها مجل

فرصة تملّك المواطنين للسكن خالل مدة زمنية مناسبة، إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ 

المزيد من المشروعات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام الرهن الميّسر في تقديم تسهيالت 

 .نتساعد على امتالك السك

كما بيّن أن منتج الرهن الميّسر الذي تّمت الموافقة عليه، يأتي في إطار الشراكة بين وزارة اإلسكان ووزارة المالية 

ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 
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دعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في في المائة لمستحقي ال 35في المائة إلى  10

 .تخفيض تكلفة التمويل، األمر الذي يسّهل على المواطنين تملّك السكن خالل مدة زمنية قصيرة

 -هللاحفظه -ورفع الوزير في هذا الصدد، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

على ما صدر من قرارات تُعنى بقطاع اإلسكان خالل جلسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا لالهتمام المتواصل 

والدعم غير المحدود الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الحكيمة، سعيًا منها إلى توفير السكن المناسب لجميع 

مهمة رافدة لمجموعة من القرارات السابقة التي تستهدف رفع نسبة التملّك السكني تأتي هذه القرارات ال: وقال. المواطنين

وتحقيق مزيد من الرفاه واالستقرار االقتصادي واالجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن األمثل بين 

لقرارات الصادرة أمس األول تسهم العرض والطلب في سوق اإلسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، فا

في وضع الحلول المناسبة والعاجلة لتوفير السكن المالئم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني، وذلك تماشيًا مع 

ورؤية المملكة  8080الهدف االستراتيجي للوزارة في دعم العرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع برنامج التحّول الوطني 

ضح الحقيل، أن تعديالت تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحاالت االجتماعية وأو. 8010

، ومن ذلك المطلقة واألرملة من دون أبناء بعد أن «إسكان»الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة اإللكترونية 

عالة، إضافة إلى اليتيم الفرد، مشيًرا إلى أن ذلك يتيح الفرصة ألكبر كان النظام يشترط وجود األبناء مع توافر صك اإل

عدد من األسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة 

التي أكَّدت على دور األسرة  8010ملّحة، ما يعّزز استقرار األسر بوصفها نواة المجتمع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 

 .بصفتها الحاضنة األولى، وضرورة رعايتها وتطويرها لبناء مجتمع حيوي بنيانه متين

وأفاد الحقيل، بأن تنظيم الدعم السكني يشمل إضافة جهات تنفيذية أخرى من القطاع العام والخاص واألهلي، كالبنوك 

التطوير العقاري والوزارات والهيئات ذات العالقة، وذلك سعيًا  التجارية ومؤسسات التمويل العقاري الخاصة وشركات

إلى تنويع ودعم العرض، وتسريع ضخ وحدات سكنية لسوق اإلسكان بأسعار وجودة مناسبة، وتشجيع المنافسة بين 

والمنتجات  القطاعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم االقتصاد الوطني وكفاءته وفاعليته في تقديم الخدمات

في المائة من خالل تفعيل  5في المائة إلى  3السكنية والتمويلية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 

 .الشراكة مع الجمعيات الخيرية واألوقاف والجمعيات التعاونية للمشاركة الفاعلة في قطاع اإلسكان

استحداث برامج لتسريع سداد األقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص  كما أشار إلى أن الوزارة ستكون لديها صالحية

عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات الوزارة 

 .آخرين لرفع نسبة التملك على أن تقوم الوزارة بتحّمل جزء من أعباء التمويل عن المستحقين، وبالتالي خدمة مستحقين

ونّوه الحقيل بأهمية القرارات الجديدة ذات العالقة بالشراكة مع القطاع الخاص التي تأتي في إطار تحّول الوزارة من دور 

ا المنفّذ والمطّور إلى دور المحفّز والمنّظم والمراقب، الفتًا االنتباه إلى أنها تعّزز من عمل الوزارة في هذا الشأن، وتدفعه

إلى مواصلة جهودها في جذب مزيد من شركات التطوير العقاري المؤهلة محليًا ودوليًا لضخ المزيد من الوحدات السكنية 

في جميع مناطق المملكة، بخيارات تتناسب مع جميع الشرائح، معتبًرا أن القرارات تشّجع االستثمار في مجال اإلسكان، 

ى السوق وبالتالي رفع نسبة التملّك، كما أنها تعّزز المنافسة بين المطورين وتحفّز على توفير منتجات سكنية جديدة إل

العقاريين في تقديم منتج وخدمة أفضل للمواطنين، علًما أن الوزارة تقوم بالتهيئة القانونية بين األطراف ذات العالقة بما 

 .(مطّور، ممّول، مستفيد)للشراكة  يضمن فاعلية اآللية الجديدة
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 ألف  02تعديات بأملج تزيل خمالفات على مساحة جلنة ال

 مرت مربع بالدقم
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 :واس -أملج 

ألف متر مربع بمنطقة الدقم أقيمت  80نة التعديات بمحافظة أملج امس أعمال إنشاءات مخالفة على مساحة أزالت لج

وأوضحت اللجنة أن أعمال اإلزالة التي تمت بحضور أعضاء . بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكة الموقع

ً للتوجيهات الصادر ة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على اللجنة شملت غرفا وأحواشا وعقوما ترابية، وفقا

 120وأفادت اللجنة أن أعمال اإلزالة شملت أراضي حكومية تجاوزت مساحاتها اإلجمالية . األراضي والممتلكات العامة

نية ألف متر مربع عمل، مؤكدة أنها لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها الميدا

 .عن إي إحداث على األراضي العامة ومهامها على مدار الساعة مقدمة شكرها لتعاون المواطنين معها في اإلبالغ

 

 
 شكر خادم احلرمني الشريفني على الثقة امللكية وتعيينه رئيسًا 

 هليئة النقل العام
 أهم أولوياتنا توفري بيئة نقل متكاملة: الرميح 
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 :المحليات -« الجزيرة»

ريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل رفع معالي الدكتور رميح بن   الرميح شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الش

بمناسبة صدور األمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً  -حفظهم هللا  -سعود، ولسمو ولي عهده األمين، ولسمو ولي ولي العهد 

لهيئة النقل العام، متطلعاً لبذل المزيد من الجهد مع فريق العمل بالهيئة بهدف مواصلة واستكمال تنظيم وتطوير هذا 

 .لقطاعا

كما تقدم الرميح بالشكر لمعالي وزير النقل األستاذ سليمان بن عبد هللا الحمدان على الدعم الكبير لتحقيق التكامل لمنظومة 

 .النقل وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة

لبري والبحري وأكد معاليه أن أهم أولويات الهيئة توفير بيئة نقل يتكامل فيها عمل مختلف الوسائل على مستوى النقل ا

إلى جانب الخطوط الحديدية، مضيفاً بأن الهيئة ستعمل على خلق مناخ جاذب لالستثمار من قبل القطاع الخاص بما يحقق 

رفع مستوى الخدمة المقدمة سواًء على مستوى نقل األفراد أو نقل البضائع، وتطوير بيئة السالمة بما يحقق ترشيد 

مل على تعزيز استدامة القطاع وارتفاع جودة الحياة في المدن السعودية إضافة إلى كل هذا بدوره سيع. استهالك الطاقة

 .الحفاظ على الموارد الطبيعية
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وفريق  -وبيّن الرميح خالل تصريحه أن منظومة النقل في البالد تعيش مراحل متقدمة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه 

 .تعزيز منظومة العمل بالنقل العام في السعودية سيبذلون قصارى جهدهم من أجل -العمل بالهيئة 

وأوضح بأن إقامة شبكات نقل عام في السعودية هي هم وهاجس القيادة في البالد، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً 

ة المكرمة وجدة بمشاريع النقل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية وشديدة االزدحام المروري كالعاصمة الرياض ومك

والمدينة المنورة وحاضرة الدمام باإلضافة إلى االهتمام الكبير الذي يشهده قطاع الخطوط الحديدية للربط بين مدن المملكة 

 .ناعية لتحقيق منظومة نقل متجانسةوالموانئ والمناطق الص

 

 
معلمًا يستفيدون من برنامج تهيئة املعلم اجلديد  012

 بالرياض
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 :عبدالرحمن المصيبيح -« الجزيرة»

المدرسية والتعليمية األستاذ حمد بن عبدهللا الشنيبر أهمية التدريب  أكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون

التربوي خاصة للمعلمين الجدد مشيداً في الوقت ذاته ببرنامج تهيئة المعلم الجديد الذي يعطي المعلم تصورا كامال عن 

لتعليمية مما سينعكس إيجابا على العمل الميداني وما يحتاجه المعلم من أدوات ومهارات تعينه لالرتقاء بمستوى العملية ا

 .األداء المهني للمعلم داخل المدرسة

جاء ذلك خالل افتتاحه لبرنامج تهيئة المعلم الجديد بمركز التدريب التربوي بشمال الرياض والذي تنظمه إدارة اإلشراف 

ر مدير المركز األستاذ خالد التربوي بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي في عدد من مراكز التدريب في الرياض بحضو

 .بن عبدهللا الرفاعي ومدير اإلشراف التربوي خالد الدوسري وعدد من المشرفين والمدربين المعتمدين في المركز

وامتدح الشنيبر في قاعة التدريب المستويات المهنية والعلمية للمعلمين الجدد مشيرا إلى أن قبولهم في التعليم جاء بعد 

ق العديد من اإلجراءات واالختبارات والمقابالت الشخصية مطالبا إياهم بتسخير كافة إمكانياتهم العلمية منافسة كبيرة وف

والمهنية لالرتقاء بالمستوى العام للعملية التعليمية والتربوية مؤكدا أهمية إدراك المعلم الجديد للمرحلة المقبلة والمتمثلة في 

والتي يعد فيها التعليم من الركائز األساسية ويقع على المعلم مسؤولية كبيرة  8010تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 

 .في العمل على ترسيخ وتحقيق هذه الرؤية

من جهته بين رئيس وحدة العالقات واإلعالم بإدارة االشراف التربوي األستاذ مهيدب بن سليمان المهيدب أن هذا 

رياض في وقت واحد حيث سيكون عبر مركز التدريب التربوي في شمال البرنامج يطبق في أربع مراكز في مدينة ال

الرياض ومركز التدريب التربوي في شرق الرياض ومركز التدريب التربوي في جنوب الرياض ومركز القيادات 

 .معلماً جديداً  850أيام أكثر من التربوية و سيستفيد من هذا البرنامج وعلى مدى ثالثة 
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 :وزير املالية.. ر القيادة على الثقة امللكيةشك

واثقون من االنطالق حنو آفاق واسعة من النمو واالزدهار املايل 
 واالقتصادي

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
zirah.com/2016/20161102/ln31.htmja-http://www.al  

 

 :واس -« الجزيرة»

رفع معالي األستاذ   بن عبدهللا الجدعان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

 .لتوفيق واإلخالصبمناسبة صدور األمر الملكي بتعيينه وزيراً للمالية، سائالً هللا تعالى العون وا -حفظه هللا  -

الشكر والتقدير على الثقة الكريمة بتعييني وزيراً للمالية كما أشكر  -أيده هللا  -أرفع لخادم الحرمين الشريفين »وقال معاليه 

صاحب السمو الملكي األمير   بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب 

 -مير   بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السمو الملكي األ

 .-حفظهما هللا 

ثقتي باهلل سبحانه كبيرة ثم بوالة األمر في انطالقة هذه الدولة المباركة نحو آفاق أوسع من »وأَضاف معالي وزير المالية 

رغم كل التحديات وبجهود وسواعد أبناء  8010واالجتماعي في إطار رؤية المملكة النمو واالزدهار المالي واالقتصادي 

 .«هذا البلد والمقيمين على أرضه

سائالً هللا العظيم أن يوفقني وزمالئي وإخواني منسوبي وزارة المالية للعمل بكل جد وإخالص لتنفيذ مهام الوزارة وأن 

 .نرفع معاً مستوى اإلنجاز والشفافية والكفاءة

 

 الشورى يطالب معهد اإلدارة بزيادة برامج التدريب
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة الوطن : المصدر

icleID=282779&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?Art  

 

      PM 30:52 03-33-8036الوطن : الرياض

طالب مجلس الشورى بتطوير نشاط االستشارات والدراسات اإلدارية في معهد اإلدارة العامة، لتعزيز دور المعهد 

 .كمحرك للتطوير اإلداري، وليكون منافسا لبيوت الخبرة العالمية

التاسعة والخمسين التي عقدها المجلس أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد هللا  جاء ذلك خالل الجلسة العادية

 .آل الشيخ

وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى 

من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي  وجهة نظر لجنة اإلدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه األعضاء

ودعا مجلس الشورى في قراره معهد اإلدارة العامة إلى .في جلسة سابقة 3416/3415لمعهد اإلدارة العامة للعام المالي 

عدادية التوسع في البرامج التدريبية التي تشمل برامج التدريب عن بعد، وبرنامج إعداد وتطوير القادة، والبرامج اإل

الموجهة للعنصر النسائي، كما دعا المجلس معهد اإلدارة إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة بالتنسيق مع األجهزة الحكومية 

 .لضمان التحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المرشحين لها
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األداء السنوي لمعهد وسيستكمل المجلس االستماع إلى التوصيات اإلضافية التي قدمها عدد من األعضاء على تقرير 

وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس كان قد استهل جلسته بالموافقة .اإلدارة العامة في جلسته العادية التي يعقدها اليوم

على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية، 

 .شؤون األمنية بشأن مذكرة التفاهملى تقرير لجنة الوذلك بعد أن استمع إ

 

 القسائم التعليمية والرتاخيص اإللكرتونية يف لقاء
 التعليم األهلي

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة الوطن : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282824&CategoryID=5  

 

      AM 38:48 08-33-8036الوطن : مكة المكرمة

انطلق باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في مكتب التعليم األهلي واألجنبي أمس، لقاء وكالة التعليم األهلي 

، برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن   العيسى، وبحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 8036 - 3412

 .  الحارثي، ومدير عام التعليم األهلي بالوزارة   العتيبي

 بادرة تطويرية 

مشيًرا إلى أن مثل هذه اللقاءات التي تجرى على أكد الدكتور الحارثي أن اللقاء يعد بادرة تطويرية لوكالة التعليم األهلي، 

المستوى الوطني تحمل في مضامينها اإلجراءات لدفع عجلة التعليم األهلي واألجنبي نحو النماء والمشاريع المثمرة، مبديًا 

المدارس األهلية تفاؤله وتطلعاته اإليجابية من اللقاء، موضحاً أن التعليم األهلي واألجنبي انطلق من مكة المكرمة، وأول 

والوقفية والخيرية انطلقت من مكة المكرمة، معتبراً اللقاء انطالقة وفاتحة خير لتحسين وتجويد مخرجات التعليم األهلي 

 .واألجنبي، داعياً الجميع بمضاعفة الجهود للوصول بمنظومة التعليم إلى التميز واإلبداع

 النهوض بالتعليم األهلي 

األهلي بوزارة التعليم أن التعليم األهلي يعد أحد الروافد الحيوية للتعليم في المملكة، وذلك بما أوضح مدير عام التعليم 

يتماشى مع خطط التنمية وتوصيات القيادة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم األهلي في المملكة وتحقيقاً لمتطلبات 

دت إحدى مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني ، إذ أك8010ورؤية المملكة  8080برنامج التحول الوطني 

على تعزيز مشاركة القطاع األهلي في التعليم العام في المملكة، مؤكداً أن جميع اإلسهامات في هذا المشروع سيكون له 

 . اته ومخرجاتهدوره الفاعل في تحقيق العديد من المنجزات التي ستسهم في النهوض بقطاع التعليم األهلي وتجويد عملي

 أطروحات اللقاء 

أبان مدير إدارة التعليم األهلي واألجنبي الدكتور فهد الزهراني، أن اللقاء يتضمن ثالث فعاليات ففي اليوم األول، تتضمن 

أطروحات اللقاء مشروع القسائم التعليمية لرياض األطفال، ومشروع القسائم التعليمية للتربية الخاصة، ومشروع 

اإللكترونية، إذ قدم سعيد الخزامين نبذة عن مشروع القسائم التعليمية لرياض األطفال، موضحاً خطوات التراخيص 

مشروع القسائم التعليمية لرياض األطفال والتحديات التي تواجهه ومراحل المشروع، تال ذلك ورقة مشروع القسائم 

طوات مشروع القسائم التعليمية للتربية الخاصة المتضمنة التعليمية للتربية الخاصة، قدمها فهد الصانع والتي لخص فيها خ

فيما قدم عبدالعزيز الزعيبر ورشة بعنوان مشروع التراخيص اإللكترونية، استعرض خاللها . العديد من النقاط التفصيلية

 .واألعمالستعراض بوابتي المستثمر أتمتة إجراءات سير العمل عن طريق توظيف التقنية في ذلك ومزاياها، كما تم ا
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 وزير التعليم يطالب بتغيري مفهوم التلقني يف املدارس

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة الوطن : المصدر

Detail.aspx?ArticleID=282791&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_  

 

      PM 33:84 03-33-8036خالد الصالح : الرياض

فيما طالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بسرعة تغيير مفهوم التلقين من خالل تيسير وتسهيل المعلم للعملية 

لمعلم لمعرفة ذوات الطالب، شدد العيسى على ضرورة التعليمية، وإرشاد الطالب نحو الفرص الحقيقية للتعلم، ومساعدة ا

أن يكون للمشرف التربوي انعكاسا لمفهوم التعليم والتعلم في المدارس، وتطوير العملية التعليمية من خالل نقل نظام 

ذي يجد فيه الطالب التعليم من النظام التقليدي الذي يعتمد على اإلشراف المباشر في العملية التعليمية إلى النظام التفاعلي ال

 .فرصة للمشاركة والتفاعل، والبحث وإثراء العملية التعليمية من خالل المشاركة اإليجابية

 انتقاد التلقين المباشر 

أكد العيسى خالل تدشينه منتدى إثراء للتطوير المهني أمس في مقر الوزارة، ضرورة أن تكون الفصول الدراسية رحلة 

شاف والمزيد من العطاء، مبينا أن أكثر النقاط التي ينتقد فيها النظام التعليمي في المملكة هو حقيقية نحو التعلم واالستك

التلقين المباشر الذي يصل للطالب من خالل هيمنة المعلم في العملية التعليمية، ودوره المركزي في ترجمة ما يجده المعلم 

وطالب . الب مشاركة حقيقية ودور في العملية التعليميةمن خالل الكتب التعليمية لعقول الطالب، دون أن يكون للط

بسرعة تغيير هذا المفهوم من خالل جعل دور المعلم تيسير وتسهيل العملية التعليمية، وإرشاد الطالب نحو الفرص 

 .الحقيقية للتعلم، ومساعدته لمعرفة ذوات الطالب

 التعلم خارج المدرسة 

أصبحوا يتعلمون من خارج المدرسة الكثير من القيم والمهارات والمعلومات التي  أشار العيسى إلى أن الطالب والطالبات

قد يكون فيها ما هو مفيد وما هو غير مفيد تماما، ولذلك ينبغي أال تفقد المدرسة دورها في التوجيه وإثراء معلومات 

 .الطالب، وإال سيبقى دور المدرسة محدودا في التكوين العلمي والمعرفي فقط

هته، أكد المشرف العام على إدارة التدريب واالبتعاث في وزارة التعليم الدكتور   السديري، أن إدارته الحظت من ج

وأضاف أن المنتدى . وجود حالة ملحة لتطوير مشرفي الوزارة والمشرفات من خالل استقراء الواقع التدريبي السابق لهم

قومون بمهام متعددة من خالل عملهم في وزارة التعليم أو في قطاعات يهدف إلى استثمار كل خبرات المستشارين الذين ي

وأشار السديري إلى أن المنتدى سيعمل على أن يخطو نحو التدريب اإللكتروني ليصل إلى المستفيدين من . الدولة المختلفة

وبرنامج التحول  8010خالل مواقعهم خالل فترة وجيزة قادمة، موضحا أن المنتدى يتوافق وينسجم مع رؤية المملكة 

من خالل األهداف التي أكدت على رفع الكفاءة التعليمية والتدريبية، وتطوير مهارات التعليم والتعلم،  8080الوطني 

 .التي تقوم على رفع جودة التعليم لتساهم في إصالح الجهود التربوية
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 حماور لتغيري أداء اهليئة  1: لتخصصات الصحية ا

 هدافهاوحتقيق أ
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة الوطن : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282788&CategoryID=5  

 

      PM 33:07 03-33-8036الوطن : الرياض

أكد األمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أهمية النقلة النوعية التي تعيشها الهيئة 

على مستوى خدمة العمالء، وتحقيق طموحات الممارسين الصحيين، وتطوير أداء الهيئة، واالعتماد على التقنية في إنجاز 

وقال إن الهيئة تولي خدمة العمالء أهمية كبيرة، وتعتبرها من أولوياتها نحو من تعمل من أجلهم، . بالمراجعين ما يتعلق

وأشار إلى أن الهيئة تعمل . الحثيث نحو تطوير أدائها، وتلقي االقتراحات التي ترفع من األداء" الهيئة"الفتا إلى سعي 

يما يتعلق برفع كفاءة القطاع الصحي، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية ف 8010بشكل دؤوب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 

 .عبر برامج التدريب في الهيئة

 نقلة نوعية

وأوضح عبده خالل اللقاء الخامس لمديري الشؤون األكاديمية ومديري التدريب والدراسات العليا الذي عقد في فندق 

من مديري الشؤون األكاديمية ومديري التدريب  20ر من ماريوت كورت يارد في مدينة الرياض أمس، بحضور أكث

خالل األشهر الستة الماضية يؤكد " الهيئة"والدراسات العليا ونخبة من األطباء والمتخصصين في المملكة، أن ما حققته 

خلية هذه النقلة النوعية وأهميتها، إذ تمت إعادة صياغة األهداف والمبادرات، وجرى تحليل عميق للمراجعة الدا

، وعمل حوار مع قادة القطاعات الصحية في المناطق الغربية والشرقية، وإعادة 8010والخارجية، والمواءمة مع رؤية 

تصميم الهيكل التنظيمي، وتحديد محاور التغيير، وهي ثمانية محاور سترفع من أداء الهيئة، وإجراء مزيد من المشاورات 

معيارية، والعمل مع إحدى الشركات إلعادة صياغة مؤشرات األداء، وحوار مع الموظفين، وتفصيل المقارنة ال

وقال إن الهدف األهم لدى الهيئة هو حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خالل . واألهداف، وبطاقات إدارة المشاريع

 .الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات

 محاور التغيير 

التركيز على العناية بالعمالء، واالندماج مع المجتمع، وتعزيز سالمة المرضى، : لتغيير الثمانية هيوأضاف أن محاور ا

وبناء بيئة إدارية حديثة، وأن نصبح قياديين في تقنية المعلومات واالعتماد على البيانات ورعاية الموظفين، وأن تكون 

 .الهيئة لجميع العاملين في القطاع الصحي
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 د أن على املشرفني الرتبويني إثراء العملية التعليميةأك

يفتقدون املهارات الشخصية « الثانوي»خرجيو : وزير التعليم
 وعلى املعلمني إرشادهم.. واملعرفية 

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة األقتصادية : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/02/article_1099009.html  

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

قال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إن خريج الثانوي يفتقد كثيرا من المهارات الشخصية والمعرفية التي تساعده في 

حياته اليومية، مؤكداً دور المعلم في تيسير العملية التعليمية، وتسهيل وإرشاد الطالب نحو الفرص الحقيقية للتعلم والمنهج 

 .الحقيقي للتعلم

التربويين إلى أن يكون لهم انعكاس على مفهوم التعليم والتعلم داخل المدارس، وأن يؤثروا بشكل مباشر  ودعا المشرفين

في تطوير العملية التعليمية، واالنتقال بنظام التعليم من التطبيقي المباشر إلى التفاعلي الذي يجد فيه الطالب فرصة للسؤال 

 .والبحث والتفاعل

تدى إثراء للتطوير المهني في قاعة الملك سلمان في الرياض أمس، أن المشرف التربوي وأوضح العيسى خالل تدشين من

يجب عليه إثراء العملية التعليمة من خالل المشاركة اإليجابية، منوهاً بأن مثل هذه الملتقيات تعد جزءا من عملية التطوير 

 .تطوير العملية التعليمية ودفع نظام التعليم إلى اإلماموالتواصل بين الوزارة والمشرفين التربويين، الذين لهم دور مهم في 

إن المنتدى فرصة لمناقشه دور المشرف التربوي والمعوقات التي تواجه عمله في الميدان التربوي واالطالع : "وأضاف

 ".على بعض التجارب، واالستفادة منها بما يناسب بيئة العمل

عليمية، وتسهيل وإرشاد الطالب نحو الفرص الحقيقية للتعلم والمنهج الحقيقي وأشار إلى دور المعلم في تيسير العملية الت

 .للتعلم، موضحاً أن دور المشرف التربوي حيوي ومهم للطالب والمعلم في الدعم والتطوير

خمسة من جانبه، قال الدكتور   السديري مدير عام التدريب واالبتعاث المدير التنفيذي للمنتدى، إن المنتدى يتضمن 

محاور رئيسة تشمل القيادة والتغيير واإلدارة التعليمية الفاعلة والتعليم والتعلم والنمو المهني للمعلمين، إضافة إلى 

 .مجتمعات وشبكات التعلم المهنية، وضبط الجودة في برامج التنمية المهنية

ات التعليمية، وتبادل الخبرات لتطوير مجال وأبان أن المنتدى يهدف إلى تطوير معرفة وخبرة المشرفين التربويين والقياد

اإلشراف التربوي والقيادات التعليمية، وتحفيز العاملين مجال اإلشراف التربوي والقيادة التعليمية نحو الفاعلية في األداء 

 .والتغيير التربوي

نماذج، وأهمية التوجه إلى بناء إن المنتدى سيتطرق إلى نماذج التطوير، والنتائج التي تستهدفها تلك ال: "وزاد السديري

رأس المال البشري من خالل العمل كمجموعات باالستفادة من زيارات بعض المعلمين للدول األخرى أو تدريب عدد 

محدد من المعلمين، الذين يقومون فيما بعد بتدريب أقرانهم من المعلمين، ما يعرف بالتعليم والتدريب التعاوني، كما تطرق 

 ".عليم في دول عدةإلى تطوير الت

ومن جهة أخرى أكد حمد بن عبد هللا الشنيبر مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض للشؤون المدرسية والتعليمية، 

أهمية التدريب التربوي خاصة للمعلمين الجدد، منوهاً بأهمية برنامج تهيئة المعلم الجديد الذي يعطي المعلم تصورا كامال 

 .دانيعن العمل المي

وقال الشنيبر خالل افتتاحه لبرنامج تهيئة المعلم الجديد في مركز التدريب التربوي في شمال الرياض، إن التدريب أداة 

 .مهمة إلعانته لالرتقاء بمستوى العملية التعليمية، وذلك مما سينعكس إيجابا على األداء المهني للمعلم داخل المدرسة
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 اعد والتأمينات يف دول اخلليجخالل اجتماع رؤساء أجهزة التق

تطوير احلماية التأمينية يشجع تنقل األيدي العاملة : احلقباني
 وحيقق االستقرار االقتصادي

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة األقتصادية : المصدر
w.aleqt.com/2016/11/02/article_1099011.htmlhttps://ww 

 

 من الرياض" االقتصادية"

أكد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية االجتماعية، أن تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين 

ول ويحقق االستقرار االقتصادي الخليجيين في أي من دول المجلس، يشجع تنقل األيدي العاملة الوطنية بين هذه الد

 .واالجتماعي بما يتوافق مع استراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام األساسي واالتفاقية االقتصادية الموحدة

لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات االجتماعية في دول الخليج في الرياض  36وأضاف خالل افتتاحه أعمال االجتماع الـ 

ً إلى أمس، أن ضبط الحما ية التأمينية بين دول الخليج، يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعيا

تشجيع عنصر العمل في دول المنطقة بالتحرك بسهولة وحرية تامة للعمل في أي دولة مع ضمان حصوله على القدر 

 .الكافي من الحماية سواء كان في موطنه األصلي أو في أي من دول المنطقة

األنظمة التكافلية التأمينية تواجه بعض اإلشكاالت، ولكن من المهم تطوير آليات عمل هذه األنظمة، واالستفادة :" وتابع 

ً أن هناك سبال متعددة يمكن االستفادة منها لتحسين "من التجارب العالمية، وتطوير آلية التحسين والمتابعة ، مضيفا

 .ية بالتأمينات االجتماعية في دول المنطقةالقدرات المالية للجهات واألجهزة المعن

ودعا الحقباني، إلى أهمية التفكير في حلول ابتكارية تسهم في رفع كفاءة المنافع التأمينية مع أهمية تحقيق التوزان المالي، 

اص، وتعزيز متطلعاً في الوقت ذاته إلى أن يخرج االجتماع بأفكار ورؤى جديدة تسهم في تعزيز االنتماء إلى القطاع الخ

 .حركة وصل العامل الخليجي إلى سوق العمل في المنطقة

لرؤساء  36من جهته أوضح سليمان بن عبدالرحمن القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، أن االجتماع الـ 

لتقاعد المدني والتأمينات أجهزة التقاعد والتأمينات االجتماعية في دول الخليج يأتي ضمن التعاون المشترك بين أجهزة ا

 .االجتماعية في دول المجلس لتوفير الحماية التأمينية لمواطني دول المنطقة

وأشار إلى أن االجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول 

في المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو 

رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية في اجتماعهم السابق، كما سيتم خالل االجتماع استعراض تقرير 

 .ات رؤسائهانتائج أعمال اللجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية واإلجابة على استفسار

وأضاف القويز، أن االجتماع سيعزز التعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات االجتماعية في دول المجلس، بهدف مد نظام 

، مبينا أن 8006م وتم تطبيقه عام 8004الحماية التأمينية الذي صدر خالل اجتماع المجلس األعلى في البحرين عام 

لتأمينية لمواطنية عند العمل في أي من الدول الخليجية األخرى سواء في القطاع العام أو النظام يلزم كل بلد بمد الحماية ا

 .الخاص

 82ألف منتسب، في حين يبلغ منسوبو النظام حالياً  32إلى  8030وكشف ، أن عدد المنتسبين لهذا النظام وصل في عام 

 .ألفا ما بين مشترك ومستفيد

لشبلي األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية والتنموية في األمانة العامة لمجلس من ناحيته اعتبر عبدهللا بن جمعة ا

التعاون الخليجي ، أن نظام مد الحماية التأمينية خير شاهد على مسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج واإلنجازات 

ما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج وقال إن هذا االجتماع يأتي استكماالً ل. المباركة التي حققها عبر مسيرته
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مشتركة خالل االجتماعات السابقة لتحقيق أهداف وتطلعات قادة دول المجلس، وتحقيق أفضل سبل الراحة والطمأنينة 

 .لمواطنيها

سيبحث ومضى بالقول، إن العمل جار لالرتقاء بالخدمات التي تقدم لمواطني دول الخليج في مجالي التقاعد والتأمينات، و

 .ناقشة نظام مد الحماية التأمينيةاالجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول األعمال لم

 
 ألف بالغ يف جدة خالل عام 98أكثر من : «اهلالل األمحر»
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة األقتصادية : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/02/article_1099005.html  

 

 من الرياض« االقتصادية»

ألف بالغ  20هـ، أكثر من 3417تلقى مركز القيادة لفرق الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة خالل العام المنصرم 

 .ةإسعافي، تنوعت ما بين مرضية، وإصابات لحوادث مروري

وأفاد عبدهللا أبوزيد المتحدث الرسمي لهيئة الهالل األحمر بجدة، بأن الفرق اإلسعافية باشرت بالغات عن حاالت مرضية 

 .حولت إلى مستشفيات المحافظة

وفاة نتيجة اإلصابات،  583حالة وفاة نتيجة األمراض، و 3254وبين أن الحاالت اإلسعافية شملت مباشرة الفرق 

إصابة في حوادث مرورية، الفتاً إلى أن إجمالي الحاالت المنقولة  34061إصابة، و 30511ية، وحالة مرض 18150و

 .تم التعامل معها في مكان الحادث حالة 11472حالة، بينما  43282بلغت 

 
 مقرتحنا حلماية النسيج االجتماعي: «عكاظ»السبيتي لـ 

 منح اجلنسية ألبناء السعودية من أجنبي دون النظر 
 ان امليالدملك

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة عكاظ : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1506118 

 

 (الرياض)مريم الصغير 

ية السعودية، بما يمنح أبناء كشف عضو مجلس الشورى عطا بن حمود السبيتي أحد مقدمي مقترح تعديل نظام الجنس

السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية، أن المقترح المقدم يركز على تعديل ثالث مواد 

عاما باستثناء تعديالت طفيفة في عامي  60وقال السبيتي إنه لم يطرأ على نظام الجنسية تعديل منذ . في النظام( 2،7،1)

، رغم تنوع وتراكم تجربة المملكة في المجاالت اإلدارية والتنظيمية والتشريعات القانونية، موضحا أن 3482و 3485

المقترح ركز على منح المولود ألم سعودية حق الحصول على الجنسية بغض النظر عن مكان الميالد مكتفيا بنسبته ألمه، 

وصعوبة الحصول على الجنسية البن السعودية عن طريق التعديالت الضرورية في ظل الوضع القائم  إضافة إلى إدخال

 .نظام النقاط

وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى حماية النسيج االجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز ألي سبب كان أو اعتبارات، 

 .لوائح التنفيذيةالفتا إلى أن مقترحات التعديالت على األنظمة ال تدخل في التفاصيل والجزئيات، التي تترك عادة ل

https://www.aleqt.com/2016/11/02/article_1099005.html
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وأوضح أن مقدمي المقترح مقتنعون بأهميته وضرورة أن يمنح ابن السعودية جنسية والدته، وأنهم يتمنون أن يرى 

 .المقترح طريقه للنور، وتتم مناقشته وأن يجاز عبر اللجنة المتخصصة والمجلس

عن دراسة المجلس مقترحين « عكاظ»ت لـوكانت الدكتورة لطيفة الشعالن عضو اللجنة األمنية في مجلس الشورى كشف

لتعديل نظام الجنسية السعودية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية 

أن أحد هذين المشروعين مقدم منها وزميليها عطا السبيتي « عكاظ»وأوضحت الشعالن في تصريح لـ. السعودية

 .عوالدكتورة هيا المني

 .فيما تقدم بالمشروع اآلخر زميلتاها الدكتورة ثريا عبيد والدكتورة وفاء طيبة

وأكدت الشعالن إنه من الضروري مراجعة األنظمة والقوانين التي مضى على صدورها مدة طويلة كنظام الجنسية الذي 

تراكمت وتنوعت خاللها  عاما على صدوره ٦١لم يطرأ عليه سوى تعديالت محدودة جدا رغم مرور فترة تزيد على 

 .تجربة المملكة في المجاالت اإلدارية والتنظيمية والتشريع القانوني

ولفتت إلى أهمية رفع األضرار البالغة وتالفي المشكالت االجتماعية واألمنية التي تنشأ عن حرمان أبناء األم السعودية 

من غير السعوديين وضرورة حماية النسيج خصوصا مع ازدياد نسبة زواج السعوديات »من الجنسية السعودية، 

، وصعوبة «االجتماعي من التمييز في الحقوق والواجبات، وحق المواطنة في حصول أبنائها على الجنسية السعودية

 .ة بنظام النقاط المعمول به حالياالحصول على الجنسي

 
القنصلية السعودية يف هيوسنت تصدر بيانًا حول مالبسات 

 سني النهديمقتل املبتعث ح
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة عكاظ : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1506265  

 

 (النشر اإللكتروني)عكاظ 

توضح فيه مالبسات مقتل المبتعث حسين  أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن بياناً صحفي

 .سعيد النهدي

محرم  10تود القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن اإلفادة بأنها في يوم االثنين : "وقالت في البيان

الب م تلقت إتصاال من رئيس النادي الطالبي في جامعة ويسكنسن يفيد بتعرض الط8036أكتوبر  13هـ الموافق 3412

الدارس على حسابه الخاص حسين سعيد عبدهللا النهدي إلى حادث اعتداء بالضرب من قبل شخص مجهول مما أدى إلى 

وعلى الفور قامت القنصلية بإيفاد رئيس قسم الشؤون . تعرضه إلى إصابات خطيرة في الرأس أدت إلى وفاته رحمه هللا

في والية ويسكنسن للتواصل مع السلطات األمنية المختصة بالمدينة  (Menomonie)بالقنصلية للسفر إلى مدينة  القانونية

وللوقوف على مالبسات القضية والظروف المحيطة بهذا الحادث المؤلم واالطالع على سير التحقيقات واالجراءات 

انبها اإلجرائية كما قامت القنصلية بتعيين المحامي لمتابعة هذه القضية من كافة جو. المتبعة من قبل السلطات األمنية

 .واألمنية والقضائية

وتود القنصلية اإلفادة أنها قامت بالتواصل مع اسرة القتيل ـ رحمه هللا ـ كما تواصلت مع السلطات المختصة الستالم 

كما أنها . الجثمان واستكمال اإلجراءات النظامية والقانونية الالزمة لشحنه إلى ذويه في المملكة في أسرع وقت ممكن

 .مر في متابعة القضية من كافة جوانبهاستست

والقنصلية العامة تتقدم باحر التعازي إلى اسرة الطالب القتيل وذويه وتدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

 .ويسكنه فسيح جناته وانا هلل وانا اليه راجعون
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 للمرأةتأنيث قطاع االتصاالت مع توفري اخلصوصية : «املوارد البشرية»

 وال فصل تعسفيا.. مبادرات للتوسع يف التوظيف 9: النجيدي
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة عكاظ : المصدر
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 (جدة)صالح الزهراني 

الدكتور عبدالكريم النجيدي أن الصندوق يقود تسع مبادرات، لدعم ( هدف)ية الموارد البشرية كشف مدير عام صندوق تنم

 .وتطوير سوق العمل، أهمها البوابة الوطنية للعمل، التي تعمل بشراكة مع ست جهات لتحقيق الشفافية وفتح سوق العمل

أن « الشراكة من أجل تحول فعال»بعنوان ( ءالثالثا)الذي افتتح  8036وأكد على هامش منتدى جدة للموارد البشرية 

المبادرات تضمنت أيضا توفير وسائل نقل، وأماكن لرعاية األطفال، باعتبارهما أهم معوقين وراء الحد من مشاركة 

النساء في سوق العمل، الفتا إلى إطالق برنامج العمل عن بعد والتوسع في التوظيف، ما يتيح للنساء وذوي االحتياجات 

قطاعات خارج مناطقهم، مشيرا إلى توفر ستة مراكز للعمل عن بعد مدعومة من الصندوق، فيما قدر  ة العمل فيالخاص

 .ألف شاب وفتاة 820عدد المسجلين في حافز بنحو 

تتابع وزارة العمل والتنمية االجتماعية حاالت تسريح وفصل الموظفين وفقا للمادة : وطمأن موظفي القطاع الخاص، قائال

للتأكد إذا كانت حاالت الفصل نتيجة خطأ من الموظف أو ناتجة عن تقليص أعمال الشركة وانخفاض اإليرادات، ، 77

مبينا أن المادة أقرت بعدما لمست الوزارة إحجام بعض الشركات عن التوظيف بسبب عدم استطاعتها تقييم الموظف 

 .القوة لطرف دون آخر، مؤكدا متابعة الوزارة للحاالتالسعودي، غير أننا ال يمكن أن ننظر لهذه المادة بأنها تعطي 

وفي سياق متصل، أكد ضرورة توطين وتأنيث قطاع االتصاالت لحماية خصوصية العمالء من فئة النساء، مشيرا إلى أن 

 .تصنيف الوظائف المهني سيكون جاهزاً خالل األيام القليلة القادمة، مع ربطه بالبوابة الوطنية

الدكتور مفرج « هدف»زير العمل والتنمية االجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية من جهته، أكد و

أن منظومة العمل تسعى إلى استثمار اإلمكانات المتاحة والموارد  -في الكلمة التي ألقاها النجيدي نيابة عنه-الحقباني 

نات المملكة، وزيادة تنافسية السوق، ودعم الشباب والشابات البشرية كافة؛ لضخ المزيد من الفرص الوظيفية ألبناء وب

 .ل، والمساهمة في النهضة التنمويةالسعوديين ببرامج التدريب، وتزويدهم بالمهارات الالزمة لتلبية حاجات سوق العم
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 من خرجيي التدريب التقني يعملون بالقطاع اخلاص%  14
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8 األربعاءجريدة المدينة : المصدر
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 جدة -سعد القابوسي 

من خريجي التدريب التقني يعملون بالقطاع الخاص أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني انخفاض نسبة %  64

حاليًا حسب بيانات برنامج حافز %( 457)ن عمل من خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتصل إلى الباحثين ع

من الخريجين بين العمل في القطاع العام والخاص أو %(  2551)وآليات متابعة الخريجين، وتوزعت النسبة المتبقية 

هم الخاصة، حيث إن نسبة الخريجين الموظفين في يكملون تعليمهم أو يزاولون العمل الحر من خالل افتتاحهم لمشروعات

 .من اجمالي عدد الخريجين خالل الخمس سنوات الماضية%(  64.4)القطاع الخاص 

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المشروعات والبرامج الحديثة التي تستهدف الشراكة مع سوق العمل 

بشكل كبير في زيادة التحاق الخريجين بفرص عمل مناسبة وخاصة في ومواءمة المخرجات مع حاجة السوق ساهمت 

معهدًا في ( 88)يتّم حاليًا تشغيل : وأضاف. القطاع الخاص الذي يعد المستفيد األكبر من مخرجات الكليات والمعاهد التقنية

ى البرامج التدريبية المنتهية مختلف المجاالت بالشراكة مع القطاع الخاص ويتّم توظيف المتدربين قبل تخرجهم إضافةً إل

 .بالتوظيف

متدربًا ومتدربة ( 465840)يذكر أن المؤسسة أعلنت زيادة أعداد المتقدمين هذا العام مقارنة بالعام السابق حيث تّم قبول 

 .المقبولين مقارنة بالعام الماضي في عدد(% 16)خالل الفصل األول من العام التدريبي الحالي بزيادة 

 

 
 رسالة شكر ووالء خلادم احلرمني الشريفني« اإلثنينية»دشن يف 

كل من أيد ومل يستنكر احلوادث اإلرهابية : أمري الشرقية
 األخرية جيب حماسبته

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة اليوم : المصدر
/article/4164432http://www.alyaum.com 

 

 الدمام -اليوم 

لقد فقدنا األسبوع الماضي رجلين : قال صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية

من أمن المنشآت قتال بدم بارد وخسرنا أمس رجال من منسوبي الشرطة قتل بدم بارد، ولن يهدأ لنا بال سواء طال الوقت 

 .إال أن يجلب المجرمون للعدالة وأن يقال فيهم كلمة الحق بما يستحقونه وبما جنت أيديهم أو قصر

إن كل من تعاطف وأيد ولم يستنكر أو سكت عن مثل هذه الجريمة فهو شريك فيها وتجب محاسبته ولن نقبل : وأكد سموه

األشكال هذا األمر، وسنعمل جميعا مع  بأي حال من األحوال كائنا من كان أن يتستر أو يحاول أن يبرر بأي شكل من

http://www.al-madina.com/node/705994
http://www.alyaum.com/article/4164432
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إخوانكم رجال األمن على قدم وساق لنتمكن منهم وأن يقدموا إلى العدالة وسيكون ذلك قريبا إن شاء هللا، داعيا هللا أن 

 .يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم مع الشهداء والصديقين ويجبر هللا عزاء ذويهم وعزاءنا نحن فيهم

بديوان اإلمارة أصحاب السمو والفضيلة والمسئولين وأهالي ( اإلثنينية)ستقبال سموه بالمجلس األسبوعي جاء ذلك خالل ا

 .المنطقة وعبدالعزيز بن عبدهللا المحبوب رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية وأعضاء الجمعية

ن قوة وبكل الوسائل المتاحة وسيقف الجميع كرجل واحد هذه بالدنا وسندافع عنها بكل ما أوتينا م: وأضاف سموه بقوله

 .للذود عن دينه وأرضه ومقدساته وعرضه في كل مكان من مناطق المملكة

وأكد سموه استنكار العالم اإلسالمي أجمع، استهداف الحرم المكي تحديدًا بصاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي 

 .اإلرهابية وأعوانهم على قبلة المسلمين

 «لحمة وانتماء»وسموه يحنو على الطفل   القحطاني صاحب فكرة مبادرة .. 

يقف اإلنسان متفكرا متبصرا متعجبا لمن تسول له نفسه هذا الفعل اإلجرامي الشنيع سواء كان فاعاًل أو ممواًل : وقال سموه

الفعل كارثة تمس اإلسالم والمسلمين، أو داعًما أو راضيًا، وهو أن يستهدف بيت هللا الحرام بصاروخ مؤكدًا أن هذا 

إن للبيت ربًا يحميه وأمة تفديه، كما أن لهذه البالد رجاال نذروا أنفسهم بأن يتصدوا لكل معتد يؤدي إلى : مضيفًا سموه

كلنا نعرف أن من أراد : وأضاف سموه. زعزعة األمن أو اإلضرار بكل بقعة في هذا الوطن وتحديدا مقدساتنا اإلسالمية

إنه توفيق من هللا عز : البالد أو مقدساتنا اإلسالمية بأي ضرر فهو مردود إلى نحره وان طال الزمن، مضيفًا سموه هذه

ألف مسلم األسبوع قبل الماضي في جدة عندما حاول المجرمون أن يفجروا ملعب  60وجل أن درأ الضرر عن أكثر من 

ن وهلل الحمد تداركتهم عناية هللا ثم عيون رجال األمن التي كانت لهم الجوهرة بمدينة الملك عبدهللا الرياضية في جدة، ولك

 .بالمرصاد وأحبطت مخططهم الخبيث وهم في يد العدالة اآلن

إننا في أشد الحاجة بهذه المنطقة وكل مناطق المملكة إلى جمعيات : وقال سموه مخاطبًا أعضاء الجمعية السعودية للجودة

إن اآلمال على : ، مضيفًا(من عمل منكم عماًل فليتقنه)ليه ديننا اإلسالمي وكما حثنا ملسو هيلع هللا ىلص بقوله تعنى بالجودة وهذا ما يحث ع

أعضاء هذه الجمعية معقودة لرفع مستوى الجودة في كل المجاالت وأنا اعرف أن الجميع متطوع من كل المهن وهذا ما 

ال أعمال وصحفيين وأطباء وأساتذة جامعات وغيرهم وهذا ما يجعلها جمعية فريدة من نوعها بتنوع أفرادها من رج

متفائلين بأن تكون من الجمعيات الرائدة ليس بهذه المنطقة فحسب ولكن على مستوى المملكة وأنا  -إن شاء هللا-يجعلنا 

خالل الشهر سعيد جدًا أن اعرف أنها استكملت جميع الفروع بمناطق المملكة وأيضا بانطالق فرعي االحساء والجبيل 

 .القادم

وأهيب بجميع القطاعات الحكومية التعاون مع الجمعية التي إن شاء هللا سترتقي بالعمل، بجودته وحسن مخرجاته إلى ما 

يطمح إليه قادة هذه البالد والمواطنون والمستفيدون من هذه الخدمات ولكم منا الشكر جميعا على ما تقومون به والجميع 

م في كل أمر فسيروا على بركة هللا رعاكم رب العالمين بعنايته وتوفيقه والشكر موصول لزمالئكم سيكون سندا وعونا لك

 .في جميع مناطق المملكة

قدمها العقيد عبدهللا ( لحمة وانتماء)بعنوان  -حفظه هللا-كما دشن سموه رسالة شكر ووالء لخادم الحرمين الشريفين 

 .القحطاني

 القحطاني على هذه المبادرة والشكر لالبن   عبدهللا القحطاني الذي فكر وهو بسن أشكر العقيد عبدهللا: وقال سموه

صغيرة أن يرسل رسالة حب ووالء لقيادته ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد 

ده من نصرة المظلوم والدفاع عن الحق فالحمد هلل أن في مثل هذا النشء أن يستشعر الفخر واالعتزاز بما تقوم به بال

 .والوقوف أمام الظلم في كل مكان في العالم

هذه نبتة حسنة ونتمنى أن تغرس في كل بيت وأنا ال أشك أن المكان األنسب واألمثل لغرس هذه النباتات : وأضاف سموه

جزءا منه نشأ على هذا األمر وكبر هو في مدارسنا وبالتحديد بالمراحل األولى ليتعود الطفل على أن يكون حب الوطن 

 .عليه

وألقى عبدالعزيز بن عبدهللا المحبوب رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية كلمة شكر فيها سمو أمير 

المنطقة على ما يحظى به فرع الجمعية بالمنطقة من دعم واهتمام، مشيًرا إلى أن أول فرع على مستوى المملكة لهذه 

 :ية في المنطقة الشرقية بدعم سمو أمير المنطقة حيث حقق الفرع عدة أنشطة منهاالجمع

أي بواقع ( محاضرة وندوة وعشاء عمل وملتقى 300تم عقد أكثر من )في مجال تأصيل وتعزيز ممارسة الجودة : أواًل • 

 :وتركز على المحاور التالية... فعاليات شهريا 7-30

 .فيدين وهذا يتناغم مع مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدينتعزيز مهارات التعامل مع المست

األمريكية واليابانية واألوروبية وشاركت عدة منظمات من المستفيدة في : التعريف بمنهجيات الجودة والتميز العالمية

 .جوائز التميز
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 300من مخرجاتها اعتماد أكثر من  كان( تم تنفيذ عدة برامج تأهيلية)تنمية الطاقات الوطنية وبناء الجدارات : ثانيًا• 

 .مدقق دولي لنظام الجودة

منشأة على االعتماد الدولي في نظام  33تم دعم العديد من المنظمات باالستشارات وكان من مخرجاتها حصول : ثالثًا• 

 .الجودة وذلك بالتعاون مع الشركاء، باإلضافة لوضع قنوات متعددة لألفراد

القحطاني كلمة قدم فيها نبذة عن مبادرة لحمة وانتماء والتي انطلقت فكرتها من ابنه   عبدهللا كما ألقى العقيد عبدهللا 

 .القحطاني

من جهة أخرى شارك أحمد بالغنيم مدير عام التعليم بمحافظة االحساء وعبداإلله بن عبدالعزيز الربيعة مدير عام اإلدارة 

 .ن عبدهللا المحبوب رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقيةبدار اليوم بمداخلتين أجاب عنهما عبدالعزيز ب

حضر المجلس صاحب السمو األمير فهد بن عبدهللا بن جلوي المشرف العام على التطوير اإلداري والتقنية باإلمارة 

ئيس محكمة االستئناف وصاحب السمو الملكي األمير تركي بن   بن فهد بن عبدالعزيز والشيخ عبدالرحمن الرقيب ر

بالمنطقة والشيخ يوسف العفالق نائب رئيس محكمة االستئناف بالمنطقة وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير 

ووكيل اإلمارة الدكتور خالد البتال ومديرو اإلدارات الحكومية والقطاعات العسكرية وأعيان المنطقة وعدد من 

 .المواطنين

 .عة من الشباب الصم وتمت ترجمة اللقاء عن طريق اإلشارةكما حضر اللقاء مجمو

 .وفي الختام كرم سموه فريق العمل بالجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية

 ويبارك اتفاقية التعاون بين جمعية السرطان السعودية بالشرقية وجامعة روما..

االتفاقية التي وقعتها جمعية السرطان السعودية بالمنطقة بارك صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز 

الشرقية مع جامعة روما بإيطاليا لتطوير وتدريب الكوادر الطبية السعودية والتعاون في إقامة المؤتمرات وورش العمل 

ل الدراسات والتعاون البحثي في مجال علوم السرطان، باإلضافة إلى قبول األطباء السعوديين حديثي التخرج الستكما

العليا بمجال علوم السرطان وإتاحة التسهيالت الممكنة في إجراءات القبول والتسجيل، فيما وافقت الجامعة على انضمام 

أحد األطباء السعوديين في جراحة األورام كأول طبيب يستفيد من هذه االتفاقية، إضافة إلى التعاون بمجال المؤتمرات 

 .لعلميةالطبية وورش العمل واألبحاث ا

وأشاد سموه خالل استقباله أمس بمكتبه بإمارة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية 

عبدالعزيز التركي وعددا من األعضاء والعاملين في الجمعية بالجهود الكبيرة التي تقدمها الجمعية في تطوير الكوادر 

ثمرت عن هذه االتفاقية العلمية مع احدى الجامعات العالمية، مبينا أن هذه الجهود لها الطبية بمجال علوم السرطان والتي أ

 .أثر واضح على النهوض بمثل هذه المجاالت الصحية على مستوى التطوير العلمي والتوعية والتثقيف

شملت جميع األنشطة  وأعرب عبدالعزيز التركي، عن شكره ألمير المنطقة الشرقية على دعمه الالمحدود، ورعايته التي

الخيرية بالمنطقة وكان لها األثر الكبير في استمرار تحقيق أهداف الجمعية النبيلة ورسالتها اإلنسانية، وهو ما انعكس 

إيجابيا على صورة المملكة عامة والمنطقة بشكل خاص، وفي ختام اللقاء تسلم سموه وساما تقديريا من جامعة روما قدمه 

 .معة عبدالعزيز التركينيابة عن مدير الجا

ألمراض السرطان الذي ينظمه مستشفى الملك فهد « أسكو»من جهة أخرى يرعى سموه غدا الخميس المؤتمر العالمي 

التخصصي بالدمام بالشراكة مع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية بفندق المريديان بالخبر على مدى يومين 

 .راض السرطان من المملكة ودول عربية وعالميةبمشاركة أطباء واستشاريين في أم

ويتخلل المؤتمر تكريم الفائزين والمحكمين بجائزة أمير المنطقة الشرقية ألبحاث السرطان في دورتها الثانية بعد أن 

 .بحثا مشاركا من مختلف الدول العربية لباحثين في مجال أمراض السرطان ٤٩استقبلت لجنة الجائزة 

 السالم الجديدة بالجبيلويدشن حديقة .. 

يدشن صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح يوم األحد المقبل حديقة 

 .السالم ضمن مشروعات بلدية محافظة الجبيل

الملكي األمير سعود وأعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن   الجبير عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو 

بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على رعايته وتدشينه ودعمه واهتمامه الالمحدود لمشاريع أمانة المنطقة 

الشرقية، وحثه الدائم على خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء ليستفيدوا مما يقدم لهم من خدمات السيما الخدمات 

 .البلدية
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ى، أوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن الحديقة تتكون من معالم تراثية، من جهة أخر

وهي ضمن مشروعات بلدية محافظة الجبيل الهادفة لالهتمام بالمواطن وتعزيز الرؤية الشاملة تلبية الحتياجات النمو 

مبينا أن . في جميع األحياء والتجمعات السكنية الجديدةالعمراني الذي تشهده المحافظة من مشروعات بيئية وترفيهية 

متر مربع، وتقع  27.500حديقة السالم توفر متنفسا بيئيا وترفيهيا وجماليا لسكان مدينة الجبيل، وتبلغ مساحتها اإلجمالية 

ومن ( عزيز الحضاريمركز األمير نايف بن عبدال)على أربعة شوارع بمحاذاة الجهة الشمالية الشرقية للواجهة البحرية و

 (.مبنى البلدية)للمحافظة ومن الجهة الغربية ( السوق المركزي)الجهة الجنوبية 

 40جلسة مظللة  55آالف متفرج، باإلضافة إلى وجود  30كما تتسع مدرجات ساحة العروض في حديقة السالم ألكثر من 

ركان ب األطفال وأركان األسرة المنتجة وأومناطق متعددة أللعا 8م 12000جلسة مفتوحة ومسطحات خضراء بمساحة 

 .الحرفيين من أهالي المحافظة

 

 
 «فيتامني د»يف املئة من سكان اململكة يعانون نقص  92»
 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء جريدة الحياة : المصدر

com/Articles/18287824http://www.alhayat. 

 

 « الحياة» -جدة 

بين صيدلي واختصاصي في المكمالت الغذائية والفيتامينات أن دراسات منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن أعداد 

من سكان المملكة يعانون من ذلك، وتأتي % 20، يتزايدون بشكل متصاعد في العالم، وأن «فيتامين د»مرضى نقص 

، المصادف الثاني من تشرين الثاني «فيتامين د»الفيتامينات، موازية مع دعوات اليوم العالمي لـ تعليقات متخصصي

كل عام، والذي يحتفل به منذ ثماني سنوات، إضافة إلى التعرض إلى أهمية هذا الفيتامين في اليوم العالمي ( نوفمبر)

 .كل عام( أكتوبر) من تشرين األول 80، الذي يصادف الـ«فيتامين د»لهشاشة العظام و

وتقوم وزارة الصحة في حمالتها التوعوية، بتفعيل نظرة المجتمع باالهتمام بهذا الفيتامين، الذي يحمل نقصانه الكثير من 

 .األمراض، التي تسبب بعضها حاالت وفاة، من خالل التعاون مع عدد من شركات الدواء المحلية

الغذائية والفيتامينات الدكتور   أبوالفضل أن الوزارة تقوم بتوزيع  وأوضح الطبيب الصيدلي والمتخصص في المكمالت

ألف كبسولة مجانية، في إطار الحملة الصحية التوعوية، التي تستهدف مختلف الجامعات، والمدارس،  10ما يقرب من 

المقاهي العائلية، وصالونات التجميل النسائية، وأماكن انتظار المرضي في مستشفيات ومستوصفات المدن الكبرى، و

وذكر في سياق حديثه، أنه يتم خالل الحملة توزيع بروشورات تعريفية، تشمل معلومات طبية . واألندية الصحية النسائية

، وخطورة نقصانه في الجسم، وكمية الجرعات الدولية التي «فيتامين د»متقدمة باللغتين العربية واإلنكليزية عن أهمية 

 .ة للعمر االفتراضي لإلنسانيحتاجها الجسم، بالنسب

أما األهداف والرسائل العامة للحملة فهي التوعية بأهمية الوقاية من مرض هشاشة العظام بالتركيز على االهتمام بثالث 

، واتباع نظام غذائي «فيتامين د»خطوات هي القيام بممارسة الرياضة بانتظام، والتأكد من الحصول على ما يكفي من 

من األطعمة الغنية بالكالسيوم، ورفع الوعي الجماهيري لألخطار المترتبة على اإلصابة بمرض هشاشة  متوازن مع كثير

 .العظام

إن هناك عالقة مباشرة بمشاكل نقص فيتامين د، وتختلف أعراضها تبعاً للفئة العمرية، وبشكل عام يسبب نقصه »: وقال

ً ثانوي ً في امتصاص الكالسيوم، وبالتالي نقصا اً في الكالسيوم، حتى ولو كانت الكميات المتناولة من الكالسيوم انخفاضا

كافية، ويسبب عدم وصول المراهقين إلى أعلى كتلة عظمية تستطيع عظامهم الوصول إليها، إضافة إلى الكساح في 

 .«األطفال وتلين العظام وهشاشتها في البالغين

د، وارتفاع نسب اإلصابة باالكتئاب، وتراكم الدهون وجدت عدد من الدراسات عالقة بين نقص فيتامين »: ويضيف

واإلصابة بالسمنة، وارتفاع خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان، وارتفاع فرصة التأخر اإلدراكي لكبار السن، وخطر 

 .«التنفسي البكتيرية والفايروسية الوفاة بأمراض القلب والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وعدوى الجهاز
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 كثرة احلوادث املرورية تزعجنا: ويل العهد

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1الرياض الخميس  جريدة: المصدر
http://www.alriyadh.com/1545241 

 

 واس -الرياض 

حفظه  -أكد صاحب السمو الملكي األمير   بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

على سالمة المواطن والمقيم -رعاه هللا -رص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودح -هللا 

 .مهما كلف ذلك من تخطيط وجهد 

جاء ذلك في ثنايا كلمة سمو ولي العهد خالل اطالع سموه في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم على الخطة التطويرية 

 .وراالستراتيجية للمر

قطاع المرور مهم جداً وأعلم أهمية العمل الذي تقومون به : " وخاطب سموه العاملين في اإلدارة العامة للمرور قائال 

 .ومسؤوليتكم هي الحد من أسباب الحوادث المرورية والحرص على سالمة أبناء الوطن وبناته والمقيمين فيه 

يزعجنا جميعا كثرة الحوادث : يحقق سالمة المواطن والمقيم قائال  وأكد سموه أهمية التصدي للحوادث المرورية بكل ما

 ".المرورية التي يذهب ضحيتها يومياً فلذات أكبادنا 

وشدد سمو ولي العهد على ضرورة نشر التوعية المرورية الشاملة وإيصالها لكافة أبناء الوطن والمقيمين فيه بجميع أنحاء 

ن شأنه أن يسهم في أي عملية تطويرية للمرور للقضاء على أسباب الحوادث، المملكة وضرورة إشراكهم في كل ما م

ً وبشكل عاجل ببذل كافة الجهود لحل جميع المشكالت المرورية ووضع جميع الحلول الممكنة لتحقيق األمن  موجها

 .المروري حفاظاً على األرواح والممتلكات 

خالل إخضاع العمل المروري للنظر والدراسة عن قرب في كل  وقد ناقش االجتماع الوضع الحالي والقائم للمرور من

جزئياته المتشعبة لمعرفة وتحديد مكامن اإلشكاليات واالختالل الذي يحتاج إلى تدخل لتقويمها وتحسينها حيث تم اتخاذ 

ل اإلجرائي عدد من اإلجراءات العاجلة لتشمل العمل الميداني وخطط حركة السير و العمل اإلداري واإلحصائي والعم

والقانوني والعمل اإللكتروني من خالل اإللزام بالعمل على جميع الخدمات اإللكترونية المتوفرة في البوابات اإللكترونية 

وعدم السماح باستخدام البدائل وإحالل التطبيقات اإللكترونية محل األنظمة الورقية ، باإلضافة إلى فتح جميع قنوات 

برامج والمبادرات بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخدمية لبحث وتطوير الشراكة التواصل وإطالق عدد من ال

 ".واالستشارات والجهات هي وزارة التجارة ووزارة النقل وشركة أرامكو والنقل الجماعي والبريد السعودي والجامعات 

ألعمال المرور واعتماد العديد من كما تطرق االجتماع إلى الوضع المستقبلي للمرور من خالل التحول المؤسسي 

 .المبادرات التي ستسهم بمشيئة هللا تعالى في نهوض المرور بأدواره ومسؤولياته تجاه المجتمع 

عددا من المبادرات التي تتعلق بالسالمة المرورية والضبط المروري  -الذي سيقام بشكل دوري  -واستعرض االجتماع 

 .التي ستسهم بإذن هللا بعد تطبيقها في الحد من الحوادث المرورية والجانب التعليمي والجانب الهندسي

حضر االجتماع صاحب السمو األمير الدكتور بندر بن عبدهللا المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية وصاحب 

ي نائب وزير السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعال

الداخلية األستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان ومعالي مدير األمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ومدير اإلدارة 

 .ء عبدهللا بن حسن جمعان الزهرانيالعامة للمرور اللوا
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ويل ويل العهد يبحث مع شركة ريثيون توطني الصناعات 

 العسكرية
 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1رياض الخميس جريدة ال: المصدر

http://www.alriyadh.com/1545221 

 

 واس -الرياض 

عقد صاحب السمو الملكي األمير   بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 

رياض اليوم اجتماعا مع رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لشركة ريثيون الدكتور توماس كينيدي الدفاع في ال

 .ومسؤولي الشركة 

وتطرق االجتماع إلى تطوير التعاون بين الجانبين بما فيه توطين الصناعات العسكرية وفق رؤية المملكة العربية 

 .  وخدمات تدريبية وخدمات مساندة  ةوما تشمله من أنشطة صناعية وتقني 8010السعودية 

 
 

 
 بالعاصمة« بطيئات التعلم»عشرة فصول يف عشر مدارس لـ 

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1545047 

 

 منصور الحسين -الرياض 

إلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عشرة فصول في عشرة مدارس ابتدائية في الرياض ألول برنامج يطبق في فتحت ا

 ".بطيئي التعلم"المملكة برنامج يسير التعليمي لذوي الذكاء الحدي 

معلمة ومشرفة  ٢٨لقاء للتعريف بالبرنامج وآلية العمل، بحضور " تعليم الرياض"ونظمت إدارة التربية الخاصة للبنات بـ

 .من منسوبات التعليم

وقالت مديرة التربية الخاصة ابتسام األحمد إن هذا البرنامج يُقام في مركز مصادر التعلم، ويتم ضم الطالبات الالتي تكرر 

 .رسوبهن عدة مرات ويكون استيعابهن بطيء جداً 

 25و 76بين " بطيئي التعلم"أن نسبة ذكاء  نوار الغبيني" تعليم الحرس"بدورها، ذكرت المشرفة التربوية من مكتب 

مقياس ستانفورد بينيه أو ما يعادل أياً منهما في اختبارات الذكاء  20و على 70درجة ذكاء على مقياس وكسلر أو ما بين 

 .المقننة األخرى مع انخفاض واضح في التحصيل الدراسي في جميع المواد

لفئة الواقعة بين فئة التخلف العقلي والذكاء العادي، ولهذا سميت بفئة الذكاء هي ا" البيني"وأفادت أن فئة الذكاء الحدّي 

، كما "بطيئو التعلم"البيني، أصحاب هذه الفئة قد يجتازون المناهج الدراسية العادية ولكن بصعوبة، ويطلق عليهم عادة 

لجنة من التوجيه واإلرشاد وإدارة  يصعب تحديد أصحاب هذه الفئة من قبل الناس العاديين غير المتخصصين بل من قبل

 .هي من تتولى إصدار قرار التحويل التربية الخاصة
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 إقرار عقوبة التشهري مبخالفي أنظمة قطاع املياه ومرافقه العامة

 ..يعود ملداوالت الشورى« محاية املال العام للدولة»
 الثالثاء املقبل 

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1545184 

 

 عبدالسالم   البلوي -الرياض 

حدد مجلس الشورى الثالثاء المقبل موعداً لمناقشة نظام حماية المال العام الذي انتهت لجنة خاصة برئاسة سعيد الشيخ من 

ستوفت الدراسة لمشروع النظام الجوانب الوقائية لحماية المال العام إلى جانب الجزائية والتدرج في دراسته مؤخراً وقد ا

العقوبات كما أدخلت اللجنة في مواد تختص بإقرار الذمة المالية للوزراء ومستويات وظيفية معينة، وفصلت العقوبات لكل 

ي تحديد العقوبة التي تضمنت حبس الحريات السجن حالة وركزت على توصيفها أكثر لتساعد المحكمة الجزائية ف

والغرامة المالية، كما شددت على التحري في حاالت االشتباه، واعتمدت اللجنة تعريفات أدق لالختالس واالستيالء 

واالحتيال والشروع لتوضيح الجرم بشكل واضح، وحددت اللجنة في دراستها جهات الضبط والتبليغ والتحقيق وأيضاً 

بات التبعية كبيان عودة الموظف بعد ثبوت جرمه وغير ذلك، وتفصيل حاالت وأحكام الشروع والمبلغ الشريك في العقو

 .الجريمة

من ناحية أخرى، يناقش المجلس الثالثاء المقبل تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات 

سات الصحية الخاصة، وبعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية، الصيدالنية و العشبية، وتعديل بعض مواد نظام المؤس

إضافة إلى إعادة مشروع نظام األعشاب ذات االدعاء الطبي إلعادة النظر فيها في ضوء التعديالت المقترحة من هيئة 

 .الخبراء

في وزارة الداخلية  ويداول الشورى في نفس الجلسة، تقرير لجنته األمنية بشأن إعادة دراسة توصيات اللجنة المشكلة

لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، ويحسم تباينه مع مجلس الوزراء في هذا الشأن، ويستمع األربعاء المقبل 

 .إلى التقرير النهائي للجنة األسرة والشباب الخاص بناظم رعاية األحداث الذي ناقشه في وقت سابق

ربعاء، أقر الشورى إضافة عقوبة التشهير لمخالفي أنظمة ولوائح قطاع وفي الجلسة الستين التي عقدها المجلس أمس األ

المياه ومرافقه العامة ممثلة بنظام المحافظة على مصادر المياه، وحماية المرافق العامة، ومياه الصرف الصحي المعالجة 

الل األحمر السعودي للعام المالي وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة اله. وإعادة استخدامها

، وتطرق ناصر الموسى في مداخلته على التقرير للعمل التطوعي للشباب والشابات عبر الهيئة التي أكد 3417ـ16

مركزا، منبهاً  3850مركزاً إسعافياً بينما الحاجة المثالية تتجاوز  124حاجتها إلى الدعم مشيراً إلى أنها تعمل من خالل 

التقرير لمعوقات الهيئة التي قال أنها تزيد وال تنقص مشيراً إلى تكرار شغور عدد من الوظائف في تقارير على تكرار 

 .الهيئة بمسمى مساعد صحي ولم تشغل تلك الوظائف حتى اآلن

واقترح صالح العفالق فصل العمل اإلسعافي وضمه إلى الدفاع المدني لضمان سرعة الوصول إلى الحادث في ظل انتشار 

مراكز الدفاع، كما اقترح األمير خالد آل سعود أن تبدأ الهيئة بدراسة تخصيص بعض خدماتها اإلسعافية واإلخالئية لرفع 

ً فيما يتعلق بتقديم الخدمات  كفاءتها، مشيراً إلى العبء الكبير الذي تتحمله هيئة الهالل األحمر السعودي خصوصا

 .اإلسعافية
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 نوات لتواصله مع جهات أجنبيةبعشر س« حسم»احلكم على عضو 

وتعاطف « الشغب»سنة ملواطن شارك يف جتمعات  81السجن 
 «النمر»مع 
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 مفضي الخمساني -الرياض 

سنة لثبوت مشاركته في تجمعات مثيري الشغب في  35بالسجن " مواطناً "المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، عزرت 

، ومشاركته في تشييع جنائز بعض "نمر النمر"محافظة القطيف وترديد شعارات مناوئة للدولة، وتعاطفه مع الهالك 

 .الهالكين في المواجهات مع رجال األمن

ً بالسجن عشر سنوات وغرامة في حك" الجزائية"ودانت  ألف لاير بعد ثبوت انضمامه لما يسمى  50م منفصل مواطنا

 .التي صدر بحلها قرار قضائي، وتواصله مع جهات أجنبية واستعدائها ضد هذه البالد ومسؤوليها" حسم"بجمعية 

شاركته في التجمعات التي وقعت وجاء في تفاصيل األحكام االبتدائية إدانة مواطن باالفتيات على ولي األمر من خالل م

في محافظة القطيف، وترديد شعارات مناوئة للدولة، وإعاقة مستخدمي الطريق، ومشاركته في تشييع جنائز بعض 

 .الهالكين في المواجهات مع رجال األمن في القطيف، وترديد الهتافات المؤيدة لهم

البالك "س بالنظام العام، من خالل إضافته في برنامج كما ثبت تورطه في إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المسا

ً مع الهالك نمر النمر، واالعتراض على الحكم " بيري ما يقارب ثالث مئة عضو، وتداوله معهم رسائل تتضمن تعاطفا

تيش لألشخاص المضافين لديه رسائل تحذير عن أماكن تواجد نقاط التف" البالك بيري"الصادر بحقه وإرساله عبر برنامج 

األمنية وأماكن الدوريات األمنية، وتحذيره أصحاب الدرجات النارية من المرور بنقاط التفتيش، وعن وجود إطالق نار 

بالقرب من إحدى نقاط التفتيش، وتخزينه رسالة عبر البرنامج تتضمن قيام بعض األشخاص بحرق اإلطارات والنفايات 

ً مع الهالك  ً لغرض "رالنم"وإغالق أحد الشوارع تعاطفا ، وتواصله عبر البرنامج مع أحد اإلرهابيين المطلوبين أمنيا

 .اإلخالل بأمن المملكة واستقرارها

مع أحد الهالكين في مواجهة مع رجال األمن، وتلقيه منه رسائل تتضمن " البالك بيري"إلى جانب تواصله عبر برنامج 

رار األمن، واستعداده للقيام بإعداد المأوى لمجموعة مواقع التجمعات لمثيري الشغب وأوقاتها لغرض زعزعة واستق

إرهابية بناء على طلب أحد المطلوبين أمنياً، واستعداده لتحضير المواد التي تستخدم لتصنيع المتفجرات الستخدامها في 

تخريب داخل عمليات إرهابية داخل المملكة، وتستره على أحد المطلوبين أمنياً عندما طلب منه تصوير أعمال الشغب وال

 .البالد لغرض استخدامها في زعزعة األمن

ألف لاير،  50سنة من تاريخ إيقافه، مع غرامة مالية قدرها  35وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة 

 .ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته

ً آخر يقضي بثبوت إدانة مواطن باالنضمام لما يسمى بجمعية " الجزائية"إلى ذلك، أصدرت  ً ابتدائيا التي " حسم"حكما

صدر قرار قضائي بحلها والتي تدعو للمظاهرات ومخالفة األنظمة وعدم اإلبالغ عن أعضائها وداعميهم، وإعداد 

أمر هذه البالد وولي عهده وسماحة المفتي وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات مسيئة لولي 

ً وتدعو إلى االعتصامات ونشرها عبر  والحكومة بأجمعها، وتوقيعه على بيانات تدعو إلى إطالق سراح الموقوفين أمنيا

الشبكة المعلوماتية، وتواصله مع جهات أجنبية واستعدائها ضد هذه البالد ومسؤوليها، ونشره لشكوى تقدم بها للجهات 

ائية ضد الدولة ووالتها عبر الشبكة المعلوماتية وعبر إحدى القنوات الفضائية التي تواصلت معه، وتضليله جهة القض

التحقيق بعدم اإلدالء بالحقيقة كاملة أثناء التحقيق السابق معه، ومخالفته التعهد المأخوذ عليه سابقاً، وحيازته للمسدس 

 .يصطلقة حية له دون ترخ 42الموصوف في الدعوى 
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وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، 

، ومنعه من "تويتر"ألف لاير، ومصادرة السالح المضبوط بحوزته وذخيرته، وحذف الحساب العائد في  50وغرامة 

 .ة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترتهللخارج مد الكتابة في مواقع التواصل االجتماعي، ومنعه من السفر

 

 

 
جملس القضاء ينشئ دوائر خمتصة يف حماكم االستئناف 

 والدرجة األوىل
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 واس -الرياض 

هـ برئاسة رئيس  3412/  3/  82و  87الذي عقد في مدينة الرياض يومي ( 88)اختتم المجلس األعلى للقضاء اجتماعه 

 .وليد بن   الصمعاني، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس. المجلس الشيخ د

مان بن   النشوان في تصريح له، أن المجلس وأوضح األمين العام للمجلس األعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سل

ناقش في اجتماعه عدداً من الموضوعات المعروضة في جدول االجتماع، واتخذ بشأنها القرارات الالزمة التى تحقق 

مصلحة العمل القضائي ومن ذلك موافقة المجلس على إنشاء العديد من الدوائر المتخصصة في بعض محاكم االستئناف 

 .درجة األولى وفق الدراسة المعدة من اإلدارة المعنيةومحاكم ال

وبين أن المجلس نظر في تقارير التفتيش القضائي واتخذ بشأنها القرارات الالزمة، ودرس حركة نقل وتوجيه القضاة 

ً للمحاكم المحتاجة بما يضمن حسن سير العمل وسرعة اإلن جاز، لمحاكم االستئناف ومحاكم الدرجة االولى وأقرها دعما

فيما أقر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة حسب االختصاص ووجه بإصدار القرارات 

 .الالزمة حيالها

وختم النشوان تصريحه بتقدير رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة والمعالي لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من 

-لك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده األمين، وسمو ولي ولي العهد لدن خادم الحرمين الشريفين الم

، سائالً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل ما توصل إليه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء -حفظهم هللا

 .  ت ما يحقق النفع والفائدة للبالدالمجلس من قرارا
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إعالمية حيق  12سائيًا يف انتخابات اهليئة من أصل صوتًا ن 04مشاركة 

 هلن التصويت
 ثالثة مقاعد للعنصر النسائي يف الدورة الرابعة إلدارة

 هيئة الصحفيني 
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 عذراء الحسيني-الرياض 

عمت أجواء من التفاؤل واألمل بالمستقبل اإلعالمي خالل التجمع اإلعالمي في الجانب النسائي من اجتماع هيئة 

الصحفيين السعوديين في دورته الرابعة أمس، حيث بدأ الحضور منذ العاشرة وحتى الثانية عشرة موعد بدء فعاليات 

 .االجتماع

بالوكالة فيما حضرت  31إعالمية متفرغة و 83إعالمية يحق لهن التصويت واالقتراع في الهيئة حضرت  50ومن أصل 

االجتماع إعالميات أخريات غير متفرغات أو ال يحق لهن التصويت، وحضرت كذلك من جمعية حقوق اإلنسان كل من 

 .نورة العجالن وثريا عابد شيخ كمراقبتين على العملية االنتخابية. د

ن جانبها أعربت سارة العتيبي مديرة النشر االلكتروني في جريدة عكاظ عن سعادتها بحضور اجتماع الهيئة ألول مرة م

وأثنت على المشاركة النسائية في قائمة المرشحين وإن كانت ترى أن عددهن غير كاف حيث إن اإلعالمية السعودية لها 

ت الدولية والمشاركات األممية والجوائز العربية والعالمية، وتضيف دور بارز وقد بدأ ظهورها جليا من خالل المؤتمرا

في هذه الدورة متفائلة بأن تحقق انجازات أكثر من قبلها فأنا حرصت على الحضور شخصياً من جدة لقناعتي بأن هناك »

نريد الوقوف » أصوات ظهرت في هذه الدورة تدعو إلى تنظيم العمل اإلعالمي من خالل إستراتيجية واضحة، وتواصل

مع حقوق اإلعالمي سواء كانت قانونية أو مرضية أو إدارية كالفصل التعسفي وغيره من المشاكل التي تصادف 

 .«اإلعالمي في مشواره

نورة العجالن وثريا عابد من جمعية حقوق اإلنسان السعودية حضرتا كمراقبتين على سير الحركة االنتخابية حيث . د

مهمتنا اإلشراف على سير »لية االنتخابية وسيرها وفق ما تنص عليه األنظمة وتقول الدكتورة نورة تأكدتا من نزاهة العم

االنتخابات وان تسير بطريقة نزيهة وشفافة من خالل مطابقة المنتخبات مع أوراقهن الثبوتية، وأيدتها ثريا مبدية سعادتها 

 .ما تستحقه من مكانة في هذا العملتحظى المرأة ب بمشاركة المرأة السعودية داعية هللا أن يوفق الجميع وأن
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 امللك يتسلم نسخة من التقرير السنوي لديوان املراقبة العامة
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 :واس -الجزيرة 

، نسخة من التقرير السنوي لديوان -حفظه هللا -تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

داء التي هـ، الذي يتضمن أبرز نتائج المراجعة المالية ورقابة األ 3417/  3416المراقبة العامة السادس والخمسين للعام 

نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خالل سنة التقرير، وتوصيات الديوان بشأنها مبوبة حسب طبيعة ومجاالت 

 .المراجعة والجهات المعنية بها

ن في مكتبه بقصر اليمامة أمس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام ب -أيده هللا  -جاء ذلك خالل استقباله 

عن  -رعاه هللا  -وأعرب خادم الحرمين الشريفين . عبدالمحسن العنقري، يرافقه كبار مسؤولي ديوان المراقبة العامة

لهم  -حفظه هللا  -شكره لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة على ما يقومون به من جهود ألداء مهامهم، متمنيًا 

 .التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم

د ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة، أوضح فيها أن النتائج التي تضمنها هذا التقرير تستند إلى تقارير وق

تفصيلية عن عمليات فحص ومراجعة جرى إبالغها لجهاتها في حينه، وذلك وفقًا لمعايير المراجعة وأدلة العمل المعتمدة 

راجعة الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في هذا الديوان، بما يتماشى مع معايير الم

 .، وال يتعارض مع األنظمة واللوائح والتشريعات النافذة بالمملكة(اإلنتوساي)

وأشار معالي الدكتور حسام العنقري إلى أن ديوان المراقبة العامة، ومن منطلق إدراك المسؤولين فيه بأهمية تعزيز 

عاون البناء، والمسؤولية المشتركة مع الجهات المشمولة برقابته لالرتقاء بمستوى األداء الحكومي، ال يهدف من مهامه الت

الرقابية إلى اكتشاف األخطاء واالنحرافات ورصد المخالفات والتجاوزات فحسب، بل يعمل لتحقيق قيمة مضافة في إطار 

عزيز مبدأ الرقابة الوقائية المصاحبة، وترسيخ مفاهيم الشفافية، واإلسهام في تطبيق مفهوم الرقابة اإليجابية الشاملة، وت

تحديث وتطوير األنظمة المالية والمحاسبية، وتقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة وفاعلية األداء، 

رة على النهوض بمهامها، وتحقيق وتحقيق االنضباط المالي واإلداري، بهدف الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقاد

 .وخطط وبرامج التنمية المعتمدة 8010أهدافها المرسومة وفق رؤية المملكة 

على ما يلقاه الديوان ومنسوبوه  -حفظه هللا  -ورفع معاليه في ختام كلمته فائق الشكر واالمتنان لخادم الحرمين الشريفين 

 .رية بهذه المناسبةمن دعم وتشجيع مستمر، ثم التقطت الصور التذكا

حضر االستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن   العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو 

ارجية مجلس الوزراء وزير الثقافة واإلعالم باإلنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخ

 .الدكتور نزار بن عبيد مدني
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 صوتاً  156يف انتخابات الدورة الرابعة وحبضور أكثر من 
 باألصالة والوكالة  

خالد املالك رئيسًا جمللس إدارة هيئة الصحفيني .. باإلمجاع
 فهد العقران نائباً . السعوديني ود
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 :عبدالملك القميزي وفواز الروقي -تصوير / علي بالل  -« الجزيرة»

لجنة  انتخبت الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين أمس األربعاء مجلس إدارتها الجديد للدورة الرابعة بإشراف

مراقبة انتخابات هيئة الصحفيين السعوديين، حيث تم تنظيم مراسم االقتراع واالنتخاب عبر اللجنة المشّكلة من الجمعية 

الوطنية لحقوق اإلنسان ويمثلها رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني واألمين العام خالد الفاخري وعدد من األعضاء، 

 .واالتصال الدكتور تركي العيار، وممثلو الغرفة التجارية الصناعية، ووزارة العملوممثل الجمعية السعودية لإلعالم 

وجرت مراحل االنتخابات منذ بدايتها وحتى النهاية وفق المعايير القانونية المتعارف عليها، حيث اتسمت بالشفافية 

 .والنزاهة

مسجالً  152، كما بلغ عدد الحضور باألصالة والنيابة منتسباً للمهنة الصحفية 473وقد بلغ عدد المسجلين في قوائم الهيئة 

 :منتسباً، وجاءت نتائج المرشحين بعد فرز أصوات الناخبين كاملة، على النحو التالي 156للتصويت، فيما قام بالتصويت 

 (الرياض)صوت  808 -فهد العبدالكريم  -3

 (الرياض)صوتاً  375 -أسمهان الغامدي  -8

 (الجزيرة)صوتاً  357 -خالد المالك  -1

 (عكاظ)صوتاً  345 -منصور الشهري  -4

 (سيدتي)صوتاً  312 -  الحارثي  -5

 (عكاظ)صوتاً  381 -فاطمة آل دبيس  -6

 (اليوم)صوتاً  331 -عبدالوهاب الفايز  -7

 (الشرق)أصوات  302 -خالد البوعلي  -2

 (الجزيرة)أصوات  307 -ناهد با شطح  -2

 (المدينة)أصوات  301 -فهد آل عقران  -03

 (الوطن)صوتاً  20 -عثمان الصيني  -33

 (إعالمي الرياض)صوتاً  20 -سعود الغربي  -38

 (الشرق األوسط)صوتاً  76 -ناصر الحقباني  -31

 (المجموعة السعودية)صوتاً  74 -عيد الثقيل  -34

 (إعالمي)صوتاً  50 -عبدهللا الجحالن  -35

 (إعالمي) صوتاً  10 -طالل آل الشيخ  -36

 .األوائل من المرشحين حسب نتائج التصويت 38حيث رشح لعضوية مجلس اإلدارة الجديد وفق النظام الـ 

كما فتح أمين مجلس الهيئة خالل أعمال الجمعية المداخالت لعدد من الصحفيين المنتسبين الذين أبدوا آراء متباينة عن 

ادات واألفكار التي يتطلعون بها إلى تالفي السلبيات وتبني التطلعات من أعمال الهيئة خالل الفترة السابقة وبعض االنتق

 .خالل مجلس اإلدارة الجديد
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وقد استمرت أعمال التسجيل مبكرة من صباح أمس األربعاء، حيث توافدت أعداد كبيرة للتصويت وحضور انعقاد 

 .بعضوية المجلس الجديدالجمعية قرابة الثالث ساعات إلى أن تم رسمياً إعالن أسماء الفائزين 

كما عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الجديد اجتماعه األول بعد انتخابه بحضور جميع األعضاء الفائزين، وهم 

 :كل من

 األستاذ خالد المالك. 3

 األستاذ فهد العبدالكريم. 8

 الدكتور فهد آل عقران. 1

 الدكتور عثمان الصيني. 4

 الفايز األستاذ عبدالوهاب. 5

 األستاذ خالد أبو علي. 6

 األستاذ   الحارثي. 7

 األستاذ سعود الغربي. 2

 األستاذ منصور الشهري. 2

 األستاذة أسمهان الغامدي. 30

 الدكتورة ناهد باشطح. 33

 األستاذة فاطمة آل دبيس. 38

ً للهيئة باإلجماع، كم ا تم انتخاب الدكتور فهد آل عقران نائباً وقد اتفق األعضاء على انتخاب األستاذ خالد المالك رئيسا

ً لسر الهيئة واألستاذ سعود  للرئيس باإلجماع، وصّوت المجلس باإلجماع على أن يكون األستاذ عبدالوهاب الفائز أمينا

ً للهيئة وطلبوا  ً عاما ً للمال، وأثنى أعضاء المجلس على جهود الدكتور عبدهللا الجحالن في عمله أمينا منه الغربي أمينا

ً ويحضر جلسات المجلس، ووافق على ذلك ً عاما وناقش األعضاء أهمية العمل ووضع خطة ... استمراره في عمله أمينا

للفترة الجديدة تنطلق من المطالبات واألفكار والمقترحات التي تمت في الجمعية العمومية على أن ينتظم المجلس في عقد 

ل عمل مدروس، على أن يعقد المجلس خالل فترة وجيزة اجتماعاً تفصيلياً اجتماعاته بشكل دوري ومحدد مسبقاً وفق جدو

اركة من خالل األفكار تتضح فيه األفكار األولية لخطة عمله خالل المرحلة القادمة ودعوة الصحفيين في كل المناطق للمش

 .والمبادرات

 

 لتطوير املدارس k12مذكرة تفاهم مع شركة 
 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1س جريدة الجزيرة الخمي: المصدر

jazirah.com/2016/20161103/ln54.htm-http://www.al 

 

 :ناصر السهلي -الجزيرة 

للخدمات التعليمية وشركة رعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن   العيسى توقيع مذكرة التفاهم بين شركة تطوير 

K12 الزغيبي، ونائب الرئيس األول في شركة . األميركية والتي وقعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير د  

K12  السيد راسل روسيل في مقر وزارة التعليم ، وتهدف إلى استكشاف أوجه التعاون في مجاالت التعليم اإللكتروني

  الزغيبي أن الشركة . إلى ذلك ذكر الرئيس التنفيذي د. يم المحتوى اإللكتروني التفاعليوالمدارس االفتراضية وتصم

تسعى عبر مثل هذه الشراكات إلى االرتقاء بالخدمات والخبرات التعليمية التي تقدمها الشركة، واالستفادة من الخبرة 

 .لشركات العالمية، من خالل بناء الشراكات اإلستراتيجية مع اK12العالمية لدى شركة 

حول التحول الرقمي، وسيكون نطاق التعاون واألعمال في  8010مبيناً أن هذه االتفاقية تمثل جانباً مما نصت عليه رؤية 

 . د المحتوى والمقررات اإللكترونيةمجال إعدا
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اللواء الرتكي .. «اجلوهرة»أكد عدم وجود عالقة بينها وبني خلية 
 :«اجلزيرة»لـ

.. ء ختطط ملدة عامني للقيام بعمليات إرهابيةخلية شقرا 
 ساعة 04وأسقطناهم خالل 

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20161103/ln48.htm-http://www.al 

 

 :الشيباني سعود -« الجزيرة»

أكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء المهندس منصور بن سلطان التركي، أنه ال يوجد عالقة بين خليتي شقراء 

وملعب الجوهرة التي أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل العمليتين يوم األحد الماضي خالل مؤتمر صحافي عقده 

إن ما تردد عن : «الجزيرة«وقال اللواء التركي في تصريح لـ. ء بسام العطيةالمتحدث الرسمي بوزارة الداخلية واللوا

وجود عالقة بين الخليتين غير صحيح وال تربطهما عالقة أو تواصل نهائيًا، حيث إن كل مجموعة تعمل لوحدها وترتبط 

ألهداف والمواقع وكيفية بتنظيم داعش اإلرهابي من خارج المملكة وتحديدًا في سوريا عبر وسيط عمليات يحدد لهم ا

 .تحركاتهم

الجدير بالذكر أن خلية شقراء الذي يعتنق عناصرها الفكر اإلرهابي تعد من أفشل الخاليا التي ترتبط بتنظيم داعش بالرغم 

من أنهم استمروا في بناء خليتهم خالل عامين بعد أن عرضوا أنفسهم للتنظيم عدة مرات عبر تواصلهم بحساب 

م، لوجود 8034ئد للتنظيم اإلرهابي داعش، حيث بدأ الفكر يتغلل وسط اإلرهابيين األربعة منذ عام العا« مناصرون»

عاًما وطالب  81قواسم مشتركة بين أعضاء خلية شقراء وهم رأس األفعى عبدالعزيز بن فيصل الدعجاني يبلغ من العمر 

عاًما موظف وعبدهللا  81وأحمد   المعيلي جامعي زعيمهم والمتورط بالتواصل مباشرة من عناصر داعش في سوريا 

عاًما طالب جامعي حيث تتشكل عالقتهم مع بعض بسبب  88عاًما طالب جامعي ومجاهد رشيد الرشيد  88عبيد العتيبي 

م، بعد أن ترسخ 8035سكنهم بمنطقة والدراسة واألنشطة المختلفة وقضائهم ساعات طويلة خارج شقراء وفي عام 

الفكر التكفيري خططوا إلثبات مدى والئهم لتنظيم داعش وبدوا في القيام بعمليات أمنية حيث خططوا قناعتهم بمنهج 

وحددوا أهدافًا تلبي طموحاتهم وشغفهم للفكر التكفيري ورسموا خطة في تنفيذ عمليات اغتياالت لعدد من أقاربهم في 

على استهداف رجل أمن تناول أحدهم عشاء وعرف  مدينة الرياض والشرقية وتبوك وكانوا قد وضعوا اللمسات األخيرة

 .مكانه وآلية خروجه من منزله إلى عمله وكذلك العودة وكذلك توفير سالحين من نوع مسدس وتعبئته بالذخيرة الحية

 وكان وسيط داعش الذي يقوم بالتواصل معهم قد منعهم من تنفيذ أي عملية اغتيال في شقراء حفاًظا على سرية الخلية، كما

أشخاص مازالوا رهن التحقيقات لمعرفة مدى وجود عالقة بينهم  6أن أفراد الخلية جميعهم سعوديون وتم القبض على 

 .وبين أفراد الخلية األربعة

ساعة من توفر معلومات عن انضمامهم  84وفي السياق نفسه تمكنت األجهزة األمنية من القبض على خلية شقراء خالل 

األمنية معلومات مؤكدة عن تورط األربعة في تكوين خلية إرهابية وتحديدهم لهدف في  لداعش حيث تلقت األجهزة

 .المراحل األخيرة من تنفيذ عملية االغتيال وتم القبض عليهم

عاًما سوري  45أما خلية ملعب الجوهرة فجميعهم من المقيمين ومن ثالث جنسيات وهم حسان عبدالكريم حاج   

عاًما باكستاني الجنسية أعزب وفارمان نقشبند  84علومات أنه قائد الخلية وساليمان اراب دين الجنسية متزوج وترجح م

عاًما سوداني الجنسية أعزب  18عاًما باكستاني الجنسية متزوج والمتهم الرابع عبدالعظيم الطاهر إبراهيم  87خان 

م، في 8036 - 30 - 33ارات المزمع اقامتها يوم رسموا خطة للقيام بعملية إرهابية لحظة مباراة منتخب السعودية واإلم
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محافظة جدة بعد رسم الخطة العملية من قبل وسيط العمليات في سوريا، إال أن األجهزة األمنية ألقت القبض عليهم قبل 

 .حيث عثر على السيارة والمتفجرات تنفيذ العملية

 

 

 «االتصاالت»منشأة خالفت قرار توطني  727إغالق 
 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1يدة الجزيرة الخميس جر: المصدر

jazirah.com/2016/20161103/ec20.htm-http://www.al 

 

 :سفر السالم -« الجزيرة»

لى مواقع اتصاالت متفرقة في المناطق كافة؛ زيارة تفتيشية ع 2231كشفت وزارة العمل والتنمية االجتماعية عن تنفيذها 

على السعوديين %  300وذلك للتأكد من توطين مهنتَْي بيع وصيانة أجهزة الجواالت وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 

 .والسعوديات

من محرم  82منشأة منذ بدء المرحلة الثانية في األول من ذي الحجة الماضي حتى الـ 2757وكشفت الجوالت عن التزام 

؛ لتحقق بذلك النسبة الكاملة للتوطين، % 300وبلغت نسبة االلتزام في منشآت منطقة نجران التي تمت زيارتها . الجاري

في كل من الشرقية والقصيم والمدينة %  22، فيما وصلت النسبة إلى % 22تلتها منطقتا عسير وتبوك بنسبة التزام 

وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي أن النسب المرتفعة تشير إلى نجاح قرار وأكد وكيل الوزارة للتفتيش . المنورة

وأشار العويدي إلى أن . توطين قطاع االتصاالت، الفتًا إلى أن القرار فتح مئات الفرص الوظيفية أمام أبناء وبنات الوطن

بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالت المستمرة كان لها دورها الفاعل في تطبيق القرار الوزاري القاضي 

منشأة وإنذار  727االتصاالت وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، مبينًا أن اإلحصائيات األخيرة كشفت عن إغالق 

منها إلى لجنة  3012مخالفة، تم إحالة  3355منشأة منذ بدء المرحلة الثانية للقرار، في حين بلغت عدد المخالفات  336

 .وباتالعق

بالتعاون مع وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والتجارة واالستثمار  -وشدَّد الوكيل على أن الوزارة 

لن تتهاون مع مخالفي القرار، الذي يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات  -واالتصاالت وتقنية المعلومات 

ه هذه المهن من مردود مادي مناسب، واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفر

 .المهنة ألهميتها أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري

على الرابط « مًعا للرصد»ودعا العويدي إلى اإلبالغ عن مخالفات قرار توطين القطاع من خالل الموقع اإللكتروني 

rasd.ma3an.gov.saهاتف خدمة العمالء الموحد  ؛ إذ سيتم التعامل الفوري مع البالغات، كما يمكن أيًضا اإلبالغ عبر

32233. 
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 العدل تنهي معاناة مساهمي املقبل 
ر قيمة األرض.. مساهم 3500إعادة حقوق 

ّ
 وتقد

 مليون ريال( 880)بـ 
 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الجزيرة الخميس : المصدر

jazirah.com/2016/20161103/lp1.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

همات متعب مساهم في مسا 3500أنهت وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض معاناة 

 .المقبل المتعثرة منذ عشر سنوات

وتقدّر القيمة السوقية لمساهمة المقبل بمائتين وعشرين مليون لاير، وذلك بإثبات تملكه ثلثي األرض محل النزاع في 

المدينة المنورة إذ ثبت للدائرة أن اإلفراغ السابق لخصمه المشتري كان صورياً، وأّن ثلثي األرض يفيان وهلل الحمد 

 .بحقوق المساهمين

ً على إطالق سراح صاحب  واشتمل الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض أيضا

كما تضمن الحكم إحالة أحد . من نظام التنفيذ( 3/  22)المساهمة بعد أن مكث في السجن مدة تسع سنوات إعماالً للمادة 

من نظام المحاماة، ( 10)في الوزارة لمخالفته آداب مهنة المحاماة بموجب المادة  المحامين إلى لجنة تأديب المحامين

باإلضافة إلى أن الحكم تضمن منح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة واالستثمار حق بيع ثلثي األرض وإيصال 

الشيخ الدكتور وليد بن   الصمعاني  يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء. حقوق المساهمين إليهم

قد أقر إنشاء دائرة قضائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، وأصدرت 

بجازان، والمتعثرة منذ « النورس»الدائرة أول أحكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها، إذ أنهت فيه قضية مساهمة 

مساهماً، وتتالت بعدها  635من عشر سنوات بسبب الخالف بين الشركاء بإعادة حقوق المساهمين الذين بلغ عددهم أكثر 

 .قضية مساهمة متعثرة أخرى في وقت وجيز منذ إنشاء اللجنة 88إنجاز قضايا المساهمات المتعثرة لتصل إلى إنجاز 

ئناف على نظر كافة القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية على وتعمل هذه الدائرة القضائية المكونة من ثالثة قضاة است

وتشهد قضايا المساهمات بالمملكة . مستوى المملكة وفق خطة وقواعد وآليات العمل الصادرة من المجلس األعلى للقضاء

كتور وليد سرعة ملموسة في إنجازها وذلك بعد صدور توجيهات وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ الد

الصمعاني بالعمل على سرعة إنجاز كافة قضايا المساهمات المتعثرة، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر 

 .قضائية للنظر في قضايا المساهمات
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 وظيفة 1100امللك يوجه مبعاجلة عجز مدارس البنات بـ

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الوطن الخميس : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282932&CategoryID=5  

 

      AM 3:01 01-33-8036  آل ماطر : أبها

وظيفة تعليمية نسائية، ساد الصمت من قبل وزارتي  5581المتعلقة بالتقديم على بعد نحو شهر من انتهاء المرحلة األولى 

التعليم والخدمة المدنية عن مصير ترشيحات تلك المرحلة، فيما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 

 .بفتح ذلك الملف واستكمال إجراءات تعيين المعلمات

أمس، فيما أكد " تويتر"لتعليم الدكتور أحمد العيسى عبر حسابه بموقع التواصل االجتماعي جاء ذلك في تغريدة لوزير ا

 .أن إجراءات المفاضلة ستتم من خالل وزارة الخدمة المدنية" تويتر"متحدث التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه بـ

 معاناة المدارس

إدارة تعليمية تأخرن في مناهجهن الدراسية نتيجة  12عام في يأتي التوجيه الملكي إنقاذا لطالبات بعض مدارس التعليم ال

 .ذي الحجة الماضي 80تأخر إنهاء ملف تعيين المعلمات كانت وزارة الخدمة المدنية قد بدأت في استقبال التقديم عليها في 

ي نسبة الوظائف وتسجل مقررات الدين النسبة األعلى في تضرر وتأخر المناهج الدراسية، كون ذلك التخصص األعلى ف

من واقع االحتياج العام، فيما أعلنت الوزارة مؤخرا أن إدارة % 82وظيفة وبنسبة  3682التعليمية السنوية المعلنة بواقع 

 . تعليم الرياض ومكة المكرمة وجدة خارج حسابات الوظائف التعليمية الجديدة

 انتهاء االنتظار

سل االنتظار والتوقعات، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الخدمة المدنية رقم ينهي التوجيه الجديد معاناة الخريجات من مسل

ألف  78المتقدمات الذي أعلنته خالل ثالثة األيام األولى من التقديم، التي أكدت فيها أن عدد المتقدمات وصل إلى نحو 

قم وصل في نهاية مرحلة التقديم إلى متقدمة خالل األيام الثالثة األولى، فيما تناقل متابعون لحساب متحدث المدنية أن الر

 .ألف متقدمة 320نحو 

 المراحل المتبقية للتعين

 إعالن المرشحات مبدئيا

 المطابقة

 البدالء

 المقابالت

 إصدار القرارات

 وظيفة تعليمية نسائية 5581

 التقديم زمنيا

 ذو الحجة الماضي بدأ التقديم للوظائف التعليمية النسائية 80

 ضي كان مقرر االنتهاء من التقديمذو الحجة الما 84

 دعوات للتمديد لصعوبة التقديم تقنيا

 . ذو الحجة موعد جديد من المدنية لنهاية التقديم 86
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 جلدة وسجن عامني ألربعيني اعتدى على قاصر 812

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الوطن الخميس : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=282881&CategoryID=3  

 

      PM 33:80 08-33-8036نجالء الحربي : جدة

لدة، بعد أن اتهمه أب باستدراج ابنته ج 360أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكما بسجن مواطن أربعيني عامين، و

القاصر إلى غرفة في سطوح العمارة التي يسكن فيها مع األسرة، واالعتداء عليها عدة مرات، وذلك بعد أن أسقط القاضي 

 .الحكم بحد الحرابة الذي طالب به االدعاء العام، معتبرا الواقعة قضية تحرش، لعدم وجود دالئل قاطعة تثبت االعتداء

 ة قاصرفتا

عاما، أبلغ ولي أمرها مركز  34هيئة التحقيق واالدعاء تلقّت قضية فتاة قاصر تبلغ من العمر "، إن "الوطن"قال مصدر لـ

الشرطة بتعرضها العتداء جنسي من جاره في العمارة، وذلك بعد أن اعترفت الفتاة ألسرتها بأن جارهم األربعيني يقيم 

القبض على الجار، والتحقيق معه أنكر ما نسب إليه، وبعد انتهاء التحقيقات تم تحويل  معها عالقة منذ أكثر من شهر، وبعد

 ".ملف القضية إلى المحكمة الجزائية

 اعتداء وتهديد

ناظر القضية أحضر الفتاة القاصر مع أسرتها، وكذلك الجار المدعى عليه، وبسؤال الفتاة عن "أضاف المصدر أن 

إن المدعى عليه استدرجها عند نزولها من شقتها للشراء من بقالة قريبة، ثم أقنعها بالصعود تفاصيل االعتداء عليها، قالت 

معه إلى سطح العمارة، لمشاهدة أفالم رسوم متحركة، وقالت إنها حاولت التهرب منه، لكنه سحبها إلى الغرفة وأغلق 

تلك األفالم، تعمد القيام بحركات خادشة  الباب، وأجلسها أمام التلفاز، وبعد مضي ربع ساعة من جلوسها ومشاهدتها

الفتاة قالت إنها بعد رجوعها إلى شقة أسرتها كانت تشعر "وأوضح المصدر أن ". للحياء، وانتهى اللقاء باالعتداء عليها

بتعب في أجزاء جسمها، وال تقوى على الحركة أو الجلوس بشكل طبيعي، ولم تخبر أحدا من أفراد أسرتها بما حدث 

وظل الحال على ذلك شهرا، إذ كان الجار يجبرها على دخول شقته في العمارة، واالعتداء عليها، وتهديدها بأنه معها، 

 ".سيؤذيها إذا أخبرت أسرتها بذلك

 إبالغ الجهات األمنية

للذهاب  في إحدى المرات الحظت األم على ابنتها الخمول الدائم، وعدم القدرة على الحركة، مما دفعها"أبان المصدر أنه 

أيام، فصدمت أسرتها،  1بها إلى المستشفي، وبالكشف عليها وجد أنها حامل في الشهر األول، وأن الجنين ميت منذ 

وأبلغت الجهات األمنية التي بدورها حضرت إلى المستشفى، وأجريت جراحة إلزالة الجنين الميت للفتاة، وبعد ذلك أوقف 

 ".محكمةالمدعى عليه، وبعد التحقيق أحيل إلى ال

 قضية تحرش 

القاضي طلب من االدعاء العام إحضار حجة تثبت أن المتهم هو من اعتدى على الفتاة، ولكن "أشار المصدر إلى أن 

لضعف وجود القرائن والدالئل، وعدم ثبوت األدلة القاطعة من المدعي العام، وعدم تطابق التحليل الوراثي، لم يصنف 

 360لى قاصر، واكتفى باعتبارها قضية تحرش بالفتاة، وحكم بسجن الجار عامين والقضية بأنها اغتصاب واعتداء ع

 ".جلدة

قضايا التحرش باألطفال والقاصرات من أكثر القضايا غموضا، بسبب عدم البوح بها في المجتمع "وقال ناظر القضية إن 

ها قضايا تحرش بقاصرات وأطفال، ، مشيرا إلى أن المحاكم ترد إلي"السعودي، نظر لحساسيتها لدي كثير من األسر

 .ولكنها لم تصل إلى حد الظاهرة

 مراحل القضية

 بالغ للشرطة باعتداء الجار على فتاة قاصر

 إيقاف المتهم والتحقيق معه

 المتهم ينفي التهم

 إحالة القضية للمحكمة الجزائية في جدة
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 االدعاء يطالب بحد الحرابة على المتهم

 ضور أسرتهاالقاضي يستجوب الفتاة في ح

 الفتاة تدعي أن المتهم استدرجها واغتصبها مرات عدة

 القاضي يطلب من االدعاء تقديم األدلة

 إسقاط حد الحرابة لعدم كفاية األدلة

 .اعتبار القضية تحرشا والحكم بالسجن والجلد

 
 توقيف شاب ابتز فتاة باجلوف

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الوطن الخميس : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=282877&CategoryID=3  

 

      PM 33:35 08-33-8036أحمد الرويلي : الجوف

 .ن مع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة شابا ثالثينيا ابتز فتاةأوقفت شرطة منطقة الجوف بالتعاو

الفتاة تقدمت بشكوى إلى هيئة الجوف حول شاب يبتزها، ويهددها بنشر صورها "وقال بيان لشرطة المنطقة أمس، إن 

ن مع إدارة البحث والتحري بشرطة عبر مواقع التواصل االجتماعي، فتم إعداد كمين له في أحد األسواق التجارية بالتعاو

 ".المنطقة، وتم توقيفه

المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم اإللكترونية تنص على "وأوضح المحامي والمستشار القانوني فارس الصويان أن 

عنه يستلزم  أن الدخول غير المشروع على مواقع التواصل لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو االمتناع

 ".ألف لاير أو بإحدى هاتين العقوبتين 500العقاب بالسجن مدة ال تزيد على سنة، وبغرامة ال تزيد على 

تعامل مع ، مؤكدة أن ال3202يذكر أن هيئة األمر بالمعروف خصصت رقما موحدا للتبليغ عن قضايا االبتزاز، وهو 

 .القضايا يتم بسرية تامة

 

 مناطق 1يف إصابة حبمى الضنك  4080
 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الوطن الخميس : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282887&CategoryID=5  

 

      AM 3:41 01-33-8036جعيد منال ال: جدة

. 3416مناطق بالمملكة خالل العام  5حالة إصابة بحمى الضنك في  4138كشفت إحصائية لوزارة الصحة عن تسجيل 

، 36، ثم الطائف بـ866، فجازان بـ255حالة، تلتها مكة المكرمة بـ 1363وتصدرت جدة أعلى معدالت اإلصابة بـ

 .، وحالة واحدة بالشرقية1بـ ، ونجران30والمدينة المنورة بـ

 أبرز وسائل المكافحة

 تنفيذ خطة لرش األحياء مرتين أسبوعيا  

 تنظيم حمالت أسبوعية لكل بلدية لتغطية أحيائها 

 تكثيف رش البعوض داخل المنازل وخارجها  

 تغطية جميع البالغات الواردة من المواطنين يوميا 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=282877&CategoryID=3
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، وتصدرت 3416حالة إصابة بحمى الضنك في المملكة خالل عام  4138كشفت إحصائية لوزارة الصحة عن تسجيل 

حالة، في حين سجلت  866حالة، ثم جازان بـ 255حالة، تلتها مكة المكرمة بـ 1363جدة أعلى معدالت اإلصابة بـ

 .ةحاالت في نجران، وحالة واحدة بالمنطقة الشرقي 1حاالت بالمدينة المنورة، و30حالة، وتم تسجيل  36الطائف 

 انخفاض اإلصابة

، أن الحاالت المصابة بحمى الضنك المؤكدة مخبريا، سجلت "الوطن"أكدت إدارة التواصل والعالقات بوزارة الصحة لـ

، وأن جميع اإلصابات كانت في مدن تم تسجيل 8035مقارنة بالمعدل في % 30انخفاضا ملموسا بنسبة  8036في 

 .ل أي إصابات بمواقع جديدةالمرض فيها في األعوام السابقة، ولم تسج

 مكافحة المرض

أوضح مدير إدارة المركز اإلعالمي بأمانة جدة سامي الغامدي، أن األمانة تقوم بعمل مكافحة متكاملة للقضاء على نواقل 

د المرض، مشيرا إلى أنه ونظرا لشح المياه باألحياء الشعبية وطريقة تخزين المياه في أوعية مفتوحة لفترات طويلة يزي

: احتمال توالد البعوض فيها وخاصة البعوض الناقل لحمى الضنك، مبينا أن إلى األحياء األكثر تعرضا لتوالد البعوض هي

 .غليل، والجامعة، والبلد، والبوادي، والعزيزية، وبني مالك

 طرق المكافحة  

 :، أبرزهاأشار الغامدي إلى بعض الطرق واإلجراءات المتبعة في األمانة لمكافحة حمى الضنك

تنفيذ الخطة األسبوعية للرش بأحياء جدة بواقع مرتين في األسبوع، إضافة لحمالت التكثيف األسبوعية لكل بلدية بكامل  -

 .قوة العقد، وذلك لتغطية جميع أحياء البلدية الفرعية في آن واحد

جيا في حالة ارتفاع كثافة البعوض، وتنفذ لعمل تزامن للرش داخليا وخار" المنزلية"التنسيق مع فرق المكافحة الداخلية  -

 .في األحياء األكثر كثافة

 .تغطية جميع البالغات الواردة يوميا من المواطنين وأيضا بما يرد لألمانة من وزارة الصحة باإلصابات إن وجدت -

 . باألمانة 240تغطية البالغات الواردة للبلديات الفرعية وعمليات  -

 مبيدات صديقة للبيئة

ل آلية التعامل مع المبيدات، أفاد الغامدي، أن األمانة تستخدم مبيدات آمنة وصديقة للبيئة حسب توصيات الصحة حو

العالمية ومتوافقة مع معايير ومقاييس الصحة العامة بالمملكة، وال تستخدم المبيدات الفسفورية إال في حاالت خاصة للرش 

بيروثوردية للرش الفراغي، كما تستخدم منظمات النمو للمياه المستخدمة، المتبقي األثر، إضافة الستخدام المبيدات ال

منوها على أن المختبر الخاص باإلدارة العامة لصحة البيئة يستقبل جميع أنواع المبيدات لفحصها مخبريا ومدى فعاليتها 

من برنامج االستكشاف لحياة ودورة البعوض، وأيضا يستقبل حاالت البعوض من اليرقة حتى مراحل نموها، وذلك ض

 .اه التي يشتبه بتوالد البعوض بهاالحشري الذي يتضمن وضع المصائد، وأخذ عينات من مواقع المي
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 ألف إصابة بطوارئ سعود نتيجة احلوادث املرورية 01

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الوطن الخميس : المصدر
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      AM 38:42 01-33-8036معيض الرفدي : الرياض

ألف مصاب  85، أكثر من 8036ل العام الحالي استقبل قسم طوارئ المستشفى العام في مدينة الملك سعود الطبية، خال

 .نتيجة الحوادث المرورية

وذكر رئيس القسم الدكتور فيصل المزروع، أن اإلصابات شملت كسورا في الجمجمة، وكسورا في العمود الفقري، 

، وإصابات وكسورا في األطراف العليا والسفلية، وجروحا قطعية، وكسور فقرات العنق، وكسور الحوض، وجروح نافذة

 . في أعضاء البطن والحوض، وبتر أطراف

 .حالة 243وأضاف، أن كسور األطراف العلوية والسفلية سجلت أكثر الحاالت التي استقبلتها المدينة بواقع 

، إذ تشارك في مواقع تجمعات "ثواني التهور ال تخطف حياتك"يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تنظم حاليا حملة 

 .لمالعب الرياضية، إضافة إلى بث الرسائل التوعوية في مواقع التواصل االجتماعيالشباب، وا

 

 
 نفكر يف إنشاء ذراع استثمارية" : االقتصادية"النملة لـ 

 بنك التنمية االجتماعية يدرس االستثمار يف األوقاف 
 وشركات التدريب

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة األقتصادية الخميس : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/03/article_1099210.html 

 

 خالد الغربي من الرياض

ن أبرزها قال الدكتور عبدهللا النملة مدير عام بنك التنمية االجتماعية، إن البنك يدرس عدة خيارات استثمارية ألمواله، وم

 .تأسيس شركات جديدة أو الدخول مع شركاء في قطاعات مختلفة ضمن استراتيجية لزيادة موارد البنك

، أن مجلس اإلدارة سيدرس موضوع االستثمارات المستقبلية للبنك، وطبيعة "االقتصادية"وأوضح الدكتور النملة لـ 

أن إنشاء شركات تخدم برامج وتمويالت الصندوق  الدخول من خالل تأسيس شركة أو الدخول عبر مستثمرين، مبينا

سيساعد على نجاح وتكاملية عمله، مشيرا إلى أن فكرة االستثمار تتطلب وجود ذراع استثمارية لتحقيق المرونة 

 .واالحترافية الالزمة في األداء

متلكها البنك أو مع شركاء وقال إن من ضمن الخيارات المتاحة تأسيس شركات لالستثمار في مجالي األوقاف والتدريب ي

 .محتملين، مؤكدا أن ذلك األمر يحتاج إلى موافقة مجلس اإلدارة ودراسة العروض والفرص المتاحة بعناية

بنك "ليكون " البنك السعودي للتسليف واالدخار"وكان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسته اإلثنين الماضي تعديل اسم 

من نظام ( الحادية عشرة)و( العاشرة)و( التاسعة)و( الثامنة)و( السابعة)و( الرابعة)اد ، وتعديل المو"التنمية االجتماعية

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=282925&CategoryID=5
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هـ، لتكون على النحو 3487/ 6/ 3وتاريخ ( 14/ م )البنك السعودي للتسليف واالدخار ــ الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 .الوارد في القرار

ً من أهمية التحول ال كامل ألعمال البنك السعودي للتسليف واالدخار نحو التنمية وجاء قرار مجلس الوزراء انطالقا

االجتماعية، وتوسيع القروض التنموية والبرامج االدخارية، وربط أعمال البنك بمبادرات منظومة العمل والتنمية 

 ".8010رؤية المملكة "، و8080االجتماعية، بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 

المواد الست في نظام البنك باستثمار أمواله والدخول في تأسيس الشركات أو الدخول شريكا مع وتسمح تعديالت 

مليار لاير بما فيها المحافظ الحالية الذي يقرض منها البنك، سواء محافظ  46ويبلغ رأسمال البنك نحو . مستثمرين آخرين

 .ر في غالبها بأيدي المواطنينالرياديين والرياديات واألسر المنتجة والزواج، كلها أموال تدو

وفي هذا اإلطار قال الدكتور النملة إن البنك بحلته الجديدة سيركز في قروضه على المشاريع متناهية الصغر، تشجيعا 

ألصحابها على مزاولة األعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، حيث نوه بأن هناك حاجة إلى التوسع في دعم ورعاية 

يع، التي شهدت إقباال كبيرا من المواطنين خالل الفترة الماضية، خصوصا أنها تساعد رياديي ورياديات مثل هذه المشار

األعمال واألسر المنتجة على العمل بأقل اإلمكانات من خالل المنزل وخارجه، والتدرج في التوسع حتى تصل إلى 

 .االستقالل واالستقرار المالي

تفيد من التعديالت في النظام، خصوصا فيما يتعلق باستثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس وذكر الدكتور النملة أن البنك سيس

الشركات أو المشاركة في تأسيسها لخدمة أهداف البنك، ومنها على سبيل المثال إنشاء شركة استثمارية إلدارة األوقاف 

للبنك، إذ يُعّول على هذا القطاع أن يكون  التي من خاللها يتم تمكين القطاع غير الربحي، وهذه من التوجهات الجديدة

ذراعا مهمة للوصول إلى الفئات المستهدفة للبنك وتقديم الخدمات المالية وغير المالية في مختلف المناطق والمدن 

ة وتهدف استراتيجية بنك التنمية االجتماعية إلى تشجيع التوفير واالدخار لألفراد، وتمكينهم ليصلوا إلى مرحل. السعودية

اإلنتاج بدال من االحتياج، وإلى األمان بدال من الضمان، وإيجاد البرامج واألدوات التي تحقق هذه الغاية، إضافة إلى تنمية 

قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته، بهدف تعزيز دور الشباب والشابات السعوديين، وتمكينهم من المساهمة بدور 

جتماعية، وكذلك دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية األهلية وتطوير آليات عملها فاعل في التنمية االقتصادية واال

 .مات للشرائح التي يستهدفها البنكوتمكينها من المساهمة في تقديم الخد
 

 
 يف مجعية األطفال املعوقني« إنغوشيا»حرم رئيس  

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة األقتصادية الخميس : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/03/article_1099257.html 

 

أعربت حواء ييفكوروفا حرم رئيس إنغوشيا، عن اعتزازها بما شاهدته من الخدمات التي تقدمها جمعية األطفال 

عمال الخيرية يعد أبرز اإليجابيات التي يتطرق إليها في اإلعالم األوروبي، وفي المعوقين، مؤكدة أن اهتمام المملكة باأل

 ."واس."الصورة جانب من زيارتها جمعية األطفال المعوقين في الرياض أمس
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يقظة مالحيها توقع بشبكة دولية متخصصة يف سرقة األموال 

 واملقتنيات الثمينة على الطائرات
ات»فوق « قراصنة»طيح بـ ت« اخلطوط السعودية»

َّ
 السحاب« طي

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1506383 

 

 (جدة)فيصل الخماش 

مخططات تقودها عصابات دولية، بهدف تنفيذ عمليات  أن الخطوط الجوية السعودية أحبطت أخيراً،« عكاظ»علمت 

سرقة على متن الطائرات أثناء تحليقها في الجو، إذ تركز على مراقبة حقائب المسافرين، ومغافلتهم إما بنومهم أو ذهابهم 

 .إلى دورات المياه، وسرقة أموالهم ومقتنياتهم الثمينة

نجحوا بكل اقتدار خالل شهر أكتوبر الماضي في « لسعوديةالخطوط ا»إن مالحي « عكاظ»وقالت مصادر مطلعة لـ

الصينية، مشيرة إلى « قراصنة الجو»إحباط ثالث سرقات على رحالت ذات وجهات مختلفة، يقف وراءها مجموعة من 

، أبلغت شركات (IATA)الجوي  أن جهات أمنية دولية ومنظمات النقل الجوي العالمية، منها المنظمة العالمية للنقل

في وقت سابق عن رصد تحركات لعصابات على مستوى العالم وضمنها « السعودية»لطيران حول العالم وفي مقدمتها ا

مجموعة صينية، تنشط في المنطقة عبر مجموعات تتبادل األدوار وتنسق فيما بينها على الرحالت وفي المطارات، وذلك 

 .لسرقة األموال واألغراض الثمينة من حقائب المسافرين

أكدت المصادر أن البالغ الدولي تضمن معلومات تشير إلى أن أفراد العصابات غالبا ما يكون عددهم على الطائرة ما و

بين ثالثة إلى أربعة أفراد، إذ يرتدون قمصانا بلون موحد، ويعمدون إلى الجلوس على مقاعد متفرقة مع وضع حقائبهم 

لى أن يكون ذلك حجة لهم عند فتح األدراج، ولكي ال يثيرون االنتباه بعيدا عنهم في األدراج العلوية، في خطوة تهدف إ

 .والشكوك

مررت المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للنقل « الخطوط السعودية»وأمام تلك المعطيات، أشارت المصادر إلى أن 

حد المسافرين من تلك الجنسية لمالحيها ألخذ الحيطة والحذر والتنبه ألي تحركات مريبة تصدر من أ( IATA)الجوي 

وجنسيات أخرى أثناء رحالتها، مع التركيز على ضرورة أن ال يشعر عموم الضيوف المسافرين، مع تنبيههم متى ما 

أسهمت في اإليقاع « السعودية»دعت الحاجة بإبقاء أشيائهم الثمينة بحوزتهم وأمام أنظارهم، مؤكدة أن يقظة مالحي 

 .سرقة المسافرين، وتسليمهم لألجهزة األمنيةبشبكة دولية متخصصة في 

 (جاكرتا -جدة)و ضبط صيني في رحلة .. 

رصد المالحون مسافرا صينيا يعتقد أنه  567بعد صعود المسافرين إلى الطائرة القادمة من دبي إلى جدة في رحلتها رقم 

 .الرحلةالجو، وتمت مراقبته بحيث ال يغيب عن عيون طاقم « قراصنة»من أفراد مجموعة 

، فإن المسافر بدأ في التحرك والذهاب لدورات المياه أكثر من مرة ثم قام «عكاظ»ووفقاً لمحاضر رسمية حصلت عليها 

 .بتغيير مقعده، وتم إبالغ قائد الطائرة بتحركاته فوجه بإبقائه تحت المراقبة

المقاعد استعدادا للهبوط وقيام المالحين بتفقد  وعند اقتراب الطائرة من الهبوط وتنبيه الكابتن على المسافرين بربط أحزمة

المسافرين لالطمئنان على ربطهم لألحزمة رصدت المضيفة المكلفة بمراقبة المسافر الصيني يحاول سحب حقيبة تحت 

انبها على المقعد الذي أمامه لمسافرة على الطائرة فقامت المضيفة على الفور بتنبيه المسافرة باالنتباه لحقيبتها وإبقائها بج

المقعد المجاور، وتم إبالغ قائد الطائرة بما حدث فطلب من برج المطار استدعاء األمن عند الوصول وعند فتح األبواب 

 .كان رجال األمن بانتظار اللص فاقتادوه إلى مركز الشرطة ليلقى جزاءه
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 تسجل محاولة سرقة ألفي دوالر 576رحلة 

هة من جدة إلى أبوظبي حادثة القبض على لص متلبس بسرقة ألفي دوالر المتج 576سجلت رحلة الخطوط السعودية 

 .أمريكي من شاب سوداني في الشهر الماضي

ً لمحاضر رسمية  من أكتوبر  36، فإن تفاصيل الحادثة تعود إلى يوم األربعاء (على نسخة منها« عكاظ»حصلت )ووفقا

وتوجه طاقم المالحين إلى الطائرة لتجهيزها استعدادا الستقبال  الماضي، فبعد انتهاء اجتماع مالحيي الطائرة االعتيادي،

المسافرين وتنظيم جلوسهم، وبدأ تصعيد الركاب على دفعات وفق وصول الحافالت، وكان ضمن الواصلين في الفوج 

من ، وفي طريقه الحظه عدد (40)أسود، واتجه إلى مقعده ضمن الصف « تي شيرت»الثاني راكب صيني بمفرده يرتدي 

المالحين، وعقدوا العزم على مراقبته ورصد تحركاته دون أن يشعر، وأبلغ أفراد الطاقم مشرف الرحلة فطلب منهم إبقاءه 

الراكب الصيني المثير النتباه طاقم الطائرة قدم من إسطنبول . تحت أنظارهم والتصرف بشكل اعتيادي وعدم إثارة انتباهه

ك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويبدو أنه أحد أفراد المجموعة التي عادة ما تنشط عبر في طريقه إلى أبو ظبي عبر مطار المل

في الطريق كان يرمق النظر »رحالت مواصلة، وبدأ اللص في التحرك والذهاب إلى دورات المياه بمؤخرة الطائرة، و

كل تحركاته دون أن يشعر  سريعا إلى المسافرين على مقاعدهم، كرر ذلك عدة مرات وكان تحت المراقبة الدقيقة في

 .«بذلك

كان شاب سوداني قد فرغ من تناول وجبته ثم أمال مقعده ليأخذ قسطا من الراحة، بدا عليه اإلرهاق من  43وفي المقعد 

رحلة طويلة بدأت من قريته إلى الخرطوم بالسيارة ومنها غادر على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة وكان عليه 

ي مطار الملك عبدالعزيز بجدة أربع ساعات حتى موعد مغادرة رحلته المتجهة إلى أبو ظبي، ولذلك سرعان ما االنتظار ف

 .استغرق في النوم وحقيبته تحت المقعد الذي أمامه

وجلس اللص في المقعد الذي أمام الشاب السوداني، والحظ أنه نائم والحقيبة تحت المقعد، وبدأ التخطيط لعمليته دون أن 

عر أنه تحت المراقبة من قبل طاقم مالحي الخطوط السعودية، وقف مضيف أول وثالث مضيفات في المطبخ الخلفي يش

 .يتبادلون الحديث واالبتسامات حتى ال يلفتوا انتباهه وليشعروه باالطمئنان

نا ويسارا ثم تصنع وتشير المحاضر إلى أن إحدى المضيفات كانت تنقل لبقية الطاقم كافة تحركات اللص حيث تلفت يمي

بعد خمس دقائق قام من مقعده وذهب إلى مقعد آخر شاغر، حينها أدرك المالحون أن عملية السرقة قد »االستلقاء للنوم، و

تمت فتم تمرير المعلومة عبر االتصال بمشرف الرحلة في مقدمة الطائرة الذي بدوره ذهب إلى الكابتن في غرفة القيادة 

باالستفسار من الشاب السوداني إن كان فقد شيئا من حقيبته أثناء نومه على أن يتم ذلك دون أن  وأبلغه بالحادثة فوجهه

بدت . «يشعر اللص الذي يجب أن يوجه بعدم التحرك من مقعده لدواعي السالمة نظرا لبدء الهبوط التدريجي للطائرة

اإلجراء جاء لرفع التأكد من المعلومات إلى نسبة المعلومات التي نقلها مشرف الرحلة إلى قائد الطائرة مؤكدة، بيد أن 

قد ال يجد اللص في الحقيبة ما يمكن سرقته وعندها ال يمكن إثبات »، حتى ال يترك شيئا لمواجهة أي احتمال آخر % 300

سريعة داخل  تحركات طاقم الطائرة بدأت فعلياً بعد تمرير الحادثة إلى قائد الطائرة، إذ قام مشرف الرحلة بجولة. «الواقعة

الطائرة وكان يلقي التحية على المسافرين ويتمنى أن يكونوا قد استمتعوا برحلتهم مع الخطوط السعودية إلى أن وصل الى 

الشاب السوداني فحياه بابتسامة، متمنيا أن يكون قد استمتع بالرحلة، فأجابه مبتسما بأنه قد استمتع بالرحلة وأخذ قسطا من 

ق فطلب منه بهدوء أن يقوم بتفقد حقيبته ويتأكد أنه لم يفقد الراحة، فأدرك مشرف  الرحلة أن الشاب لم يعلم بأنه قد ُسرم

شيئا، وإذا ما اكتشف أنه فقد شيئا فعليه أن يبلغ المضيفة بذلك وهي سوف توصل المعلومة له بطريقتها، وأكمل المشرف 

وء واكتشف فقدان ألفي دوالر فأبلغ المضيفة بهدوء، وفي هذه وتفقد الشاب السوداني حقيبته بهد. جولته ثم عاد إلى مقعده

األثناء كانت الطائرة تقترب من الهبوط في مطار أبو ظبي فسارعت المضيفة بإبالغ مشرف الرحلة عبر االتصال 

رة تهبط على الداخلي للطائرة فقام فورا باالتصال بقائد الطائرة وأبلغه بتأكد حدوث السرقة، وفي هذه األثناء كانت الطائ

 .المدرج، فطلب الكابتن من برج المطار استدعاء األمن والتواجد عند باب الطائرة قبل نزول المسافرين

توقفت الطائرة وتأخر فتح الباب انتظارا لوصول األمن وشعر المسافر اللص بالقلق فذهب إلى دورة المياه ثم عاد سريعا 

مياه وفوجئ بكيس ورقي مخبأ خلف صندوق النفايات في دورة المياه وفيه المبلغ إلى مكانه فقام أحد المالحين بتفقد دورة ال

 .المسروق فتركه في مكانه وأغلق الباب ولم يسمح ألحد بفتحه وأبلغ مشرف الرحلة

وعرض السوداني مبلغاً . واقتاد رجال األمن المسافر اللص إلى مركز شرطة المطار التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه

 .الكتشافها السرقة بيد أنها رفضت أة للمضيفةمكاف
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 قصص بطولية من احلد اجلنوبي وعروض احرتافية

 «حكايا مسك»ورشة شبابية تنثر اإلبداع يف  817
 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة عكاظ الخميس : المصدر

.com.sa/article/1506323http://www.okaz 

 

 (جدة)ذكرى السلمي 

الذي يقام في مدينة الملك عبدهللا االقتصادية، في « 8حكايا مسك »تتواصل اإلثارة والمتعة الهادفة في ثاني أيام فعاليات 

ن رؤى الري أربع قنوات إبداعية مختلفة، ففي ُمحترف الكتابة، تتواصل ورش وندوات أشكال الكتابة وآلياتها، تقدم كل م

ورشا سيف الدين وفاطمة السلمي ورنين السبيعي وحنان القرني وياسمينا مطبقاني ووعد خيمي ونداء خان، ورشاً عن 

ً من إبداعاتهم وكفاحهم في الحديث عن  الكتابة األدبية والسيناريو، فيما يقدم مجموعة من اإلعالميين الناجحين قصصا

 احات الرسم، يعرض عدد من الفنانين والفنانات الشباب قصصاً من تجاربهم في ورشوفي س. المادة اإلعالمية واإلنسانية

 .تعليم تقنيات رسم الشخصيات واألنيميشن والكاركتير والقصص المصورة، وغيرها من فنون الرسم

وبين الشباب أما في معامل األنيميشن، فيوجد في الفترتين الصباحية والمسائية نخبة من المبدعين السينمائيين والموه

للحديث عن صناعة محتوى الرسوم المتحركة، وفن التحريك والدبلجة واألداءات الصوتية، بينهم سهام إسماعيل من 

 .جامعة عفت التي تقدم تجربتها الحية في ورش خاصة، يشاركها فيها بعض االستديوهات والمعامل المعنية باألمر

 .لبات صناعة األفالم الطويلة والقصيرةويعرض قسم اإلنتاج فن اإلخراج والتصوير ومتط

ويصمم المهرجان أقسامه بطريقة مبتكرة إلقامة ورش عملية يقدمها مجموعة من الجهات والمنظمات المعتمدة محلياً 

وعالمياً، وعقد ندوات متخصصة على منصة كل قسم، ويصاحب ذلك عروض مسرحية وحكايا شباب وقسم المؤلف 

المرابطين في الحد الجنوبي من اإلعالمية سميرة مدني من أبرز الفعاليات التي ستقام  الصغير، وسيكون الحديث عن

في المهرجان أتاح لهم الفرصة في تقديم أعمالهم مع ( قبة اإلبداعي)وأكدت خديجة العطاس أن مشاركة فريق . مساء اليوم

إلى أن فريقها يعمل حاليا لكتابة وتصوير وإنتاج  شابا وفتاة مهتمين باإلنتاج التلفزيوني والسينمائي، الفتة 318أكثر من 

 .أعمال تلفزيونية ضخمة سيتم إطالقها خالل العام القادم

خبرة ورشة عمل والتواصل والتفاعل مع ذوي ال 357من جانبهم، أشاد عدد من الحضور بما قدمته حكايا مسك من 

 .واالختصاص، وبجهود المنظمين
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 عرب مركز االتصال املوحد خدمات 1: «العمل»

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1506440 

 

 (جدة)« عكاظ»

، يقدم 8034، الذي أطلقته في ديسمبر «32233»أوضحت وزارة العمل والتنمية االجتماعية، أن مركز االتصال الموحد 

خدمات خاصة لقطاع التنمية االجتماعية، تشمل خدمات الجمعيات، الضمان االجتماعي، الحماية من األذى، تحديث 

وأكدت الوزارة أن الخدمات استحدثت بعد . بيانات عمالء الرعاية والضمان، الخدمات اإللكترونية، والتبرع اإللكتروني

العمل والشؤون االجتماعية، للتسهيل في التواصل مع الوزارة، مشيرة إلى حرصها على رفع مستوى جودة دمج وزارتي 

ويستقبل مركز االتصال الموحد تساؤالت واستفسارات . الخدمات بما يضمن تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها

تبطة بهيئة تسوية الخالفات العمالية، خدمات الدعم الوزارة، بما في ذلك المواضيع المر العمالء المتعلقة ببرامج وخدمات

كما يُمكن المركز . الفني، نطاقات، عمل المرأة، خدمة تقديم الشكاوى، برنامج حماية األجور، حجز موعد إلكتروني

ى عمالء الوزارة من حجز المواعيد لفتح ملف المنشأة، وتلقي بالغات وشكاوى المواطنين والمقيمين، وكذلك التعرف عل

 .مقترحاتهم

أُطلقت بهدف تطوير وتحديث وسائل التواصل مع العمالء، والتسهيل « 32233»يشار إلى أن خدمة الرقم الهاتفي الموحد 

اتصاال في الساعة الواحدة،  810ويستقبل المركز . عليهم الستقبال البالغات أو المقترحات أو الرد على استفساراتهم

إذ بلغ المتوسط الشهري لعدد المكالمات الواردة خالل األشهر الثمانية األولى من  اتصال، 5500بمعدل يومي يصل إلى 

 .8035ة خالل نفس الفترة من العام ألف مكالمة شهري 357.8ألف مكالمة شهرية، مقارنة بـ 362.8العام الجاري قرابة الـ

 

 
 إلعادة إدماجهم يف اجملتمع وإكمال التأهيل باملعاهد اخلارجية

 «صيانة اجلواالت»الء سجن اخلرب على تدريب نز
 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة اليوم الخميس : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4164593 

 

 الخبر -رائد الحربي 

اء على صيانة الجواالت، وذلك ضمن برنامج توطين يعتزم سجن محافظة الخبر افتتاح قسم جديد لتدريب السجن

 .االتصاالت

وأوضح رئيس شعبة التأهيل واإلصالح في سجن محافظة الخبر، الرائد بخيت الدوسري، أن ادارة سجن محافظة الخبر 

عد الرويلي، وبدعم من مدير عام السجون اللواء ابراهيم الحمزي، وبمتابعة من مدير السجون بالمنطقة الشرقية اللواء مسا

ً في التوسع في عدد من البرامج  وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، تعمل حاليا

ومتطلبات سوق  8010لتدريب وتأهيل النزالء في المجاالت المهنية والتقنية المختلفة التي تتناسب مع متطلبات رؤية 

وفير فرص العمل للمواطنين، ومنهم نزالء المؤسسات اإلصالحية لدينا، حيث نجتهد العمل وبرامج التحول الوطني لت

إلعادة تأهليهم ودمجهم في المجتمع ليكونوا اعضاء فاعلين يخدمون انفسهم ووطنهم، ومن هذه البرامج حاليا نقوم 

http://www.okaz.com.sa/article/1506440
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نزالء الذين قاربت فترة وأضاف الدوسري إن هذا البرنامج يستهدف ال. بالتنسيق لتنفيذ برنامج لصيانة الجواالت

محكوميتهم على االنتهاء، ونحن اآلن نعمل على التنسيق لتنفيذ ذلك البرنامج، وتذليل جميع الصعوبات وتسهيل 

ومن جانبه، أوضح مدير المعهد الصناعي في سجن . اإلجراءات االدارية بشأن ذلك، ونطمح لتنفيذه في االيام القادمة

برنامج الدراسة في المعهد داخل السجن برنامج فصلي، حيث إن هناك تخصصات  محافظة الخبر حبيب المطيري أن

فصل واحد وأخرى فصالن بسبب قصر البرامج داخل السجن وتقليصها، حيث أن هناك بعض السجناء فترة محكوميتهم 

وانتهت محكوميته فإنه تكون قصيرة فيجب أن ينهي برنامجه قبل انتهاء محكوميته، وفي حال لم يتم االنتهاء من البرنامج 

بإمكانه استكمال برنامجه في المعاهد الخارجية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبإمكان السجين بعد 

التخرج من المعهد وحصوله على الشهادة المهنية أن يتحصل على قرض من صندوق ريادة األعمال عن طريق بنك 

وأضاف المطيري إن جميع األقسام في معهد سجن محافظ الخبر تعتبر . منه مستقبالً  التسليف للبدء في مشروع يستفاد

ً بالتنسيق مع السجون  جديدة، حيث تم مؤخراً فتح قسم الكهرباء وتخرج فيه دفعتان حتى اآلن، وسنطلق قريباً برنامجا

جن الخبر األول في المنطقة ، ويعتبر س«توطين االتصاالت»عبارة عن صيانة الجواالت من خالل المشروع الوطني 

 .المعمل حيث سيستفيد منه المساجينالشرقية الذي يطبق البرنامج، حيث نعمل اآلن على تجهيز حقيبة البرنامج وتجهيز 

 

 
 حماكمة رجل أعمال شهري يبيع احلشرات مع األرز

 إعادة امللف إىل هيئة التحقيق الستكمال بعض املالحظات
 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1خميس جريدة المدينة ال: المصدر

madina.com/node/706060-http://www.al 

 

 جدة -حامد الرفاعي 

أصدرت الدائرة التعزيرية بالمحكمة الجزائية بجدة مؤخراً قراًرا تضمن إعادة ملف رجل أعمال شهير بجدة مرة أخرى 

التحقيق واالدعاء العام الستكمال بعض المالحظات، حيث تم اتهامه بممارسة الغش التجاري بعد حجز منسوبي لهيئة 

 .كيس أرز وجد بداخل عدد منها شوائب وحشرات 327مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة لـ

ال المذكور باالتهامات المرفوعة وجاء قرار المحكمة بعد عدد من الجلسات التي واجه خاللها أعضاء الدائرة رجل األعم

من هيئة التحقيق والمتضمنة أن التقرير الفني من الهيئة العامة للغذاء بين أنه من خالل الكشف على ثالث عينات من 

أكياس االرز وبإجراء التحاليل تبين ان عينة االرز فيها تغيير في الرائحة واللون ووجود إصابات باالضافة لوجود 

تة حيث طلب المدعي العام توجيه االتهام لرجل االعمال بمخالفة الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة حشرات حية ومي

الثانية لنظام مكافحة الغش التجاري واعتبار أن ما أقدم عليه فعل مخالف ومعاقب عليه نظاًما حسب نظام اإلجراءات 

كونها منتجات مضرة بصحة االنسان ( 30)مقررة في المادة الجزائية، وطالب بإثبات ما أسند إليه والحكم بالعقوبات ال

 .من نظام مكافحة الغش التجاري( 80)والمادة 

وجاء رد رجل االعمال على تلك االتهامات من خالل وكيله الشرعي الذي افاد ان العينات المسحوبة كان من المفترض 

تسليم العينة للمختبر حسب المادة العاشرة من النظام  يوما من تاريخ 35ان يتم فحصها واظهار نتيجتها في موعد اقصاه 

والئحة مكافحة الغش التجاري مؤكدا في الوقت نفسه انهم سيحاولون بذل جهد أكبر للتأكد من سالمة منتجاتهم وتخزينها 

واالدعاء العام  وقرر اعضاء الدائرة القضائية في الجلسة األخيرة إعادة المعاملة مرة اخرى لهيئة التحقيق. على اكمل وجه

 .الستكمال بعض المالحظات التي رصدت بالقضية
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ف»توصلنا إىل والدة : «العمل»

ّ
 «الطفل املعن

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الحياة الخميس : المصدر
1714http://www.alhayat.com/Articles/1831 

 

 « الحياة» -الرياض 

، أنها توصلت إلى والدة الطفل التي صورت مقطع فيديو البنها، (األربعاء)أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أمس 

 .قالت إنها عنفته، األمر الذي أدى إلى استفراغه

تم "، أنه "تويتر"واصل االجتماعي وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، عبر حسابه في موقع الت

التوصل إلى والدة الطفل التي صورت ابنها وعنفته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويجري التحقق من الحالة وفق األنظمة، 

 ".وإخضاع الطفل للفحوص الطبية

ال للتأكد من صحة المقطع ، وأكد بأن الوزارة فتحت تحقيقا عاج"تويتر"وكان أبا الخيل تفاعل مع المقطع المتداول على 

سيتم التحقق من صحة المقطع، والوزارة ستطبق أحكام الئحة نظام حماية الطفل من اإليذاء في حال : "وقال. المتداول

 ".ثبت ذلك

على سبيل "من جانبها، نفت األم صحة ما تردد عن ضربها طفلها، مؤكدةً أنها أرسلت المقطع المصور إلى صديقاتها 

 ".المزاح

ت والدة الطفل، في مقطع جديد، أن طفلها كان يعاني من مرض االستفراغ، وأعطته العالج المناسب لذلك، نافيةً وأكد

 .قيامها بضربه أو تعنيفه

في الفيديو الجديد برفقة شقيقته وهما يلعبان في منزلهما، في حين تتولى األم بنفسها التصوير، " المعنّف"وظهر الطفل 

 .مؤكدة حبها لطفليها

، مطالبين بمحاكمتها بعدما أكدت بنفسها في "تويتر"ذكر المقطع أثار موجة من الغضب واالستنكار بين رواد موقع ي

 .لمنزلالمقطع أنها انهالت بالضرب على طفلها لمدة ساعة كاملة حتى اضطرته إلى التقيؤ، بحجة عبثه في ا
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 !!وساعة الوزير.. البصمات اخلمس

 م   8036 أكتوبر 82 - هـ3412محرم  87 الجمعة  الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161028/ar1.htm-http://www.al 

 

 رقية سليمان اهلويريني

عن هذا  احتج عدد من موظفي أمانة المدينة المنورة على إجراء البصمات الخمس أثناء الدوام وطالبوا األمانة بالعدول

بحجة أنه مخالف لنظام الخدمة المدنية، واعتبروه . القرار، ما دعاهم إلى التجمع داخل مقر األمانة، معارضين تطبيقه

إال أن وزارة الشؤون البلدية أقرت ! وسيلة إكراه ضدهم، وأنه معاملة وإيذاء معنوي لهم وتم بث إشاعة تغيير األمين

اخلياً، ويقع ضمن صالحيات األمين وتخوله األنظمة واللوائح البلدية، ونفت الوزارة اإلجراء الجريء واعتبرته تنظيماً د

 !إرسالها لجنة للتحقيق بهذا الخصوص

وكنت أتمنى أن يكون لدى الموظف الحس الوظيفي كيال تلجأ اإلدارات الحكومية لهذا اإلجراء المزعج، وإن كان اللجوء 

 .ين بعد بصمة الحضور، وتدني اإلنتاجية وتأخر معامالت المواطنينله جاء بعد أن رأت اإلدارة تسرب الموظف

وكان ! واحتجاج الموظفين يؤكد مصداقية األمانة، وطالما كان الموظف موجوداً في مقر عمله فال يضيره إثبات حضوره

لكتروني المربوط جديراً باإلدارة بدالً من إقرار البصمة تشديد عملية الدخول والخروج عن طريق اإلذن الخطي أو اإل

وهو معمول به منذ إنشاء ! بحارس األمن أسوة بمدارس البنات، حيث ال يسمح بخروج موظفة من المدرسة إال بإذن خطي

 !ولم تحتج أولئك المعلمات! المدارس

! ألسفوما أبداه الموظفون من سخط يؤكد مقولة وزير الخدمة المدنية أن إنتاجية بعض موظفي الحكومة ال تتعدى ساعة ل

وكيال نقف طويالً أمام الجدل الدائر؛ فإنه قد حان الوقت لمراجعة إنتاجية موظفي الدولة والتخلص من المتقاعسين 

! بتحويلهم للتحقيق ثم الفصل، وتغيير المفاهيم السابقة بأن موظف الحكومة عصي عن الفصل إال بأمر الوزير المختص

أو ( راجعنا بكرا)رحلة المقبلة تتطلب المزيد من الحزم بانتفاء عبارة والم! وكأن الوظيفة الحكومية ضمان اجتماعي

 .(!النظام معطل)العبارة الجديدة 
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 مبالغة يف األسعار.. املناقصات احلكومية

 م   8036 أكتوبر 82 -هـ 3412محرم  82 السبت عكاظجريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1505547 

 

 أمنار حامد مطاوع
يعرف جيدا أن .. كل موظف حكومي تعامل مع أو يعمل في إدارة المشتريات أو اإلدارة المالية أو أي إدارة مشابهة لهما

يتم .. والمؤسسات األهليةلصالح الحكومة من الشركات  -...سواء أجهزة أو أدوات أو مكاتب-شراء أي خدمة أو سلعة 

من سعرها الحقيقي الذي يدفعه المواطن العادي أو  -وربما أكثر% 300قد تصل إلى -حسابها بأسعار مرتفعة بنسبة أعلى 

 .القطاع الخاص

ا الظاهرة معروفة للجميع، وال أحد يتعامل معها من مبدأ الحل أو التغيير، فهي ُمستشعَرة منذ عقود وال تزال قائمة وكأنه

 بأن الدولة تؤخر صرف المستحقات المالية لعدة: الشركات والمؤسسات األهلية تدافع عن نفسها. واقع غير قابل للتفاوض

لهذا، يتم حساب .. أشهر وربما تُرّحل للميزانية التالية، مما يعني تجميد مبلغ مالي لعدة أشهر، وبالتالي ضياع مكسب

 .فتها على قيمة السلعة األساسية، حتى ال تدخل في صفقة خاسرة من أولهامكاسب تدوير قيمة المبالغ المجمدة وإضا

فذهب لجمع المواصفات من . يروي أحد الموظفين أن إدارته أرادت شراء آلة تصوير ذات مواصفات حديثة ومتطورة

بعد أن . ف لايرأل( 50: )سعر آلة التصوير: وكان من ضمن المعلومات التي جمعها. الشركات المتخصصة في هذا المجال

من باب -عندما تواصل مع الشركة . ألف لاير( 20)تم شراء اآللة، تفاجأ الموظف أن المبلغ الذي تم دفعه للشركة هو 

ألف ( 20)ألف لاير هو للفرد العادي، أما السعر الذي يباع به للحكومة فهو ( 50)السعر : أخبره المندوب أن -الفضول

أن بعض اإلدارات تطلب مشتريات : سن الذكر إضافة إلى أسباب أخرى سيئة الذكر مثلوذكر له السبب السابق ح. لاير

إضافية غير ُمعلنة ولكنها تدخل ضمن الصفقة، إضافة إلى بعض الهدايا التي تقدم للمسؤولين عن المناقصة، وهذه األخيرة 

ربما يكون األكثر سوءا -أيضا سبب آخر ليست منتشرة وهلل الحمد ولكن تأخذها الشركة في الحسبان حين تقديم العرض، و

 .هو احتكار شركة محددة لبعض مشتريات جهة حكومية محددة -وفسادا

الظاهرة تحتاج إلى دراسة ووضع حلول جذرية جادة، فطالما أن آلية المناقصات والعروض والمشتريات تتم بنفس 

 .يدا بعد مرحلة شد الحزام الحاليةما يزداد تعقورب.. الطريقة التقليدية الروتينية المتبعة، سيظل المشكل مستمرا
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 !!بني جمهر الباحث وثوب الواعظ ..هيئة الفساد

 م   8036 أكتوبر 81 -هـ 3412محرم  88االحد  المدينةجريدة : المصدر
madina.com/node/705181-http://www.al 

 

 حممد بتاع البالدي
على لسان ( مزلزلة ) لن تنتهي قريباً ، فما جاءت به من تصريحات ( ثامنة داوود ) يبدو أن تبعات الحلقة الشهيرة من • 

الضيوف، لم تستفز المواطن وحده وتدفعه للقيام بدوره اإليجابي والمفترض في مكافحة الفساد من خالل التخلي عن 

الذي كانت ( الوضع الصامت ) من نغمة ( هيئة مكافحة الفساد ) راه من خلل ، بل أخرجت أيضاً السلبية واإلبالغ عما ي

الذي كانت تتدثر به منذ سنوات ، الى أدوار تنفيذية أكثر جرأة وإيجابية ، حيث أعلنت ( الثوب التوعوي)تعيشه ، ومن 

ألف لاير ، وكذلك في  83براتب يزيد عن ( نوية عامة ثا) الهيئة قبل أيام أنها تحقق في قضية تعيين أحد الوزراء البنه 

 ( ! . ما بالبلد غير هالولد )التي تسيطر على جامعة كاملة وكأن ( العائلة ) قضية 

القضيتين -إن ثبتتا-والى أن تخرج علينا نتائج التحقيق في القضيتين، أقول إن فرحتنا بخبر تفاعل الهيئة ال يعود لكونهما • 

.. هذا الفرع من الفساد ، فالجميع يعرف أنهما مجرد نموذجين لما يدور من تجاوزات في بعض المؤسسات الوحيدتين في 

لكن التفاؤل يعود للتحول اإليجابي للهيئة ،التي خلعت ثوب الواعظ والناصح السلبي ، وباشرت العمل التنفيذي الذي 

األموال والحقوق العامة ، وهو كما قلنا الدور األول واألهم أنشئت من أجله ، وهو مالحقة الفساد ومتابعة الفاسدين، وحفظ 

، فالفساد واستغالل السلطات من أجل تحقيق 8010بالنسبة لها ، باإلضافة الى كونه أحد أهم متطلبات نجاح رؤية المملكة 

 . ويهدد نجاحها  الذي يواجه الرؤية -في رأيي  -مكاسب شخصية وعائلية ضيقة ، هي العوائق األصعب والتحدي األكبر 

كتبت غير مرة عن الجامعات العائلية ، وعن حلقات األقارب التي تحتكر الوظائف القيادية في بعض المؤسسات • 

وتتسبب في فشلها وتحجيم إنتاجيتها ، والشك أن تحرك الهيئة الستنقاذ هذه المؤسسات هو مطلب القيادة التي أنشأت هذا 

اً ، فالجامعات التي تمثل المنارات التي تقود حركة التنوير في أي مجتمع ، يجب أن تقوم الجهاز قبل أن يكون مطلباً شعبي

ً لالنتهازيين  على مبدأ العدل في استقطاب الكفاءات ،لكنها قد تتحول إلى وبال على المجتمع نفسه عندما تصبح مسرحا

ص وتعيين األقارب وليس انتهاء بتجارة الذين يحولونها إلى استراحات لالسترزاق العائلي ، بدءاً باغتصاب الفر

 ( ! . األترام الصيفية)و( األوفر تايم ) االنتدابات و

الزالت آمال المواطن في هيئة مكافحة الفساد تتزايد وتكبر مع كل قضية وطنية كبيرة ، فهي الجهاز األقدر على كبح • 

لحادب على لتقط بدالً عنها مجهر الباحث عن الحق واشريطة أن تخلع ثوب الواعظ ، وأن ت.. جماح الفساد وتقليل آثاره 

 .مصلحة الوطن والمواطن 
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 !ريادة السعودية يف حقوق اإلنسان

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10الجزيرة االثنين جريدة : المصدر
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 سعد بن عبدالقادر القويعي

كة العربية السعودية للمرة الرابعة عضًوا في مجلس حقوق اإلنسان من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لمدة انتخاب الممل

العربي واإلسالمي  -، سيتيح لها استكمال رسالتها في الدفاع عن حقوق اإلنسان في العالمين 8032 - 8037ثالث سنوات 

نسان،  -ها وفي مقدمت -، والتعاون مع آليات األمم المتحدة، - إلى تعزيز التعاون مع المفوضية  -إضافة  -مجلس حقوق اإلم

نسان؛ من أجل التأسيس لحقبة دولية جديدة، ترتكز على تفعيل حقوق اإلنسان ضد الصورة المظلمة  السامية لحقوق اإلم

واقع، وهذا هو للممارسات الال إنسانية، والحروب، واالضطهادات، التي ال تحجب التطورات الحاصلة على أرض ال

 .الطموح

الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في مجال حقوق اإلنسان بدا جليًا، وواضًحا في الخطوات األساسية التي اتخذتها 

وهو ما تطبقه . المملكة في رفع مستوى وعي المجتمع بالحقوق، والرقي بها في بناء دولة المؤسسات، والمجتمع المدني

نسان، وحمايتها، وتعزيزها، بعيدًا عن التسييس، واالنتقائيَّة، واقعًا بعملها مع الم جتمع الدولي؛ للحفاظ على حقوق اإلم

 .في ظل األحداث اإلقليمية، والدولية التي يشهدها العالم -خصوًصا  -ووقف االنتهاكات، ورفع الظلم، 

مستلهمة مبادئ اإلسالم، التي تدعو إلى عالم  من جانب آخر، فإن مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الديانات، والحضارات،

تسوده العدالة، واألمن، والسلم، وتعبر عن رغبة المسلمين في التعايش السلمي، والتفاعل اإليجابي مع مختلف أتباع 

األديان، والحضارات اإلنسانية، وعن الحرص على تعميق الجهود اإليجابية في إقامة عالقات حضارية بين شعوب 

المحلي والدولي  -تجسيدًا لما تتمتع به المملكة من مكانة دولية مرموقة، وما حققته على الصعيدين  -بال شك  -يعد العالم، 

نسان، وما تبذله من جهود في هذا الشأن على المستوى  - من ترسيخ لمبادئ العدل، والمساواة، وحماية، وتعزيز حقوق اإلم

 .في العالمالدولي، تجاه قضايا حقوق اإلنسان العادلة 

نسان، مع تجنب التسييس، واالبتعاد عن  إن التأكيد على فرض القيم اإلنسانية المشتركة في سبيل حماية، وتعزيز حقوق اإلم

تجاه فرض مفاهيم، وقيم جديدة غير متفق عليها دوليًا، هو ما تتبناه المملكة في موقفها  -وخصوًصا  -األحادية الثقافية، 

الدولية الصادرة عن األوضاع المأساوية في كل من سوريا، والعراق، إمذ تشير تلك التقارير المشرف تجاه التقارير 

اعات المدمرة التي بوضوح إلى أننا أمام جرائم ضد اإلنسانية، ال تقل سوًءا عّما سبقها من جرائم خلفتها الحروب، والصر

 .وثقها التاريخ
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 يب املخالفاتالوضوح وتفاعل الرقابة يقضي على تسر

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544433 

 

 عبدالرمحن ناصر اخلريف
او المخالفات في بعض  قد يرى البعض ان التسريبات التي تنشر في وسائل التواصل االجتماعي عن بعض التجاوزات

األجهزة الحكومية والشركات المساهمة تمثل احدى الوسائل الفاعلة لمكافحة الفساد وعبر اجبار الجهات الرقابية على فتح 

التحقيقات بها لكونها تحولت لقضية رأي عام، في حين انه مع عدم الجواز القانوني واألخالقي لتسريب الوثائق 

ن انتشار ثقافة النشر للوثائق والتجاوزات بأي مجتمع سيتسبب في نشوء حالة تبلد والمباالة لدى والمستندات وتداولها، فا

افراد المجتمع ومسؤولي الجهات الرقابية امام ممارسات الفساد والتجاوزات التي تنشر وثائقها وربما مع إطالع االخرين 

ذلك وخصوصا مع مشاهدته لما حصل عليه الفاسد او  على االبداع المالحظ في ممارسات الفساد هناك من قد يتورط في

 .المخالف والمتواطئ من امتيازات وسلطة وسط غياب الرقيب

وبعيدا عن تسريب الوثائق الُمعرفة بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشائها الصادر بالمرسوم الملكي 

ص عليها النظام والتشدد المطلوب في تطبيق النظام على هـ ونطاق المخالفات التي ن2/5/3418وتاريخ  15/رقم م

المتسبب في تسريب تلك الوثائق، فان ما يعانيه المجتمع حاليا هو تسريب وثائق ومعلومات ال تتعلق بمعلومات سرية 

، وقد تكون مؤثره على الدولة وسياساتها ولكنها تُنشر على انها فساد او مخالفة لإلساءة لمسئول او جهة حكومية او خاصة

حتى وان  -كشفا لفساد حقيقي او انها تعطي ايحاء خاطئا بوجود فساد او تجاوز، اال انه مع تداول تلك الوثائق والمعلومات 

فإنها ترسم صورة سلبية عن الجهة او المسئول الذي تنسب له بارتكابها حتى وان أوضحت الجهات  -كانت مغلوطة 

ب االخر فان الغموض والتعامل بسرية غريبة مع معامالت عادية تُنجز عادةً وفق المختصة الحقا حقيقتها، وفي الجان

أنظمة وتعليمات محددة معلنة للجميع مثل تعيين او ترقية موظف او ترسية منافسة تمت وفقا للنظام والحرص على حجب 

وظفون على االحتفاظ بصور معلوماتها عن إدارات رقابية داخل الجهة او الشركة يدعم انتشار الشائعات ويحرص الم

منها للمستقبل خشية سطوة المسؤول لكونها تعطي انطباعا بوجود تجاوز، أي ان الجهة أحياناً تخلق مشكلة ليس لها وجود 

والمؤسف انه مع توجه الدولة للتوسع في تطبيق ! بسبب التكتم والخطابات السرية ألعمال تمت وفق أنظمة واضحة

ة االلكترونية والربط االلي بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة، تحول بعض مسؤولي البرامج التقنية والحكوم

الجهات الى انجاز معظم المعامالت عبر الورق وبأرقام سرية يتم تناولها يدويا حتى ال تتسرب عبر الربط االلي بين 

صور من القرارات او الخطابات التي اإلدارات او مع الجهات األخرى، بل اصبح هناك حجب لتزويد بعض الجهات ب

نصت األنظمة واللوائح على تزويدها بنسخة مما يصدر كوزارة الخدمة المدنية او المالية او التقاعد والتأمينات االجتماعية 

الخ خشية انكشاف االمر سواء كان عمال نظاميا او بتجاوزات وفساد، وهو ما يسيء لعمل الجهة ..او هيئة الزكاة والدخل 

 .وقد يتفاجأ المسؤول األول بما يحدث بجهته

كما يجب اال نغفل عن عدم التفاعل باحترافية من قبل بعض الجهات الرقابية عند ابالغها بالتجاوزات قبل نشرها بوسائل 

التواصل االجتماعي بالبحث بعمق في االدعاءات بالتجاوزات وإعالن العقوبات، بل انه مع نشر المعلومات في وسائل 

تواصل االجتماعي يجب ان يشعر المجتمع باستقاللية الجهات الرقابية وانها تحرص بالتحقق مما ينشر من وثائق ال

ومعلومات حتى وان كانت غير مكتملة لكونها الجهات التي لديها اإلمكانيات لكشف الحقائق كاملة وفحص ما يطلق عليه 

وظفي الشركة المشغلة وكفاءة أعضاء اللجان التي قد تضفي الشرعية باألنظمة التقنية وآلية عملها ومدى الموثوقية بها وم

ويجب النشر للجميع بنتيجة ذلك والعقوبات لرفع درجة ثقة المجتمع بجهاته الرقابية وأيضا لحث ! على التجاوزات

ى ال تتوفر مسؤولي الجهات على الوضوح في إجراءات العمل المعتادة مع جميع المعامالت الشبيهة لمحل المالحظة حت

 لبيئة المناسبة النتشار الشائعاا
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 احلوكمة يف مواجهة الفساد.. اجلامعات 

 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين  األقتصاديةجريدة : المصدر

_1098450.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/10/31/article 

 

 فهد العيلي
غضب غضبا شديدا حينما علم أن  -رحمه هللا  -في أحد لقاءاته أن الملك فهد  -رحمه هللا  -يروي الدكتور   عبده يماني 

الملك "في الجامعة التي يديرها رغم عدم أحقية ابنه النظامية بذلك، وقد كان " معيدا"أحد مديري الجامعات قد عين ابنه 

يردد بغضب أن أساتذة الجامعات هم قدوة للمجتمع وعلى أيديهم تتخرج أجيال وأجيال فكيف " يماني"كما يروي " فهد

 يرضون اإلساءة ألنفسهم ومجتمعهم؟

من الموظفين " التواصل االجتماعي"أسرد هذه القصة هنا وأنا أقرأ بأسف بالغ عشرات القوائم التي نشرتها مواقع 

وكلهم أبناء مدير الجامعة أو أبناء أسرته المقربة، ومعظمهم تم تعيينه بدرجة معيد على  والموظفات في عدة جامعات

قد غضب لمعيد  -رحمه هللا -وإذا كان الملك فهد . حساب نخبة من المجتهدين والمجتهدات المستحقين فعال لهذه الوظائف

مؤهالتهم آباؤهم وأشقاؤهم من ذوي النفوذ الجامعي واحد تم تعيينه بواسطة أبيه، فكيف اليوم بعشرات المعيدين والمعيدات 

 العالي؟

والسؤال الملح ماذا سيقدم األستاذ الجامعي لمجتمعه وجامعته وطالبه وهو يدرك تماما أنه بدأ حياته بالكذب والتزوير 

 هذا؟ والمحسوبيات؟ كيف سيعلم طالبه قيم النزاهة والصدق والجدارة والشفافية وهو لم يمارسها؟ أي انفصام

لقد تحولت االستقاللية والمرونة في بعض الجامعات بهدف استقطاب الكفاءات إلى ثغرة خطرة ينفذ منها الفاسدون 

وأساؤوا للنظام الجامعي بهذه التجاوزات وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة التعليم الجامعي بهدف إعادة األمور إلى 

 .مسارها الصحيح وإعطاء كل ذي حق حقه

منى أن تكون هناك حملة شاملة بمشاركة مختلف الجهات الرقابية لفحص ملفات كل المعينين في جامعاتنا والتأكد من وأت

أحقيتهم بذلك واستبعاد القوائم التي جاءت بطرق المحسوبيات والتزكيات غير الشرعية فالمخالفات ال تسقط بالتقادم، أما 

الذي يضمن توجيه أعمال " الحوكمة"فساد في الجامعات إال بتطبيق نظام مستقبال فال سبيل إلى الوقاية من انتشار ال

الجامعات ومراقبتها بشكل شامل لتحقيق أهدافها خاصة أن الحوكمة ترتبط بتطبيق قيم العدالة، والشفافية، والمسؤولية 

وإجراءات العمل والتفويض  والمساءلة، واألدوار الواضحة المكتوبة للعاملين، والمتابعة والتطوير، وتحسين العمليات،

وطرق االتصال الفعال، وكتابة الميثاق األخالقي الذي يحدد المعايير لسلوك األفراد بما يضمن التزام كل فرد بالعمل وفق 

ال يمكن أن " الحوكمة"المعايير التي يحددها إطار الحوكمة بمشاركة فاعلة من األساتذة والموظفين والطالب فتطبيق 

قائي، خاصة أن الجامعات تدرك تماما الدور الحيوي للحوكمة في تعزيز البناء المؤسسي، واالرتقاء بجودة يكون بشكل انت

المخرجات وتحقيق العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وتطوير منظومة العمل اإلداري واألكاديمي على المستويات 

 .كافة

اعتمادات إضافية بقدر ما يحتاج إلى اإلرادة ومواكبة المتغيرات إن تطبيق الحوكمة ال يحتاج إلى ميزانيات وال مشاريع و

التي تجعل من الجامعات مراكز إشعاع معرفي وثقافي وإال ستبقى في خانة المؤسسات الهامشية الغارقة في 

 .والمحسوبيات وسيطرة الفرد الواحد" البيروقراطية"
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 اصربوا على ضوضاء أطفالكم

    م8036 برنوفم 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544608 

 

 أنوار عبداهلل أبو خالد
النشاط الحركي الزائد انتشر بين أطفال هذا العصر بسبب التغير الحضاري الجذري في طريقة ونوع التعلم واللعب 

 .ة في المأكول والمشاهد والملعوبواألكل والشرب والتقنيات الصناعية الحديث

والنشاط الحركي الزائد أحد االضطرابات السلوكية التي يعاني منها كثير من األطفال، وهذا ما أثار اهتمام كثير من 

الباحثين والعلماء والعاملين في المجال التربوي والنفسي، فظهرت العديد من المجالت العلمية والكتب والبحوث التي 

وقد أشارت نتائج الدراسات الى ان النشاط الزائد ينتشر بنسبة خمسة الى عشرة .. المشكلة من زوايا متعددة تناولت تلك

 .بالمئة من مجموع أطفال المدارس االبتدائية أو من في أعمارهم

قرار وتبلغ نسبته بين األطفال الذكور ضعف نسبتها مما هي عند اإلناث، ويظهر النشاط الزائد في صورة عدم االست

الحركي، الذي يتضح في الحركات السريعة الزائدة، كما يظهر في العجز عن االنتباه أو التشتت وعدم التركيز واالندفاعية 

 .فال يستطيع التوقف والتفكير والنظر واالستماع قبل االستجابة

يتعرفوا على ان ما يقف يجب أن يتساءل اآلباء عن بعض التصرفات التي تزعجهم في أطفالهم فربما لو استطاعوا أن 

وراء هذه التصرفات إنما هو اضطراب ال يستطيع الطفل المسكين التحكم فيه وليس له أي حول أو قوة في كبح جماح 

نفسه، فربما خفف هذا المعنى على اآلباء فيما يعانونه مع أطفالهم، فيترفقون بهم ويصبرون عليهم ويعلمون ان منطلق هذه 

عناد أو عصيان أو عدم احترام أو قلة انضباط، وإنما هي مشكلة صغيرة وقتية، كلما أحسنا التصرفات غير نابع من 

التعامل معها وترفقنا وصبرنا كانت النتائج سريعة ومفرحة، وفي المحصلة النهائية فاألبناء غراس نغرسه، ومال 

 .نستثمره، ولن نحصد غدا اال ما زرعناه اليوم

 -كما حددتها رابطة علم النفس األميركية-كون من فرط النشاط الحركي سلوكيات متكررة سيالحظ آباء األطفال الذين يشت

فمثال إقدام الطفل على تصرف معين قبل ان يفكر فيه أو يحسب أي حساب لنتائجه، فيده ورجله دائما ما تسبقان عقله، 

وسيالحظون انه .. ر قد ابتدأ فيه لتوهوسيالحظون أن الطفل غالبا ما يبدأ في مزاولة نشاط قبل ان ينتهي من نشاط آخ

وسيالحظون كذلك انه دائما يجد صعوبة في تفهم معنى .. يعاني من صعوبة تنظيم األشياء وترتيبها مهما سهلت مهمتها

االنتظار أو الصبر فال يستطيع ان ينتظر دوره في الطابور، فيقتحم دائما أدوار اآلخرين، ويسخط كثيرا لو منع من هذه 

امات بحجة انه يدافع عن حقه الذي تأخر كثيرا كما يعتقد، واألطفال الذين يعانون من النشاط الحركي يحدثون االقتح

الفوضي في الصف الدراسي والمنزل بصراخهم وسلوكهم البدني واللفظي غير المناسب مما يؤدي الى إزعاج أصدقائهم، 

يبدون عدم السعادة بصفة مستمرة ويكون لديهم شعور سلبي تجاه كما يتميزون بسمات انفعالية منها الكآبة أو الكبت، فهم 

وكذلك بسبب تدني ثقتهم بأنفسهم .. أنفسهم، وقد يفسر ذلك بأنه كرد فعل للفشل المستمر في المجاالت التعليمية واالجتماعية

له صلة بهم لما يجدونه من وذلك العتقادهم بأنهم غير محبوبين من قبل آبائهم وزمالئهم ومعلميهم وأعضاء أسرتهم أو من 

 ..عتاب دائم على ممارساتهم النشطة
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 حتفيز املوارد البشرية وأداء املنشآت احلكومية

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر
ww.aleqt.com/2016/11/01/article_1098729.htmlhttps://w 

 

 عبد الوهاب بن عبد اهلل اخلميس. د
بعد مقال األسبوع الفائت وصلني تعقيب من بعض اإلخوة الذين ذكروا أني ركزت على النماذج السلبية في التعامل مع 

هذا الكالم صحيح جزئيا وإن كان هدف . يةالموارد البشرية، ولم أتطرق للنماذج المشرقة التي تحفز القراء بصورة إيجاب

مقال األسبوع الفائت إيضاح الفرق بين المنشآت التي ستعاني بصورة كبيرة في ظل سياسة ترشيد اإلنفاق والمنشآت التي 

ولهذا ختمت المقال بالقول إن الفترة . ستعاني ولكن بصورة أقل، لذا كان تركيز المقال على إيضاح أهم الفروق بينهما

مقبلة ستكون ساحة لظهور االختالفات بين المنشآت الحكومية التي لديها كفاءات بشرية مؤهلة وبين المنشآت التي ما ال

 .زالت في مرحلة الصدمة ولم تستثمر في الكفاءات المؤهلة ألنها تعتقد أن المال كفيل بحل كل مشكالتها

ظل كثرة األخبار السلبية التي وافتنا بها وسائل اإلعالم  البعض من القراء كان سلبيا جدا في نظرته للعمل الحكومي في

 .المختلفة من صور لفساد العمل الحكومي خصوصا خالل األسبوع المنصرم

البعض ذكر أنه قد ال يكون هناك اختالف حقيقي بين المنشآت التي لديها موارد بشرية مميزة والمنشآت التي تفتقد الموارد 

فمثال ال يمكن استحداث طرق لزيادة دخل المنشأة . ك اإلداري في نطاق العمل الحكومي محدودالبشرية الخبيرة ألن التحر

فال يمكن تطوير العمل الحكومي لكون . إال عبر الرفع للجهات الرسمية ما يتطلب معاملة قد تأخذ عقدا من الزمان

 .ربا من الفساداإلجراءات محددة وال يمكن تجاوزها بل إن تجاوزها في بعض األحيان يعتبر ض

قد أختلف مع هذا الرأي ألن الفروقات ستظل موجودة بين مسؤولي المنشآت التي لديها موارد بشرية تتمتع بالقيادة وبين 

فمثال، المنشآت التي لديها قادة حقيقيون ستكون قادرة على تحفيز العاملين . المنشآت التي تفتقد الموارد البشرية المحفزة

فمفهوم القيادة ومدى القدرة على إلهام اآلخرين للعمل جزء رئيسي . أخرى ليست مادية بالضرورةلديها بصور وأشكال 

الشخصية القيادية قادرة على أن تجعل . هذا التحفيز يتم عبر توفير البيئة اإليجابية المحفزة للبذل والعطاء. من نجاح القائد

 .هناك تناغما بين أهداف منشآتهم وأهداف العاملين لديها

لذا فإن المديرين القياديين سيكون لهم التأثير األقوى على موظفيهم بصورة مباشرة وغير مباشرة خالل الفترة المقبلة 

هذه الشخصيات بإمكانها تشجيع موظفيها على . وذلك عبر فرض احترامهم وشخصياتهم وتحفيزهم بطرق إبداعية حديثة

لموظفين أثناء تأديتهم أعمالهم بأنهم في دورة مجانية في كيفية التعامل مع االستفادة من خبراتها وطريقة إدارتها ما يشعر ا

 .مختلف األحداث والظروف

لذا فإن الفترة المقبلة ستكون مساحة لالختالف في أداء المنشآت الحكومية وفقا لتوافر القادة القادرين على التكيف مع 

ظرون للموظفين كأدوات لتنفيذ أجندة شخصية أو أقل ما يقال عنها التغييرات المالية واللوجستية وبين المديرين الذين ين

 .أجندة غير مهنية

باختصار، التأثير المبني على قوة شخصية القائد علميا وعمليا بغض النظر عن التغيرات المحيطة ببيئة العمل سواء كانت 

أثير في شخصية القائد وليس بالضرورة مالية أو غيرها، سيحقق نجاحات حقيقية خالل الفترة المقبلة لكون منبع الت

 .األدوات التي لديه

ال شك أن هناك أنماطا أخرى للشخصيات القيادية كالشخصية التي تستخدم سياسة العصا والتهديد لتحقيق أهداف المنشآت 

نذارات أو هذه السياسة قائمة على استخدام صالحيات التهديد والتخويف كرفع شعار الخصومات واإل. التي يعملون فيها

هذه السياسة لم تنجح خالل فترة الوفرة المالية فضال عن أن تنجح أثناء فترة محدودية الميزانيات ألن . التقييم السنوي

طبيعة العمل الحكومي ال تشجع على نجاح مثل هذه السياسة خصوصا أن األوراق التي لدى مدير اإلدارة الحكومية 

ق وفي ظل تعدد البدالت وساعات العمل اإلضافي واالنتدابات كان بعض مديري فمثال في الساب. ستكون محدودة أكثر

اإلدارات يستخدمونها كأدوات للتحفيز، لكن لم يعد لهذه األدوات تأثير اآلن في ظل توقف معظمها فلم يعد هناك ما يخسره 

https://www.aleqt.com/2016/11/01/article_1098729.html
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المقبلة لمحدودية أثر األدوات التي لذا سيعاني هذا النوع من المديرين ضعف تأثيرهم في موظفيهم خالل الفترة . الموظف

 .سيستخدمونها

لذا ستبقى القيادة بالتحفيز واإللهام أساسا في إدارة العمل مستقبال، وإن كنت ال أزعم أنها ستحفز كل العاملين ألنه سيظل 

 .ال بسياسة العصا وإن كانت مكسورةال يمكن تحفيزهم إ -وإن كان قليال  –البعض 

 

 

 
 ق يف السعوديةارتفاع نسبة الطال

    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  المدينةجريدة : المصدر
madina.com/node/705772-http://www.al 

 

 حسني أبوراشد
ــ، علقت الجرس للجهات المختصة ه3416إحصاءات ونسب الطالق المعلنة مؤخًرا مقارنة بعقود الزواج للعام الماضي 

للتحرك السريع والجاد لمعالجة الظاهرة المخيفة والمزعجة ذات االنعكاسات الخطيرة على األسر والمجتمع وعلى األبناء، 

بأن إجمالي صكوك الطالق بين السعوديين الصادرة من مختلف محاكم ( جريدة الرياض)حيث أوضحت وزارة العدل 

طالق، )صك طالق للسعوديين بمختلف أشكال الطالق ( 40.124)هـ بلغ 3416ناطق خالل العام المملكة في جميع الم

 .عقد نكاح للسعوديين( 311.627)، وإجمالي عقود النكاح التي تّمت العام الماضي بـ(خلع، فسخ نكاح

مملكة، وفتح ويرى مختصون واستشاريون اجتماعيون ومحامون بوجوب التصدي لظاهرة ارتفاع نسب الطالق في ال

قنوات أخرى لدراسة وتحليل الظاهرة قبل أن تصبح المشكلة أكبر، فالبعض يعزوها ألسباب اقتصادية وصغر سن 

الزوجين وعدم وجود مستشارين أسريين واالنفتاح اإلعالمي وغياب دور القنوات الرسمية في اإلرشاد األسري إال ما 

 . باتت تزداد يوًما بعد يوم، إلى جانب ارتفاع في نسب الخلع من جانب آخرندر، مع زيادة نسبة الطالق في المجتمع والتي 

أن صغر سن الزوجين أو أحدهما ليس سببًا مباشًرا في ارتفاع نسبة  -مستشار أسري -عبدالعزيز المطوع . ويعتقد د

نورة . ستهالك، فيما ترى دالطالق، إال أنه ربط الطالق بالجانب االقتصادي وذلك لوقوع المجتمع تحت وطأة ما أسماه اال

أن المجتمع السعودي منذ عدة سنوات بكافة أنساقه وأطيافه يمر بمرحلة تغير مستمر،  -أخصائية اجتماعية -الحمودي 

تغير اقتصادي واجتماعي بالخصوص أثَّر في كثير من عادات ونظم وتقاليد المجتمع، وبال شك فإن التغير الذي طال 

أوضح التغيرات التي مست قيم المجتمع، ويعتبر ارتفاع معدالت الطالق في المجتمع من أبرز النسق األسري يعتبر من 

التحديات التي يواجهها المجتمع حاليًا، وإذا بحثنا في العوامل المرتبطة بهذه المشكلة نجد فيها ما يتعلق بالزوج وهناك ما 

شوه من خالل األب الذي كان اآلمر الناهي في منزله، يتعلق بالزوجة، فبالنسبة لألزواج أصبحوا بين نموذج قديم عاي

ونموذج عصري يطلب منهم المزيد من الحوار والتساهل عند التعامل مع الزوجة، رغم ما قد يكون من الزوجة أحيانًا من 

وجات تقصير تجاه الزوج والمنزل واألبناء إما لقصور في الوعي أو لمشاغل االرتباط بالدراسة أو الوظيفة، أما الز

( سي السيد)فنجدهن كذلك تحاصرهن هذه النماذج، بين تخوف أن يكون زوج اليوم نسخة من زوج األمس أو ما يعرف بـ

الذي يفرض سلطته على جميع أفراد العائلة، ونموذج آخر معاصر ترى فيه شخصية مناقضة لما عهدته في مجتمعها، 

ة الزوجية وأنها ال تكون على الدوام حالة ود وصفاء، تظهر في وبين الشد والجذب ومع قلة وعي الزوجين بأهمية الحيا

رأيي مشكلة الطالق وتتنامى إن لم يجد الزوجان من يرشدهما من جهة رسمية أو أهل واعين ومدركين لمتغيرات اليوم 

كنها من المطالبة بالطالق ومتطلباته، كما ال يفوتنا اإلشارة إلى أن المرأة اليوم أصبح لديها إمكانات اقتصادية واستقاللية تم

 .معدل حاالت الخلع على هذا الواقعفي حال رأت أنه الحل األمثل لحياتها الزوجية، وقد يدل ارتفاع 

http://www.al-madina.com/node/705772
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 وعاصفة الطالق.. اإلعالم اجلديد

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8جريدة اليوم األربعاء : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4164404 

 

 خالد احلليبي. د
األنيقة، التي احتلت قلوبنا قبل جيوبنا، أصبح أقصر  على المستوى العالمي تثور عواصف الطالق المدفوعة باألجهزة

بحسب دراسة األكاديمية األمريكية لمحامي الطالق، حتى بلغت النسبة ( فيس بوك)الطرق إلى االنفصال بين الزوجين 

كل ذلك بأسباب .. من حاالت الطالق في إيطاليا% 40فقد تسبب في ( الواتس اب)، وأما %10، وفي بريطانيا 80%

 .يانة الزوجية، التي ال يقبلها اإلنسان في أي مكان، يدين بأي دين، ما دام سوياالخ

في األردن أكثر ( 6155)هو التبكير به، حتى أصبح عدد الطالق قبل الدخول ( الطالق)ومن أبرز ما استجد في قضية 

 (.6821)منه بعد الدخول 

ل في البيوت فيفرق بين الزوجين وهما على فراشهما، وبين ليس هذا غريبا إذا علمنا بأن استخدام النت أصبح شبحا يجو

اآلباء واألوالد وهم في صالة المعيشة، بل أصبح يحرم البيت من طعم البيت، واألسرة من نكهة األسرة، مصاب الناس 

شيء مثل اليوم في عالقاتهم زلزال اجتماعي رهيب سيخلف الدمار واألمراض والتفكك واألخالقيات الرديئة، ولن يتأثر 

 .األمن والرزق

؛ بحسب إدارة التوثيق الشرعي في %11إذا كانت وسائل التواصل االجتماعي تسببت في وقوع الطالق في الكويت بنسبة 

وزارة العدل الكويتية، فهو مؤشر على كل دول الخليج التي تعيش الظروف والتنوع السكاني نفسه، والوفرة المالية التي 

للصغير مثل الكبير، والفقير مثل األمير، في مثال حي للتباهي والتمظهر االجتماعي القاتل، حتى أتاحت الهاتف المحمول 

، أي أن الخصوصية ممنوحة كاملة للتعامل مع %70أصبح استخدام النت في السعودية من خالل أجهزة الجوال قرابة 

 .طرف ثالث خارج األسرة؛ في حاالت مشبوهة

قسم االجتماع والخدمة االجتماعية في جامعة اإلمام في دراسة لها، أن وسائل التواصل  أكدت الدارسة وفاء العجمي في

أدت إلى انحرافات، وخيانات، ومشكالت، وطالق، وأي شيء بعد الطالق يمكن أن يحدث لألسرة؛ حيث تنفتح كل 

من أحداثها من تلك % 20-60الثغرات، وتضيع الجواهر الوادعة من أيدي الحفيين بها، وهناك في اإلصالحيات يودع 

 .البيوت المفككة، كما دلت دراسات عديدة

الحياة الزوجية ميثاق غليظ، ال يصح أن يعرض للقطع أو التلف، بل ينبغي صيانته على الدوام حتى يبقى حبل نجاة 

نشغل عنها موصوال، ووسائل التواصل تشغل الزوج عن زوجته، فتقلل من القدر الكافي لالشباع العاطفي، فكيف إذا ا

بخليلة خائنة، وزين لهما الشيطان ما كانا يعمالن، فاستلذا بالحرام حتى فقدا لذة المباح، ال تسل بعد ذلك عن الحرقة التي 

تأكل قلب زوجة طاهرة، يحبسها وضعها وظرفها في مكب نفايات، ال تستطيع أن تخرج منه خوفا على نفسها وأوالدها أن 

 .تضيع ويضيعوا

، التي زاد منها إدمان مشاهدة األوضاع المخلة، حتى «يخربون بيوتهم بأيديهم»بهذه الضغوط المربكة،  الجميع مشغول

أثرت تأثيرا خطيرا على القدرات الجنسية، والعالقات العاطفية داخل عش الزوجية، العش الذي بات مهددا من الداخل، 

لطالق العاطفي خيار بات مطروحا بين زوجين رأيا أن بعد أن كان مهددا من الخارج بتدخالت غير حسنة ونحو ذلك، فا

الحياة الطبيعية بينهما قد استحالت، بسبب العالقات المشبوهة، فيقبالن أن يعيشا في بيت واحد، تحت سقف الزوجية، ولكن 

 ..دون أي تواصل يذكر

من الحوار غير الناجح  والصمت الزواجي تحول إلى ظاهرة، حيث يدخل هذا الثقَب الكدر كل من الزوجين؛ هروبا

 ..بينهما، بينما كان الحوار جسرا يمكن عبوره ولو بمشقة، كل ذلك ولّد فقدا يشبه فقد الميت

 وأشد ما يلقى المحب من الضنى) 

 (.قرب الحبيب وما إليه سبيل

http://www.alyaum.com/article/4164404
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تاريخا أسودَ من ماذا تقول المرأة تكتشف أن زوجها شاذ؟ وبماذا تجيب شابا للتو تزوج، ويفتح هاتف عروسه فيجد فيه 

 العالقات الخربة؟

إن كثيرا من التصرفات الخاطئة التي يقع فيها الزوجان هي بسبب ضعف مستوى معرفة األحكام الشرعية، ويمكن أن 

، وعدم اإلحساس بالمسؤولية، وضعف التربية في مرحلة ما قبل الزواج، وانعدام التثقيف بالمواطنة (التقوى: )نقول

 .، واحترازاتهاالرقمية، وواجباتها

إننا نسلم الجوال بيد طفل أو شاب في مرحلة المراهقة دون أدنى اشتراطات، وال حتى وصايا ومحاذير، فضال عن أن 

 .ان، فال يؤذي نفسه وال يؤذي غيرهيكون هناك حدود ومعايير للعمر والنضج؛ حتى يستخدمه بأم

 
 وضرورة التعايش.. املساواة بني البشر يف احلقوق

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء  األقتصاديةجريدة : رالمصد
https://www.aleqt.com/2016/11/02/article_1098968.html 

 

 أسامة بن سعيد القحطاني. د
اإلنسانية التي يتفاخر بها الغرب والشرق، وفي تلك الفترة الكالحة  قرنا؛ جاء اإلسالم بكثير من المبادئ 35قبل قرابة 

وكان لتلك المبادئ اإلنسانية األثر . المغرقة في الجهل والظالم، جاءت مثل اإلسالم بالمبادئ اإلنسانية العادلة بين البشر

 .الكبير في انتشار اإلسالم الكاسح في القرن األول الهجري

الفترة في قمتها وخاصة عند العرب، فلم تكن لهم تجمعات حضرية سوى القبيلة، وهو تجمع كانت العنصريات في تلك 

يعتمد على العنصر أيضا، كذلك في المجتمعات األوروبية كانت تتراكم فيها العنصريات والطبقات بين البشر إلى القرن 

ة كثيرا فيما يتعلق بالحقوق والحريات، إلى أن تطورت الحضارة اإلنساني! التاسع عشر وربما إلى بعض القرن العشرين

 !قرنا 35بينما تلك األصول جاء بها اإلسالم قبل 

لم يتوقف هذا التطور اإلنساني والحضاري واستمر يتطور بشكل إيجابي نحو الحقوق والحريات على الرغم من كل 

ألسف ــ المنطقة المشتعلة بالحروب المشكالت التي يمر بها عدد من المناطق في العالم، ومن أسوئها منطقتنا ــ مع ا

ومن أسوأ نتائج المراحل المشتعلة أنها تعمل . والصراعات بشتى أشكالها العنصرية والعرقية والطائفية والدينية وهكذا

على عرقلة وربما العودة للوراء على صعيد التطور اإلنساني والحضاري، حيث يسود غالبا في هذه المراحل التشنج 

 .ثر من العقل والحكمةواالندفاع أك

هذا ما يحصل في منطقتنا ــ مع األسف ــ حيث كلما هدأت األمور وبدأ يسود منطق الحوار والتسامح والتعايش، جاء ما 

ومع األسف أن بعض الجهال يستغلون مثل ! يشعل المنطقة ويحرق كل الجهود نحو التطور اإلنساني والحضاري للمنطقة

ونسي أن أهم عامل إلشعال المنطقة هو ! م المتشدد بأن هذه نتيجة مساعي الحوار والتعايشهذا الفشل للدفاع عن منطقه

وإذا نظرنا إلى عديد من الخطابات حول هذا الموضوع وجدتها ! التطرف والتشدد المتضاد من أغلب التيارات السائدة

ا البحث والتفكير في أنفسنا نوع من تتحدث بعنف ربما عن اآلخرين، وتشير بأصابع االتهام والمؤامرة للغير، بينم

 !الهرطقة العصرانية المنكرة

ال نعلم إلى أين ستأخذنا هذه الموجات الطائفية العمياء؟ وكم من البشر ستخسرهم منطقتنا حتى نعود إلى رشدنا ونتعلم أن 

 .!التنافس يمكن أن يكون بطريقة حضارية وليس بالتقاتل والتناحر وكأننا في غابة
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 ألمن الفكري ومشروع حصانةا

 م8036نوفمبر  8 -هـ 3412صفر  8األربعاء  عكاظجريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1506215 

 

 مها الشهري
التنفيذ من أجل التوعية الفكرية ضد الذي طالبت فيه إدارات المدارس ب( حصانة)عملت وزارة التعليم على مشروع 

التيارات التي تهدد األمن الفكري للطلبة والطالبات، ولكن الغريب في ما ورد عن هذا المشروع هو الخلط الواضح 

 .لمفاهيم التطرف والحزبية والطائفية ووضعها جميعا في سلة واحدة

قد  -بعيدا عن فكرة االنسالخ عن الدين-ا هذا يعتقدون بها الواقع أن الكثير من الرؤى واألفكار التي اصبح الناس في يومن

أتت إليهم من مصادر معرفية أخرى كانت في بعض جوانبها متناقضة مع منهجيات التعليم، وهي أقوى تقبال وأكثر تأثيرا 

 على فكر الشباب من التعلم في المدارس، والذي يبرر ذلك كثرة

 مواضيع أخرى

 !ماذا سيحقق عون؟

مطروح لسنوات طويلة حول تلك المناهج وآلياتها وطرق اإلصالح المقترحة والمتعددة من أجل التغيير واستغالل النقد ال

التعليم وتمكينه كأداة لها القدرة في إصالح المجتمع والنهوض بمقوماته، فإن كان الهدف من هذا المشروع هو العودة إلى 

و رأي واحد يرفض التقبل ألي منهجية تعددية في التنشئة فهذا يعني أنه المربع األول الذي يقتضي بناء الفكر وتوجيهه نح

لم ولن يتغير شيء في هذا الجانب، حيث إن الطرح الموضوعي للمعرفة بشتى أنواعها واختالفاتها قد أثبت أنه أجدى 

رامج المعتمدة من بكثير من أساليب التحذير وفرض الرفض الذي يصاغ من خالل هذه اآللية وما يشابهها من بعض الب

 .الوزارة والمنفذة في مدارسنا حتى اليوم

إن األمن الفكري الذي يجب أن تعتمد الوزارة منهجياته يبدأ من توجيه التربية النفسية للفرد بعيدا عن التعصب، ذلك إلى 

التي تعدد منها البشر في  جانب إرساء آلياتها من خالل المناهج التعليمية، وهذا يتطلب أن ال نضع جميع المبادئ واألفكار

طبيعتهم وكانت معيارا الختالفاتهم ومشاربهم وقوامهم المجتمعي النهضوي في سلة التطرف الفكري والحزبية والطائفية 

بصورتها السلبية، وال ينبغي أن يتعلم أبناؤنا أن تطبيق العلمانية كمنهج في شكلها العام ولو لم يتناسب مع معطياتنا بأنه 

جه التطرف والفكر الهادم، فقد قامت الكثير من دول العالم األكثر تطورا وتقدما في جميع مجاالت الحياة على وجه من أو

أسس طال التمادي في تطبيقها لدينا فكريا وعمليا، كذلك فإن أكثر من تعاطفوا مع أردوغان في وقت ظهر عليه عصيبا لم 

توقف عن استخدام العاطفة الدينية لتوظيف الرفض للرأي اآلخر، وال بد يتساءلوا عن علمانية دولته، ومن ذلك فال بد من ال

من العدل في إيصال المعلومة الصحيحة بعيدا عن األهداف التي تحقق صناعة عقل جمعي واحد، وبعيدا عن التعامل 

 .ابقة مع أي صنف من مجتمعات البشروكأن المجتمع مخلوق وحيد يستعصي عليه التشابه والمط
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 وسيتغري العمل.. غريوا الفكر 

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1545150 

 

 عبدالوهاب الوهيب
في ظني أن اعتماد الئحة االنتخابات الجديدة، وترشيح الدكتور خالد بانصر رئيسا لها، وتحديد موعد إقامة انتخابات 

، هو أفضل خبر سمعه المتابع 8036من شهر ديسمبر المقبل  13الجديد يوم الـ" أعضاء  -رئيس " جلس إدارة االتحاد م

الرياضي، فعالوة على كونه يبشر بمالمح اتحاد جديد نأمل أن يعوضنا اخفاقات وسقطات االتحاد السابق؛ فهو يعد 

بكل معاني الكلمة على رياضتنا وتحديداً على اتحاد القدم الذي  انتصارا للتعاطي الحضاري مع فكرة االنتخابات الجديدة

يعد مجلسه الحالي أول اتحاد سعودي منتخب لكرة القدم، وبقدر أيضاً فرحنا وسعادتنا قبل أربع سنوات بنجاح االنتخابات 

تنعاً أن مدة اربعة اعوام تعد كفكرة بعيداً عما صاحبها من شد وجذب بين المتنافسين حينها؛ فرحنا اليوم بأن الجميع بات مق

كافية لمعرفة إمكانيات وعطاء كل اتحاد مقبل، بأن القبول والدعم لفترة جديدة مهرهما العمل المقنع والخالي من القالقل 

 .والمشاكل، وغير ذلك ال يمنح الثقة

واألندية السعودية، نأمل جميعاً وبعد أربعة أعوام فشلت فيها معظم اللجان وغاب المنجز االقليمي والقاري عن المنتخبات 

بأن يفوز باالنتخابات الجديدة من هو جدير بإدارة أحد أهم اتحادات القارة اآلسيوية، وأن يتغير الفكر ليتغير العمل، وإن 

تتجاوز اللجان الجديدة ورؤسائها واعضاؤها عثرات واخطاء سابقيهم، واألهم أن ال تخترق اللجان من أشخاص يأتون 

 .خبير ناصح وهمه فقط تمرير ما يحقق مصالحه على هيئة

 دقائق

 .من المهم في االنتخابات الجديدة تالفي اخطاء االتحاد السابق وثغرات النظام التي سببت الكثير من المشاكل له

ً لجنتي المسابقا ً وتجاهل عمله الجيد وخصوصا ت حينما ننتقد عمل االتحاد السابق ولجانه، فهذا ال يعني سحقه تماما

واالحتراف، وجهود أمينه العام الواضحة في القضايا التي تخص منتخبات وأندية الوطن في المحافل الدولية، واحترافيته 

 .في المحافظة على حقوق الكرة السعودية، ومحاولة تطوير االتحاد وجهوده في تسويق منتجاته

حتى اآلن، " مونديال روسيا"ول في تصفيات أيضاً وحتى ولو لم يتحقق االنجاز فإن مشوار المنتخب السعودي األ

 .ووصول منتخب الشباب لمونديال كوريا عمل يستحق الشكر عطفاً على كم االنكسارات السابقة

بمجرد أن تشاهد الهجوم يوجه لسامي الجابر الشخص فتأكد بأنه يسير في الطريق الصحيح وبأن عمله بات يضايق 

 .ويؤذي أعداء النجاح

وتقلب النتائج يؤكد ما ذهبت اليه في مقال سابق من حيث تميز هذا الموسم عن " دوري جميل"ندية تفاوت مستويات أ

 .المواسم السابقة من حيث قوة المنافسة وتنوع أطرافها

مباراة المنتخب السعودي المقبلة أمام اليابان بقدر أهميتها واختصارها لحجز بطاقة المونديال الروسي، إال أن الخسارة إن 

ت يجب أن ال تؤثر سلباً على الالعبين والجماهير فمنتخب اليابان أهم وأقوى المنافسين في المجموعة والخسارة على حدث

أرضه تحديداً غير كارثية بل ومتوقعة، صحيح أن الطموح يجب أن يكون الفوز وال غيره ولكن أي نتيجة غير ذلك يجب 

 ً  .توقعها والتجهيز لها معنويا

 ثانية

 "كن أن يغير حياته،إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقليةاإلنسان يم"

وليام جيمس. 
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 وزارة الداخلية وشراكة اجملتمع يف مكافحة اإلرهاب

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20161103/ms8.htm-http://www.al 

 

 فهد عبداهلل العجالن

كلما تجددت محاوالت اإلرهابيين في استهداف بالدنا تجددت معها الثقة في صالبة مؤسساتنا األمنية وقدرتها على دحر 

ة في مناطق ومحاصرة تلك المحاوالت، فاألخبار تتوالى تباعا حول القبض على خاليا إرهابية وإحباط عمليات مختلف

ومع ذلك ال يشعر المرء بأي اختالف أو تغيير في طمأنينة حياته المدنية، هذه النتيجة بحد  -حفظها هللا -متفرقة من بالدنا 

ذاتها تمثل دافعا ومحفزا لقراءة الوعي األمني وتطوره في بالدنا لمواجهة اإلرهاب الذي يمثل اليوم أكبر تحد لتحقيق 

 !في منطقتنا بل العالم أجمع التنمية المستدامة ليس

في نظري أن ترجمة الوعي األمني بظاهرة اإلرهاب والقضاء عليها قد جرى على لسان المتحدث األمني بوزارة الداخلية 

اللواء منصور التركي حين أسس في بداية حديثه في ظهوره األخير وهو يتلو بيان الوزارة من خالل اإلشادة بدور 

فع الوعي لدى أفراده بخطر الفكر التكفيري على الوحدة الوطنية واستهدافه أمن الوطن وقدراته المجتمع السعودي في ر

ومكتسباته مؤكدًا أن هذا الوعي والعمل قد ساهم بشكل مباشر في الحد من قدرة التنظيمات اإلرهابية على تجنيد شباب 

قة تمثل الحاضنة المجتمعية والصلبة التي انعكست الوطن لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وفي نظري أن هذه العال

 .على القدرة على االستشعار المبكر ألنشطة اإلرهابيين ومحاصرتها

ذاكرة العالم لم تجف بعد من صور القلق والرعب التي رسمها اإلرهاب فعمت العاصمة الفرنسية باريس وكذلك في 

نية المشددة التي أعقبتها، في الوقت الذي يستمتع بمشاهدة المبارة بروكسل وعدد من العواصم األوربية، واإلجراءات األم

ألف متفرج دون أن يشعروا بأي تهديد أو رعب وهم محاطون  60في المملكة وفي ملعب الجوهرة بمدينة جدة أكثر من 

كل الذي جرى فأنا على ولنا أن نتخيل لو أن العملية األمنية لم تتعاطى معها وزارة الداخلية بالش. بعملية إرهابية كبرى

 .يقين أن الفوضى التي سيتسبب بها اندفاع الجمهور قد تخلف ضحايا أشد من تفجير سيارة أو غيره

ال بد أن نؤكد اليوم أن التنمية المستدامة وتحقيق النمو االقتصادي الذي نسعى إليه في بالدنا لن يتحقق دون حاضنة 

ى رأسها المؤسسة األمنية، والحقيقة أن العالقة المتقدمة بين هذه المؤسسة اجتماعية واعية بتفاعلها مع المؤسسات وعل

والمجتمع هي من جعل كل فرد سعودي رجل أمن يدرك عظمة مسؤوليته تجاه وطنه ومليكه وهي من ترجم هذه 

 .فليزهو الوطن بأمنه وسالمه... نةاإلنجازات األمنية التي تمنحنا الطمأني
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 «التلوث الفكري».. اكمربع اإلرب)تقاسيم 

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1جريدة الحياة الخميس : المصدر
Ghasmi/18303435-El-http://www.alhayat.com/Opinion/Ali 

 

 علي القامسي
« تطرف»أثير، ويعود هذا التناول المر لغياب التعريف الحقيقي لمفردة نتناول أشواك التطرف وهي بالغة األثر والت

وتمييعها بخبث، السيما وأن ثمة سقوطاً مفاجئاً وبال مقدمات لمصطلحات كانت في حاجة للتمهيد والشرح، وتقديمها على 

تحق أن نعرفه عنها أكثر طاوالت الخطورة والخوف والريبة، نيابة عن مرورها وديعة هادئة، على اعتبار أن ال شيء يس

 .من إضافة شكلية لمخزون معرفي هش

لو طلبت من أحدهم أن يشرح لك ماذا يعني التطرف أو يقدم ببساطه شديدة مفهومه عنه؟ لتأكدت من أن مصطلح التطرف 

اضحة دخل األجواء في مشهد ملغم مجهول، وبات التحذير منه كمصطلح في إطار تنظيري عام ال يصل بنا إلى نتيجة و

أو يضع النقاط المناسبة على الحروف المحتاجة، ولنظل منذ تذوقنا مرارته في مربع التحذير منه من دون أن نقفز 

 .لمربعات أكثر فعالية ومن األجدر أن نذهب لها فعالً 

عام ال هل لدينا تعريف صريح واضح شامل لمفهوم المتطرف؟ ما أراه أننا نظن أن ثمة معنيين، : السؤال الساخن يقول

يعنينا، وآخر تستدعيه لوازم الخصوصية وحاجتنا الماسة إلى تفكيك الضمائر المستترة واألدمغة التي تمكنت من اللعب 

على أطراف هذه المساحة الملغمة، بينما الملموس هو سفرنا مع المعنى الذي نعتقده عاماً ونضيق دائرة التعريف، لتكون 

هل يحصر التطرف في التعريف الدارج الشهير، . أو الطلب بقوائم إرهابية معلنةدائرة االنجراف في تنظيمات مشبوهة 

، حصره في هذا «وسائل غير مقبولة من المجتمع مثل التخريب أو العنف للترويج لجدول أعمال معين»وأنه استخدام 

نهم يدفعون بمن يتحرك ويلعب التعريف ممهد لنمو متطرفين ال يتحركون في هذا اإلطار وال يقربهم اتهام وال مساءلة، لك

 .في بطن التعريف بعد نزع العقل تماماً بمباركة دروس التحريض والتجييش والحقن

معلوم تماماً من هم أكثر الذين يمارسون التطرف، وقد نراوغ ونختلف ونغضب إذا ما ذهبنا بهدوء لسر هذه الممارسة وما 

هل السر والمكاسب، وإن جهلها فذاك يقود ألن هناك من يعبث به في المكاسب التي يراد من وراءها، وال أظن عاقالً يج

ً يحب أن  الزاوية التي يعبث بها ممارسو التطرف وصانعو طائراته الورقية الساقطة مع الوقت، وال أظن العاقل أيضا

ً يوجه لمخططات الدفاع بالنيابة وتجارب قطع الرؤ وس وقذارة يكون فريسة لذئاب خارجية جائعة أو جسداً فارغا

األحزاب والجماعات المجتمعة على مصلحة والمتفرقة على مصلحة أخرى، لكن بيننا متطرفين بالسر يعجبهم أن نحترق 

قد تصنع الرياضة متعصباً، وقد يسهم الشارع في تنشئة . من أجل نوايا سامة، ويرسمون لإلطاحة بكيان وتراب

، لكن الظروف الحرجة «مناضل»ك علينا دكاكين بيع الكالم بـ، وقد تضح«رمز»، وقد تقنعنا الشاشات بـ«شوارعي»

وكم من متطرف مسكوت عنه، ألننا لم نصل بعد آللية ضبط « مزيف»والتحديات المصاحبة لها شرحت لنا كم من وطني 

حة في جريئة للمتطرف ظاهراً كان أم مستتراً، وال نزال في الدائرة الضيقة واالتهام المطاط بالتطرف لمن يضبط صرا

فعل إرهابي أو ينزلق لسانه بجملة ال تقبل التأويل وال التبرير، لتظل حماستنا في جمل التنظير من دون أن نذهب لما هو 

 .«التلوث الفكري»دق وأخطر في وحل أ
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 حقوق اإلنسان فى العامل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

163 

 
 السعودية ومصر وتونس والعراق أعضاء مبجلس حقوق االنسان

وإيران حتصل على صوت .. روسيا تفشل يف االحتفاظ مبقعدها
 واحد فقط

 م   8036 أكتوبر 82 -هـ 3412محرم  82  السبت العربية نت: المصدر
 رابط الخبر

 

 فرانس برس –األمم المتحدة 

سنوات قادمة  1نجحت كل من السعودية ومصر وتونس والعراق في الحصول على عضوية مجلس حقوق اإلنسان لمدة 

 .بعد انتخابات جرت في األمم المتحدة

روسيا في االحتفاظ بمقعدها في المجلس، وذلك فيما تتعاظم االنتقادات حول عملياتها الجارية في حلب ، وحصلت وفشلت 

 .إيران على صوت واحد ال غير

فقد خسرت روسيا مقعدها في المجلس ومقره جنيف بعد أن تفوقت عليها المجر وكرواتيا في التصويت الذي جرى في 

 .دولة 321المؤلفة من  الجمعية العامة لألمم المتحدة

صوتا، في  338صوتا بينما حصلت روسيا على  334صوتا تلتها كرواتيا بالحصول على  344وحصلت المجر على 

 .المجموعة المخصصة لمقاعد أوروبا في المجلس

 .سنوات 1وتستمر لـ 8037يناير /كانون الثاني 3وتبدأ عضوية األعضاء الجدد من تاريخ 

السعودية والبرازيل والصين وكرواتيا وكوبا ومصر والمجر والعراق : جلس حقوق اإلنسان همفي م 34واألعضاء الـ

 .مملكة المتحدة والواليات المتحدةواليابان ورواندا وتونس وجنوب إفريقيا وال
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 أصوات سعودية تفسر إعادة انتخابها يف جملس حقوق اإلنسان

 م   8036 أكتوبر 10 -هـ 3412 محرم 82  روسيا اليوم األحد: المصدر
 رابط الخبر

 

أكد مندوب السعودية الدائم لدى األمم المتحدة عبدهللا بن يحيى المعلمي أن إعادة انتخاب بالده لعضوية مجلس حقوق 

 .اإلنسان سيعزز رسالتها في الدفاع عن حقوق اإلنسان عربيا وإسالميا

إعادة انتخاب المملكة تعبر عن ثقة المجتمع الدولي بالدور الريادي "تشرين األول، إن /أكتوبر 82وقال المعلمي السبت 

والقيادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق اإلنسان، والمملكة دائما في طليعة الدول التي تشارك في 

 ".العمل الدولي المشترك

هذا االنتخاب هو تجسيد لما تتمتع به "ية بندر بن   العيبان باإلنابة إن بدوره قال رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعود

المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من مكانة دولية مرموقة وما حققته وهلل الحمد على الصعيدين المحلي والدولي في 

 ".ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان

لى ما تبذله المملكة من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان خصوصا في ظل األحداث وأشار العيبان إ

 .اإلقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان

مقعدا من أصل مقاعد  34د دولة تم تجدي 321وفي التصويت الذي أجري في الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤلفة من 

 .المتحدة والصين والمملكة المتحدة، بما في ذلك مصر والعراق وتونس والسعودية والواليات 47المجلس الـ 
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 أعوام عن العامل اخلارجي 7سويسرية تعزل أبنائها 
 م   8036اكتوبر  10 -هـ 3417محرم  82 االحد  الجزيرة جريدة : المصدر

jazirahonline.com/news/2016/20161029/93996-http://www.al 

 

 د ب أ -أليكانتي

 .تمكنت الشرطة في مدينة أليكانتي شرق إسبانيا من تحرير فتى وأخته عزلتهما والدتهما عن العالم الخارجي سبعة أعوام

عاما  42اإلسبانية اليوم السبت نقال عن الشرطة المدنية إن الشرطة ألقت القبض على المرأة " إفى "الت وكالة أنباء وق

 .عاما وهو سويسري الجنسية أيضا 10وهي سويسرية الجنسية ورفيقها 

 .زلي ضمن تهم أخرىتهمة ممارسة العنف المن 8002ووجهت السلطات للمرأة التي انتقلت للحياة في جنوب إسبانيا عام 

عاما الذهاب إلى المدرسة أو التواصل مع أحد في المجتمع أو استخدام  37عاما وأخته  35وكانت األم حظرت على الفتى 

 .اإلنترنت أو الهاتف

 .كما أن البنت وأخيها لم يتلقيا طوال تلك الفترة أية رعاية طبية تذكر، ومارست األم معهما التهديد والضرب

 .يعيش حاليا في سويسرا( فوق الثامنة عشرة)عليما مدرسيا إال أخ بالغ لهما ولم يتلق ت

االجتماعية التي تهتم " أنار"ومع ذلك تمكنت البنت رغم كل المحظورات من التواصل عبر البريد اإللكتروني بمؤسسة 

 .بقضايا األطفال والشباب

ة من الفتاة ما دفع الشرطة إلى زيارة بيت األسرة وتحرير وأبلغ أحد العاملين بالمؤسسة الشرطة بعد تلقيه طلب المساعد

 .األخوين

 .وقالت الوكالة إن الفتاة وأخيها تم تحريرهما أخيرا، ونقال مبدئيا إلى مركز لرعاية القصر في مدينة أليكانتي
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تشهد وقفة احتجاجية حاشدة تندد باستهداف مليشيا .. عدن

 بصاروخ« مهبط الوحي»احلوثي 
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين  الجزيرةجريدة : المصدر

161031/du7.htmjazirah.com/2016/20-http://www.al 
 

 :هاني مسهور -عدن 

نظَّم سكان العاصمة عدن وقفة احتجاجية حاشدة، كان قد دعا لها محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، 

وشارك فيها المئات من الشخصيات السياسة والحكومية والناشطين في الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني وحملة 

، تنديدًا بما أقدمت عليه مليشيات الحوثي والمخلوع صالح االنقالبية يوم "شكًرا إمارات الخير"، و"الحزم شكًرا مملكة"

 .الخميس الماضي من محاولة استهداف فاشلة لبيت هللا الحرام، وذلك بإطالق صاروخ باليستي باتجاه مدينة مكة المكرمة

حتشاد المئات من أبناء العاصمة، ورفع المتظاهرون الفتات، وشهد الشارع الرئيسي بمديرية المعال بالعاصمة عدن ا

تطالب بفرض عقوبات على االنقالبيين الذين يواصلون العدوان اإلرهابي على الشعب اليمني والمياه الدولية وسفن 

 .اإلغاثة ومحاولتهم االعتداء على المقدسات اإلسالمية

دية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وصور فخامة الرئيس عبدربه كما رفعت لوحات شكر وعرفان للمملكة العربية السعو

كما رفع عدد من المتظاهرين صوًرا منددة بدور إيران . منصور هادي وصور حكام السعودية واإلمارات ودول التحالف

 .وصور المعتقلين في سجون المليشيات.. في اليمن والمطالبة بمحاكمتها

ة ضد االنقالبيين، تطالب بمحاكمتهم دوليًّا، وتطبيق القرارات الدولية بحقهم، وتطالب وردد المتظاهرون هتافات مناوئ

 .المجتمع الدولي بوقف التدخالت اإليرانية في بلدنا

على ضرورة تدخل دولي إلنهاء االنقالب في صنعاء، ومحاربة الجماعات "وشدَّد المشاركون في الوقفة االحتجاجية 

 ".ها تسير على نهج القرصنة خدمة لمشاريع إيران التدميريةاالنقالبية التي قالوا إن

ووصف اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في كلمة ألقاها وسط الجموع المحتشدة هذه العملية اإلرهابية بالسابقة الخطيرة من 

تدمير المقدسات قمبل هذه المليشيات التي تستهدف مقدسات األمة اإلسالمية تنفيذًا لرغبة المشروع الفارسي الصفوي ل

 .اإلسالمية

وعبَّر محافظ عدن عن تضامن أهالي عدن مع أشقائهم في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن شعبنا لن يقبل أو يسمح 

 .بتهديد واستهداف مقدساتنا والعمل على زعزعة أمن حلفائنا في دول التحالف

ظر العالم باهتمام للخطر الكبير الذي تمثله هذه الجماعة ومن خالل هذه الوقفة نتطلع إلى أن ين: وأضاف محافظ عدن

اإلرهابية التي تتفاقم جرائمها باستمرار، وأن يتم رصد وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها، وتقديم رموزها 

 .للقضاء الدولي

رئيس مؤسسة " إمارات الخير شكًرا"و" شكًرا مملكة الحزم"رئيس حملة " فراس اليافعي"من جهته، قال اإلعالمي 

إن مثل هذا االعتداء الذي لم يراعم قداسة المكان، وحرمته، يستوجب من الجميع إصدار موقف صارم : لإلعالم( الحقيقة)

 .تجاه مثل هذه األفعال النكراء التي تستهدف قمبلة يؤمها مليار مسلم، يحق لهم أن يغضبوا لقبلتهم

ي أوالً، واألخالقي ثانيًا، حتم علينا المشاركة في الوقفة االحتجاجية تعبيًرا منا عن موقف أن واجبنا الدين" اليافعي"وأكد 

المندد بقوة للجرم الذي مارسته المليشيات بتوجيهها صاروًخا تجاه " شكًرا إمارات الخير"و" شكًرا مملكة الحزم"حملة 

ثيق الدين اإلسالمي الذي يحرم استهداف بيوت هللا مكة المكرمة، في انتهاك يتجاوز أخالقيات الحروب إلى انتهاك موا

 .وأماكن العبادة، فكيف باستهداف أول الحرمين وثاني القبلتين

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161031/du7.htm


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

167 

 
غياب جدية اجملتمع الدويل يف التعاطي مع : فلسطني

 االستيطان يشجع على مواصلته
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412محرم  10االثنين الرياض جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544406 
 

 واس -رام هللا 

أكدت وزارة الخارجية، إن اليمين الحاكم في إسرائيل في سباق مع الزمن، لفرض حقائق استعمارية على األرض، تسهم 

 .ومتصلة جغرافيا وذات سيادة في اغالق الباب نهائيًا أمام امكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

وقالت في بيان صحفي أمس، أن حكومة بنيامين نتنياهو تكثف من عملياتها االستيطانية ذات االبعاد االستراتيجية الهادفة 

الى خلق تواصل بين العمق االستيطاني في الضفة الغربية والعمق االسرائيلي، وفي هذا االطار تحديدًا، صادق ما يسمى 

في جلسة اللجنة الفرعية لالستيطان، على بناء تجمع " لتنظيم االعلى للتنظيم والبناء في االدارة المدنيةمجلس ا"بـ

دونمات من األرض  2ألف متر مربع تمتد على  50استيطاني ضخم على أراضي بلدة مسحة، بمساحة بناء تزيد على 

دت أن حكومة نتنياهو ماضية في سرقة األرض وأدانت الوزارة هذا المخطط االستعماري الجديد، وأك. الفلسطينية

الفلسطينية بأساليب وأشكال شتى، في مقدمتها اصدار رزم قرارات لالستيالء على األرض بحجة االغراض العسكرية، 

إلى متى سيبقى المجتمع : وتساءلت. ، تخصص الحقًا لصالح التوسع االستيطاني"أراضي دولة"وتحويلها الحقًا الى 

ا وغير مباٍل بينما تُلتهم األرض الفلسطينية قطعة قطعة وفي وضح النهار؟ والى متى سيبقى الصوت الدولي الدولي متفرجً 

محصوًرا في اطار بيانات االدانة الخجولة لالستيطان التي تراكمت في جوارير الساسة االسرائيليين غير المبالين بها 

مر، بات يشجع اسرائيل على مواصلة استيطانها في أرض دولة لكثرتها وعدم فعاليتها؟ إن هذا التواطؤ الدولي المست

 .3267فلسطين، الذي بدأ منذ احتاللها لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عام 

نأمل أن نرى نفس الجرأة التي يتمتع بها المجتمع الدولي في معالجته لقضايا حساسة في المنطقة والعالم، : "وأضافت

معالجته للقضية الفلسطينية، وتحديدًا التصدي الدولي لمخاطر االستيطان غير الشرعي وغير القانوني، تطبق في تعامله و

خاصة على حل الدولتين، غير أن المجتمع الدولي ما زال يفضل االختباء خلف بيانات االدانة الخجولة، ويتهرب من 

 ".مسؤولياته القانونية واالخالقية تجاه الحالة في فلسطين

الخارجية الفلسطينية على أهمية تقديم مشروع القرار حول االستيطان أمام مجلس األمن، الذي بتقديمه سيمثل  وشددت

حالة اختبار أخيرة أمام المجتمع الدولي حيال جريمة االستيطان، وستتابع الخارجية مسؤولياتها حيال هذا الملف المهم، 

سياسية، إلبقاء هذا الملف المهم على أولوية اهتمامات المجتمع الدولي وستبقى تناضل بطرقها القانونية والدبلوماسية وال

 .ه باألهمية والجدية التي يستحقهاحتى يتم التعامل مع
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« حقوق اإلنسان»انتخاب اململكة لعضوية : مسؤولون وناشطون

 اعرتاف أممي برتسيخها ملبادئ العدالة
 م8036 أكتوبر 13 - هـ3412 محرم 10المدينة االثنين جريدة : المصدر

madina.com/node/705563-http://www.al 
 

 جدة_واس 

أكد عدد من المسؤولين والناشطين والمتخصصين في شأن حقوق اإلنسان، أن انتخاب المملكة للمرة الرابعة عضوا في 

مم المتحدة، تجسيدا لما تتمتع به المملكة من مكانة دولية مرموقة وترسيخها لمبادئ العدل مجلس حقوق اإلنسان التابع لأل

 .والمساواة وحماية حقوق اإلنسان بشكل عام

وأكد عضو مجلس الشورى السابق حمد بن عبدهللا القاضي، أن هذا االنتخاب الحقوقي ليس بمستغرب عن المملكة التي 

حاربة اإلرهاب، الذي يعني اهتمامها بحقوق اإلنسان واحتكامها للشريعة اإلسالمية التي كانت من أوائل دول العالم في م

سنة، وقبل أن تظهر منظمات حقوق اإلنسان وأنظمتها بمئات السنين، وفق  3400حفظت حقوق اإلنسان وكرمته من قبل 

ْمنَا بَنمي آدَمَ »ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى  في حجة الوداع أعلن عليه الصالة والسالم حقوق اإلنسان و« َوَلقَدْ َكرَّ

 .بالحفاظ على عرضه وماله وكل ما يتعلق به

لقد جاء انتخاب المملكة من خالل هذه المبادئ اإلسالمية، كونها تحرص على رعاية وحفظ حقوق الناس كافة »: وقال

كل إنسان في كل أرجاء العالم عندما يحتاج إلى الوقوف  سواًء من أبنائها المواطنين أو إخوانها المقيمين، وتسعى لمساعدة

 .«إلى جواره

من جهته أوضح الكاتب المتخصص في شؤون حقوق اإلنسان عبدالعزيز الهنيدي، أن سياسية المملكة منذ تاريخ الملك 

سان للناس والتعامل بالم ساواة، إضافة إلى توطيد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه هللا ـ هي سياسية الُخلق الحَسن واإلحم

 .العالقات المتميزة مع الكثير من الدول والتعاون في حل مختلف القضايا اإلنسانية واإلسالمية

وأشار إلى أن انتخاب المملكة للمرة الرابعة في مجلس حقوق اإلنسان بمثابة التأكيد التام والكامل على حرص حكومة 

دالعزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ على حماية اإلنسان وتوفير السبل التي تضمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عب

 .له الحماية بغض النظر عن جنسيته

بدورها وصفت العضو المؤسس بالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان والمهتمة بقضايا المرأة واألسرة الدكتورة سهيلة زين 

للمرة الرابعة واعتراف أممي وانتصار مدوي للمملكة ضد كل من يشكك  العابدين، هذا االنتخاب الحقوقي بالشهادة الدولية

 .في برامجها وخططها لحماية حقوق اإلنسان

إن المملكة تخطو خطوات متسارعة في مجال حقوق اإلنسان على أرض الواقع ولديها أنظمة وقوانين تحمي »وقالت 

اصة الطفل والمرأة، إضافة إلى أن المملكة تدعم الكثير من المجتمع وأفراده من أي محاوالت تمس بإنسانيتهم من األذى خ

 .«البرامج اإلغاثية في هيئة األمم المتحدة، وحققت بذلك نتائج ملموسة

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/705563


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

169 

 
 ستهداف مكة املكرمة بصاروخ تطور خطري

 املبعوث األممي يعلن رفض األطراف اليمنية خلارطة الطريق
    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1544749 

 

 واس -نيويورك 

ارطة أعلن المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في جلسة استماع بمجلس األمن امس رفض أطراف النزاع لخ

 .الطريق

ووصف المبعوث األممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد استهداف مكة المكرمة بصاروخ من قبل الحوثيين بالتطور 

 .الخطير

وقال المبعوث األممي إن تدهور الوضع االقتصادي يهدد بتفاقم األزمة اإلنسانية في اليمن، مشيًرا إلى أن تعز تعاني من 

يشيا الحوثية يقضي على اإلنسان، وإن الوضع اإلنساني مأساوي، والحالة األمنية باليمن غير قصف عشوائي من الميل

 .مستقرة

واعتبر ولد الشيخ في خطابه أن القرارات األحادية تضاعف من تعقيد األزمة اليمنية، الفتًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات 

 .جادة إلنقاذ الوضع االقتصادي المتدهور

 .حل األزمة وإطالق سراح المعتقلينمي في خطابه مجلس األمن بدعم دولي لوطالب المبعوث االم
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 « ج»احلمد اهلل يطالب االحتالل االسرائيلي بالرحيل عن مناطق 

 االحتالل يقتل شابًا فلسطينيًا ومينع إسعافه
    م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161101/du10.htm-http://www.al 

 

 :رندة أحمد -القدس 

فلسطينيا في مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية؛كما  33أعتقلت قوات من جيش االحتالل االسرائيلي فجر أمس االثنين

حتالل، فجر أمس، حمالت دهم جديدة لمنازل الفلسطينيين في أحياء وبلدات مختلفة بمدينة القدس شنت أجهزة أمن اال

 .المحتلة اعتقلت خاللها ثمانية فلسطينيين، بينهم أطفال

برصاص جيش االحتالل االسرائيلي « عاماً 81-خالد أحمد الخليل »يأتي ذلك بعد ساعات من استشهاد الشاب الفلسطيني 

وقالت مصادر االحتالل .. نار على سيارته قرب بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بدعوى تنفيذه عملية دهسبعد اطالق ال

حرس الحدود »إن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس أصاب فيها اثنين من افراد ما يسمى بـ»: االسرائيلية

لفلسطينية أن مركبة فلسطينية تعرضت إلطالق النار وصفت جراحهما بالطفيفة؛ فيما أفادت مصادر محلية ا« االسرائيلي

 .من قبل جنود االحتالل المتركزين على مدخل بلدة بيت أمر ما أدى إلصابة سائقها ، بالعديد من األعيرة النارية

وذكرت المصادر الفلسطينية أن جنود االحتالل تركوا الشاب الفلسطيني المصاب ينزف دون تقديم اإلسعاف له حتى 

هد في المكان، كما منعوا الطواقم الطبية الفلسطينية من االقتراب من مكان الحادث الذي أعلنوه منطقة عسكرية استش

 .مغلقة

هذا واعتقلت قوات االحتالل أمس االثنين، شقيقين فلسطينيين من بلدة بيت عوا غرب مدينة الخليل بعد مداهمة منزليهما 

هذا واعتقلت .. سرائيلي فجراً ، ثالثة شبان من بلدة سبسطية شمال مدينة نابلسكما اعتقلت قوات االحتالل اإل..في البلدة

وفي مدينة القدس المحتلة ..قوات االحتالل فجر االثنين، خمسة شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة سلواد شرق مدينة رام هللا

ه المدرسي في حي الثوري ببلدة سلوان، اعتدى جنود االحتالل االسرائيلي على طفل فلسطيني مقدسي بعد انتهاء دوام

إن جنود االحتالل اعتدوا بالضرب المبرح على الطفل »: وقالت المصادر المحلية في القدس.. «إلقاء الحجارة»بذريعة 

 .«القاء الحجارة باتجاه مستوطن في حي الثوري المقدسي»، واعتقلوه بحجة «سنوات 30»عدنان جمال عمرو 

لوزراء الفلسطيني، رامي الحمد هللا االحتالل اإلسرائيلي بالرحيل عن المناطق الفلسطينية المصنفة سياسياً، طالب رئيس ا

 .«إنها مناطق للفلسطينين مطالبا برحيل االحتالل عنها»: ، وقال(ج)

ر حكومة وبيَّن الحمد هللا أن اسرائيل تحاول فرض سيطرتها على تلك المناطق للتنصل من االتفاقيات الموقعة والتي تجب

االحتالل على تسليم هذه المناطق للفلسطينيين، وأن كل محاوالت حكومة االحتالل سيفشلها الشعب الفلسطيني المتمسك 

 .في ارضه رغم كل محاوالت االحتالل
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وحزب املخلوع يتهم احلوثيني .. شهر ثالث بال رواتب.. اليمنيون

 مليار ريال 01بسرقة 
النفط « عائدات»ات امليليشيات لـتكشف نهب قياداليوم 

 واالتصاالت وأموال الشعب
   م8036 نوفمبر 3  - هـ3412صفر  3الثالثاء  اليومجريدة : المصدر

 http://www.alyaum.com/article/4164278 

 

رات خاصة من قبل قيادات ميليشيا الحوثي بأمانة العاصمة، على معلومات تكشف عمليات شراء عقا« اليوم»تحصلت 

والحديدة ومحافظات إب وحجه والمحويت، بمبالغ مالية كبيرة مصدرها ايرادات مؤسسات الدولة، وبحسب مصادر فإن 

ل اليمنيين مليار لاير تمثل عائدات النفط واالتصاالت والجمارك، يأتي ذلك مع دخو 50االنقالبيين ينهبون شهريا أكثر من 

الشهر الثالث دون ان يحصل موظفو الدولة على مرتباتهم التي ال يمتلكون غيرها لمواجهة اعباء الحياة وإفرازات 

 .االنقالب االقتصادية التي لم تستثن اية محافظة بالبالد

 مليار لاير شهريا 50

مليار لاير شهريا، وهي أموال تعود  50، ان ميليشيات الحوثي تقوم بنهب اكثر من «اليوم»أكدت مصادر مطلعة لـ

 .لعائدات نفطية ضريبية، وجمركية وعائدات لشركات االتصاالت

وأضافت المصادر انها حولت ايرادات مؤسسات الدولة الضريبية والجمركية والنفطية الى حسابات خاصة بها، بعدد من 

ص بها وبتعامالتها المالية، اضافة الى ترحيل الى مصرف خا« كاك بنك»البنوك المحلية وتحويل بنك التسليف الزراعي 

 .مبالغ ايرادية كبيرة الى محافظة صعده معقل الحوثي

مليار لاير  31ان قيادات ميليشياوية تملكت عقارات وفلال سكنية في العاصمة صنعاء، بأكثر من « اليوم»وتفيد معلومات 

مليارات وفي محافظة إب بأكثر من  1وحجه والمحويت بـ  خالل العام الجاري، فيما تمت عمليات تملك أخرى في الحديدة

وأظهرت المعلومات تحرك القيادات الستثمار المبالغ المالية التي نهبت من بنوك الدولة الحكومية؛ في عقود . مليار لاير

 .شراكة مع رجال أعمال وبيوت تجارية كبيرة في البالد لتجنب ظهورها في الواجهة كأصحاب نشاطات تجارية

ويعد قطاع الدواء احد القطاعات المهمة في اليمن والذي تسعى قيادات الميليشيا الى اختراقه والسيطرة على شركاته 

 .ووكاالته، عبر تهديد وابتزاز وإغراء التجار، ووكالء الشركات الدوائية، مستخدمين ضغوط جهات مشرفة على القطاع

ها لمليارات الرياالت في السوق السوداء للنفط والغاز عبر مستوردين وتنشط القيادات ايضا في قطاع الوقود، باستثمار

للنفط من الخارج من ناحية، والتحكم بأسعار السوق السوداء في الداخل من ناحية اخرى، مما أدى إلرتفاع سعر الوقود 

 %. 500عن السوق العالمية بنسبة تفوق الـ 

عمليات العرض والطلب للمشتقات النفطية، واخفائها من االسواق لرفع وتتالعب الميليشيات الحوثية بأسعار الوقود عبر 

 .أسعارها، اضافة لمنع دخولها الى المدن

وتستورد الميليشيات المشتقات النفطية بطرق ملتوية عبر محافظة الحديدة الساحلية، وذلك باستغاللها لتصاريح من االمم 

اب حركة الواردات الى داخل البالد عبر موانئ الحديدة وعدن المتحدة وقوات التحالف العربي، التي تسمح بانسي

 .والمناطق الشرقية العتبارات انسانية تفرضها احتياجات المدنيين

 القبض على مؤسسات الدولة

، وذلك بالغاء % 50الميليشيات االنقالب بدأت بعد السيطرة على مؤسسات الدولة، بخفض مستحقات الموظفين بنسبة 

والبدالت والمكافآت، واالبقاء على الراتب االساسي فقط، وهو الذي توقف بشكل نهائي لموظفي قطاعات  جميع العالوات
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ومقابل تردي األوضاع الصحية والغذائية . أشهر 4الدولة، مع العلم أن هناك جهات حكومية دون رواتب منذ 

 .لرياالت من اموال الشعب اليمنيواالقتصادية، ظهر قادة الميليشيات كطبقة اجتماعية ثرية تدير مليارات ا

وأعلنت المؤشرات الدولية الصادرة عن برامج أممية ومنظمات متخصصة دخول اليمن مرحلة خطيرة من انعدام االمن 

 .الغذائي وانهيار القطاع الصحي بسبب االنقالب واشعال الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح للحرب

 .نامج االغذية العالمي؛ زار محافظتي الحديدة وحجه بأنه مأساوي للغايةووصف فريق رفيع المستوى من موظفي بر

وقال مهند هادي، المدير اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق 

هناك الماليين من : وأضاف. يزداد الجوع كل يوم وقد استنفد الناس جميع ما لديهم من مقومات الحياة والبقاء: أوروبا

 .الناس ال يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون الحصول على مساعدات خارجية

وأضاف انه حتى قبل أن يبدأ الصراع األخير، كان اليمن يعاني أعلى معدالت سوء التغذية في العالم، مشيرا إلى أن 

صابة بسوء التغذية الحاد لدى األطفال دون سن ببعض المناطق مثل محافظة الحديدة، تم تسجيل معدالت مرتفعة لإل

 %.35٪، أي أكثر من ضعف حد حالة الطوارئ الذي يبلغ 13الخامسة بلغت 

 .من األطفال في مختلف أنحاء البالد من التقزم% 50فيما يعاني حوالي 

أن يصاب بالعجز بسبب هناك جيل كامل يمكن : وقال توربين دو، المدير القطري لبرنامج األغذية العالمي في اليمن

الجوع، ونحن بحاجة لرفع مستوى مساعداتنا المنقذة للحياة للوصول بالمساعدات الغذائية والعالج الوقائي إلى عدد أكبر 

 .من الناس في الوقت المناسب

نا نناشد المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني، ونحن بحاجة إلى توفير حصة كاملة لكل أسرة محتاجة، ولكن: وأضاف

لألسف نضطر في الوقت الحالي للحد من حجم السلة الغذائية وإلى تقسيم المساعدات بين األسر الفقيرة لتلبية االحتياجات 

 .المتزايدة

مليون شخص في اليمن  34.3أن  8036من يونيو ( I P C)وتبين نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي 

وفي بعض المحافظات، يكافح . ماليين يعانون بشدة من انعدام األمن الغذائي 7بينهم  يعانون انعدام األمن الغذائي، من

 .من السكان إلطعام أنفسهم% 70

 سرقة االيرادات

وأكدت المصادر ان ما يسمى بالمجلس السياسي الذي اعلن كجهة إلدارة مؤسسات الدولة من قبل االنقالبيين فشل في 

 .يداع ايرادات مؤسسات الدولة الى البنك المركزي بصنعاءاجبار قيادات ميليشيات الحوثي بإ

وكانت قيادات في حزب المخلوع هاجمت القيادات الحوثية لنهبهم المنظم إليرادات مؤسسات الدولة، ووقف صرف 

 .رواتب قوات صالح

يا الشامي نائب ان نجل شقيق المخلوع العميد طارق صالح؛ حذر القيادي الحوثي زكر« اليوم»وذكرت مصادر مطلعة لـ

وان صبر افراد القوات  -المخلوع صالح  -رئيس اركان وزارة دفاع االنقالبيين، بأن من يحتوي تذمر الجيش هو عمه 

المسلحة يجب ان يقابل بتحرك عاجل لصرف مرتباتهم المتأخرة للشهر الرابع، وهي تعد لهجة تهديد غير مسبوقة بين 

 .ابن اخ المخلوع وقائد حمايته الخاصةالطرفين خصوصا وانها خرجت على لسان 

وكانت ميليشيات الحوثي صرفت قبل ايام لقياداتها سيارات مدرعة واطقم حماية واعتمادات مواكب وزارية لكل قيادي 

مليون لاير في حين لم يحصل قادة وحدات الجيش الموالي للمخلوع على اي دعم بل  800تصل في الشهر الواحد الى 

 .اعتماداتهم المالية ومستحقات وحداتهم المقررة ضمن جداول وزارة الدفاع الماليةقطعت مرتباتهم و

وفي جلسة للبرلمان غير الشرعي، هاجم ثالثة نواب مقربين من المخلوع الميليشيات، متهمين إياها بمصادرة ايرادات 

 .الدولة وتعمد تفكيك بقية وحدات الجيش

مى اللجنة الثورية العليا قبل ان يستقيل ان هناك عبثا بموارد النفط والغاز وقال عبده بشر الذي كان احد اعضاء ما تس

والعائدات الضريبية والجمركية وان االيرادات تسلم ألشخاص تحت مسمى لجان ثورية أو مشرفين أو غيرهم بينها 

 .ضرائب محافظة الحديدة

 .ى عدن في اتهام مبطن للميليشيات الحوثية بسرقتهمليار لاير من البنك المركزي قبل نقله ال 15وتساءل بشر عن فقدان 

كما هاجم احمد الزهيري احد مساعدي المخلوع قيادات الميليشيات متهما اياها باالستحواذ على اموال الدولة وعدم تحمل 

دد كبير عالتزاماتها تجاه الموظفين والجيش وهو ما كرره ايضا ناجي القوسي احد وجهاء محافظة ذمار التي ينتمي اليها 

 .من عناصر الحرس الجمهوري

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

173 

 
 سياسيا" موجه"حقوق اإلنسان يف جملس 
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" طرد"للمحلل السياسي غيورغي بوفت، يجيب على سؤال لماذا قرروا  مقاال" كمسمولسكيا برافدا"نشرت صحيفة 

 .روسيا من مجلس حقوق االنسان، بينما سمحوا للسعودية حتى تولي رئاسته

 :جاء في المقال

روسيا في االحتفاظ بعضوية مجلس حقوق االنسان التابع لهيئة األمم المتحدة، وحدث ذلك للمرة األولى منذ إنشائه  أخفقت

 ولكن على أي مبدأ اعتمدت عملية التصويت؟ و ما مدى نزاهة هذا المبدأ؟. 8006لعام في ا

، على ضوء التوقيع على 3246في البداية كانت لجنة األمم المتحدة لحقوق االنسان، التي جرى تأسيسها في العام 

نها المصداقية بسبب حضور دول ال لفقدا 8006ولكن هذه اللجنة جرى حلها في العام ". اإلعالن العالمي لحقوق االنسان"

 ".االنغماس السياسي"تتألق فيها هذه المعايير، وكذلك بسبب إفراط اللجنة في 

و على سبيل المثال، أثارت مسألة انتخاب ليبيا في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، كرئيس مؤقت لهذه اللجنة في العام 

هذا المجلس الذي أنشيء بديال لها، كان يجب أن يكون أفضل و اكثر والفكرة من كل ذلك، هي أن . جدال واسعا 8001

نبال ونزاهة، واألكثر من ذلك، أن يكون بعيدا كل البعد عن التفاعالت السياسية، ويناقش بموضوعية قضايا انتهاكات 

 .حقوق البشر

، وهذه بحد "الضغط بهيبته"ارسة بطبيعة الحال مجلس حقوق االنسان ال يملك أية إمكانية للتأثير أو التغيير، سوى مم

بيد أن السؤال الذي بقي قائما حتى يومنا هذا، هو هل استطاع هذا المجلس الحقوقي، أن يتخلص من . ذاتها ليست قليلة

 التأثيرات السياسية؟

طق دولة عضو ، ممثلة فيه على أساس الحصص النسبية لمنا 47مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة يتألف من 

 6مقعدا، بينما أوروبا الشرقية والتي تعتبر روسيا واحدة منها  31فعلى سبيل المثال إفريقيا وآسيا لديهم . مختلفة من العالم

 .مقاعد

إذ سبق ذلك حملة واسعة النطاق جرى . ، بينما فقدت اآلن مقعدها التمثيلي8006وروسيا تمثلت في هذا المجلس منذ العام 

المنظمة "و " كير الدولية"، "هيومن رايتس ووتش"منظمة دولية لحقوق االنسان، مثل  20من تنظيمها من قبل أكثر 

 .و غيرهم" الدولية لالجئين

هذا، على الرغم من أن التواجد في . عدم إعادة انتخاب روسيا، هو على األغلب عملية شكلية تحمل طابع التشهير الدعائي

والتحقيقات التي ترتبط باهتمام روسيا، حتى ولو أن هذه التقارير، ال تملك  المجلس ممكن أن يترك تأثيره على التقارير

" ضد " عقوبة"ال يملك صالحية اتخاذ أي إجراء أو ( المجلس)فهو. سوى قدرة الضغط األخالقي والتشهيرـ الدعائي

روسيا واحدة )لدائمين ، هذه الصالحيات تبقى محصورة في إطار نفوذ مجلس األمن ومن حق األعضاء ا"الدولة المخالفة

 ".فيتو"فقط، الذين يمتلكون حق النقض ( منهم

 358في ذات األوان أعاد مجلس حقوق االنسان، انتخاب المملكة العربية السعودية بنجاح فائق، وحصلت السعودية على 

ى جانب الصين وسوف تمثل السعودية إل(. صوتا ضد روسيا 338بالمقابل )صوتا مساندا لها في الجمعية العمومية، 

 .والعراق قارة آسيا

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن تلقائيا، . وعلى العموم، السعودية، ترأست مجلس حقوق االنسان حتى يوليوـ تموز الماضي

 هل تعتبر المملكة الوهابية نموذج الحترام حقوق االنسان؟
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ض في أروقة االمم المتحدة، على االغلب لن يتولد إذا حكمنا على ذلك عبر قراءتنا لكتيب المعلومات الذي وزعته الريا

والكتيب يشير بوضوح إلى النجاحات العالية التي قطعتها المملكة في مراعاة حقوق المساواة و . لدينا شكوك بشأن ذلك

 ".على أساس الشريعة االسالمية"مؤكدا أن ذلك يحدث . العدالة للمرأة

بيان مشترك، ( هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية)نسان الدولية في وقت أبكر قليال، أصدرت منظمات حقوق اال

. يلفت االنتباه لجرائم الحرب الجماعية و الواسعة النطاق، و التي ترتكبها قوات التحالف الذي تتزعمه السعودية في اليمن

 يحمل أي ترخيص من هيئة األمم الذي ال) ، ونتيجة لتصرف قوات الغزاة 8035منذ بداية االجتياح لليمن في ربيع عام 

 .آالف يمني من الناس العزل و المدنيين 30قتل ما يقارب " الضربات العشوائية"، و بسبب (المتحدة

ويلقى هذا الموضوع شبه تجاهل من قبل الصحافة العالمية، وحتى دون أن يحظى بأي التفاتة، أو دراسة دقيقة في هيئة 

 .األمم المتحدة

السعودية في مقعد رئاسة مجلس حقوق االنسان لعب دورا كبيرا في تعطيل التحقيقات التي كان يجب أن  واقعيا، إن تربع

وعلى أغلب التقديرات فإن العالقة الوثيقة ما بين السعوديين ومؤسسات الواليات المتحدة . يجريها هذا المجلس في اليمن

حوال كشفت الحقائق مؤخرا، مدى ضخامة المساندة المالية بأي حال من األ. السياسية كان له دوره في عمليات التعطيل

التي قدمها السعوديين لمؤسسة بيل و هيالري كلينتون الخيرية، والتي شملت الفترة الزمنية التي كانت هيالري تتزعم فيها 

 .الدبلوماسية الخارجية لبالدها، وتشرف وزارتها على عمليات توريد األسلحة إلى الرياض

إذ أنه، وكمثال، في . ب إلى الصحافة حقائق حول ما يحدث على األرض لحقوق اإلنسان في السعوديةأحيانا تتسر

نشر شيء غير " السعودية من الممكن معاقبة مدون في االنترنت، وجلده بالسوط أو العصى على مرأى الجموع بسبب

جريمة "و لعل عمليات القمع بسبب ارتكاب (. على الرغم من الرقابة المشددة للغاية على االنترنت) ، "مرضي للسلطات

فقط في العام المنصرم وحده، جرى تنفيذ . ظاهرة طبيعية في هذه الدولة، حيث ال حدود لتطبيق أحكام االعدام" التفكير

 .وذلك في البلد الذي يترأس مجلس حقوق االنسان. عاما الماضية 80قرار حكم اعدام، و هو أعلى رقم على مدى الـ 357

 .وق اإلنسان التابع لألمم المتحدةد كل ذلك، يتحدث البعض عن غياب السياسة في مجلس حقو بع
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 تركيا تستهدف داعش يف الرقة بعد انتهاء عمليات املوصل

وتراجع حدة املعارك .. مدنيًا خالل شهر يف سورية 8040مقتل 
 غربي حلب
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 د ب أ، أ ف ب -دمشق، القاهرة 

مدنيا خالل شهر أكتوبر الماضي جراء أعمال العنف التي  3141أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان الثالثاء بمقتل 

وأشار المرصد إلى أن حصيلة . مواطنة 328طفالً و 137بيان امس إن من بين القتلى وقال المرصد في . تشهدها سورية

مواطنة قتلوا جراء غارات للطائرات الحربية السورية والروسية  20طفالً و 342مدنيا بينهم  542القتلى تضمنت 

 84طفالً و 18بينهم  323وحسب المرصد، تضمنت الحصيلة أيضا . وطائرات النظام المروحية على عدة مناطق سورية

أرض  -مواطنة قتلوا في قصف لقوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض 

 .مواطنات قتلوا في قصف للطائرات التركية 2طفل و 36بينهم  52وقال المرصد إن . واستهدافات ورصاص قناصة

عند اطراف االحياء الغربية في اليوم الرابع لهجوم للفصائل المعارضة  وعلى أطراف حلب تراجعت االثنين حدة المعارك

وتدور . التي لم تتمكن حتى اآلن من تحقيق تقدم يذكر، فيما نددت منظمات دولية بمقتل مدنيين في قصف على هذه االحياء

اثر هجوم ( شمال)ينة حلب منذ الجمعة اشتباكات عند اطراف االحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في مد

وتهدف الفصائل من خالل هجومها الى كسر حصار تفرضه قوات النظام منذ اكثر من . شنته فصائل معارضة ومتشددة

الف شخص يعانون من نقص في المواد الغذائية والطبية،  850ثالثة اشهر على االحياء الشرقية حيث يعيش اكثر من 

حملة من القصف الجوي العنيف من الطيران السوري وحليفه الروسي، حصدت مئات وتعرضوا خالل االسابيع الماضية ل

 .القتلى

". استخفافا صادما بحياة المدنيين"واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان االثنين ان الفصائل المعارضة اظهرت 

قواعد القانون االنساني هدف كسر الحصار عن شرق حلب ال يعطي المجموعات المسلحة الحق في خرق "واضافت ان 

 ".الدولي

تقارير موثوقة نقال عن مصادر "ازاء " صدمته"وأعرب الموفد االممي الى سورية ستافان دي ميستورا االحد عن 

عشرات من الضحايا المدنيين لقوا مصرعهم في غرب حلب، بمن فيهم عدد من األطفال، وُجرح "تشير الى ان " ميدانيّة

 ".لقاسية والعشوائية من جماعات المعارضة المسلحةالمئات بسبب الهجمات ا

على صعيد اخر، مدد مجلس االمن الدولي االثنين مهمة لجنة للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سورية لمدة اسبوعين 

 .للسماح بالتفاوض على تمديد التحقيق لمدة عام

كيا تريد ان تبدأ عملية طرد تنظيم داعش من الرقة من جهته قال نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتولموش ان تر

السورية بعد انتهاء العمليات في الموصل العراقية، وانتهاء عمليات الفصائل السورية المقاتلة المدعومة من تركيا في 

 .شمال سورية

" ورية الديمقراطيةقوات س"وعناصر " الجيش السوري الحر"الى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة فجر الثالثاء بين مقاتلي 

وقال قائد . التي يشكل األكراد أكبر مكون فيها في ريف حلب الشمالي عندما حاولت األخيرة التقدم باتجاه مواقع الحر

اشتباكات عنيفة جداً تجري بين مسلحيهم ومسلحي قوات سورية الديمقراطية التي "إن " فرقة السلطان مراد"عسكري في 

، مشيرا إلى أنهم يحصلون على "ى كلجبرين وكفر كلبين وكفر خاشر بريف حلب الشماليتحاول التقدم على محاور قر

 .دعم مباشر من المدفعية التركية
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 .وأضاف أن فصائل الحر حققت تقدماً وسيطرت على عدة نقاط وأن قتلى وجرحى سقطوا من سورية الديمقراطية

داعش في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتمكنوا من السيطرة  وتمكن مقاتلو الجيش الحر أمس من التقدم نحو مواقع لتنظيم

 .بلدة الغندورة، بعد معارك عنيفة على قرية بيلس والمزارع المحيطة بها جنوب غربي

 

 

 إسرائيل تعلن مدينة رام اهلل منطقة عسكرية وتغلق حواجزها
 فلسطينياً  80االحتالل يقتحم جنني ويعتقل  
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 :بالل أبو دقة -غزة 

مهند -اعتقلت اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء بلده قباطية جنوب مدينة جنين و

بعد اقتحام منزله وقامت بعملية تفتيش واسعة النطاق داخل منزل عائلة  -  تركمان-شقيق الشهيد  -عاما 88تركمان 

وسط مواجهات مع عشرات الشبان  -مهند-الشهيد، وأجرت تحقيقاً ميدانياً واسع النطاق مع أفراد عائلته قبل اعتقال شقيقه 

راء إطالق قوات االحتالل لعشرات قنابل الغاز السام والمسيل للدموع والقنابل الصوتية الذين أصيب العشرات منهم ج

كما اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس الثالثاء، أربعة شبان فلسطينيين من مدينة طوباس، وثالثة من مدينة .. تجاههم

عتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان من قرية هذا وا.. الخليل بينهم طفل بعد مداهمة منازلهم في بلدة دورا ومخيم الفوار

ً من قرية بلعين .. تلفيت جنوب مدينة نابلس بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها كما اعتقلت قوات االحتالل فجراً شابا

ة من جهة أخرى أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مدينة رام هللا منطق. غرب مدينة رام هللا بعد مداهمة منزله وتفتيشه

عقب تنفيذ الشرطي الفلسطيني « عاصمة السلطة الفلسطينية»عسكرية مغلقة، وأغلقت كافة الحواجز على مداخل المدينة 

جنود إسرائيليين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة  1عملية إطالق نار أصاب خاللها « عاما 85-  عبد الخالق تركمان »

 .ة رام هللاشمال شرق مدين« بيت إيل»على حاجز قرب مستوطنة 

شرقي رام هللا،   تركمان، على « بيت إيل»وأكد االرتباط العسكري الفلسطيني أن الشاب الذي استشهد على مفترق 

وأفادت مصادر الجزيرة المحلية أن جنود االحتالل تركوا .. مالك الشرطة الفلسطينية، من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين

ى األرض، ولم يقدم له الجنود العالج الالزم، فيما قدمت سيارات إسعاف عسكرية الشاب الفلسطيني المصاب ملقى عل

ثنين بأنها ما بين متوسطة إسرائيلية لتقديم العالج للجنود اإلسرائيليين، حيث وصفت إصابة أحدهم بأنها خطيرة، وإصابة ا

 .وخفيفة
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 الكويت تؤكد اهتمامها مبسائل حقوق االنسان

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1الخميس وكالة األنباء الكويتية : لمصدرا
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2544285&language=ar 

 

 -- ( كونا(  33-  8- نيويورك 

 380جاذبة ألكثر من  لكويت اعتمادها تدابير تشريعية وتنفيذية لتعزيز وحماية حقوق االنسان ما جعلها بيئةاكدت دولة ا

 .جنسية تمتاز بتنوع ثقافي وديني يثري نمو المجتمع

 جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي القته الباحثة السياسية سارة صالح الزومان مساء امس الثالثاء نيابة عن الوفد

 امام اللجنة الثالثة المختصة بالمسائل االجتماعية واالنسانية 73مشارك في الجمعية العامة لالمم المتحدة في دورتها الال

 .والثقافية

 اتفاقية تعنى بالحقوق األساسية للعمل منها تجريم السخرة في العمل 32واشارت الزومان الى تصديق دولة الكويت على 

 ى التمييز في شغل الوظائف والقضاء على التفرقة العنصرية في مجال االستخدام والمهنةوالعمل اإلجباري والقضاء عل

 .والحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي

 وأكدت ان انفتاح الدولة الستقطاب القوى العاملة من كافة أنحاء العالم يسهم في رفع مستوى معيشة األفراد في الدول

 .الرعايا األجانب والعمالة الوافدة في الكويت الذين يسهمون في ازدهار البلد وتقدمه المرسلة للعمالة مشيدة بجهود

 وذكرت ان دولة الكويت تؤمن بمدى تأثير حقوق االنسان على حماية الفرد والمجتمع السيما من جانب مطابقتها االتفاقيات

 .المعنية بحقوق اإلنسان التي صادقت على أغلبها

 ت المعنية بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها وهي االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييزواشارت الى االتفاقيا

العنصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية 

ضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناه القضاء

 .واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالها االختياريان واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والمهينة

 واضافت الزومان ان الكويت ساهمت في تنفيذ ما جاء في تلك الصكوك اإلنسانية ودعم قضايا حقوق اإلنسان في منظومة

 في المحافل الدولية وتقديم المساهمات الطوعية لآلليات واألجهزة" المشاركة اإليجابية والفعالة"لمتحدة من خالل األمم ا

 .األممية المعنية بتطبيقها ومتابعتها

 اعتبرت مسائل حقوق اإلنسان من أولوياتها ويتجسد هذا"وعلى الصعيد الوطني قالت الباحثة السياسية ان الكويت 

يتفق مع ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مثل الحق في الحياة وحق الحصول على  األساسية بما

 االهتمام في مواد الدستور حيث نص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكفل حقوق اإلنسان والحريات

 ".ن أجل تحقيق حياة كريمةالمأوى والحق في التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل م

 بالقول أو الكتابة أو غيرهما من واشارت الزومان الى كفل الدستور لحرية االعتقاد وحرية الرأي والتعبير عنه ونشره

 .وحرية الصحافة والطباعة النشر وكفل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والنقابات وسائل

الدوليين  العالم المعاصر من اهتمام متنام بحقوق اإلنسان لتحقيق السالم واألمن وسلطت الضوء في كلمتها على ما يشهده

 .والتنمية المستدامة بما ال يترك أحدا يتخلف عن الركب

استمرار نشوب النزاعات المسلحة وخطر اإلرهاب وعدم االستقرار السياسي "وبالرغم من ذلك اكدت الزومان أن 

هاكات التي يتعرض لها األبرياء من البشر في بعض مناطق العالم مما يضعنا جميعا أمام أدى إلى زيادة االنت واالقتصادي

 ".تحديات عظيمة

 ونددت في هذا الصدد بالممارسات االستيطانية اإلسرائيلية غير المشروعة في األراضي الفلسطينية المحتلة واستمرارها

 ود على حركته ومصادرة أراضيه وهدم منازله وتهجيرهفي انتهاك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني من خالل فرض قي

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2544285&language=ar
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 .قسرا ومواصلة اعتقال واحتجاز اآلالف من الفلسطينيين واتباع نهج العقوبة الجماعية

 واكدت ان الممارسات االسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق اإلنسان المتمثلة في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن

 .3242سان وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام العالمي لحقوق اإلن

 ودعت المجتمع الدولي لالضطالع بمسؤولياته من أجل وقف االنتهاكات غير القانونية للسلطة القائمة باالحتالل وإجبارها

 .تعلى تطبيق التزاماتها وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ التوصيا

االحتالل عن االنتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام واألوضاع اإلنسانية المزرية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني 

 وشددت على ضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بأقرب وقت ممكن حيث انه من المستحيل فصل

 .الشقيق

ان وتفعيل التعاون الدولي من خالل المشاركة في جميع المحافل الدولية لحقوق فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق اإلنس

 واشارت الزومان الى حرص دولة الكويت على التمسك وااللتزام بالمبادئ والمقاصد النبيلة لميثاق األمم المتحدة السيما

بحقوق اإلنسان في سبيل االرتقاء بحياة  لمتحدة والهيئات غير الحكومية المهتمة اإلنسان والشراكات مع جميع هيئات األمم

 .م ج ز/ م ا ع ( النهاية.)جميع البشر

 

 
 السماح ملقاتلي املعارضة مبغادرة املدينة

 على حلب« هدنة روسية»
 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1الخميس جريدة الرياض : المصدر

riyadh.com/1545240http://www.al 

 

 رويترز -أ ف ب، موسكو  -أثينا 

ً "أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف االربعاء ان بالده تريد تعاوناً  من اجل التوصل الى حل سياسي " صادقا

وقال الفروف في مستهل زيارة . في سورية، وذلك بعد ان اعلنت موسكو هدنة لبضع ساعات في حلب أمس الجمعة

على امل .. نأمل ان يتوصل شركاؤنا الى الخالصات الضرورية لنعمل جميعا من اجل تعاون صادق"ية الى اليونان رسم

هدنة "وكان الجيش الروسي اعلن في بيان له األربعاء عن ". التوصل الى عملية سياسية تشارك فيها الحكومة والمعارضة

وقالت وزارة . ت الجمعة وطلب من مقاتلي المعارضة مغادرتهاجديدة في حلب في شمال سورية لمدة عشر ساعا" انسانية

وأضافت أنه . الدفاع الروسية إنه سيُسمح لمقاتلي المعارضة بالخروج من المدينة سالمين بأسلحتهم من خالل ممرين

يمير وقالت الوزارة إن الرئيس الروسي فالد. سيُسمح للمدنيين والمرضى والجرحى بالمغادرة عبر ستة ممرات أخرى

قائال إن السلطات السورية ستضمن انسحاب القوات السورية من " لتفادي وقوع ضحايا دون داع"بوتين أمر بوقف القتال 

وتقول روسيا وحلفاؤها السوريون إنهم أوقفوا الهجمات الجوية على . الممرين المخصصين لمغادرة مقاتلي المعارضة

وكانت . أدت إلى قتل أعداد كبيرة من المدنيين وهو اتهام نفته موسكو وزعمت الحكومات الغربية أن هذه الهجمات. حلب

موسكو ودمشق قد رتبتا من قبل عمليات وقف للقتال لدواع إنسانية للسماح لكل من المسلحين والمدنيين بالخروج من 

 .لمغادرةرف لآلخر بمنع الناس من االمدينة ولكنها فشلت إلى حد كبير وسط استمرار للعنف مع اتهام كل ط
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 اخلارجية الفلسطينية تدين املخططات االستعمارية التهويدية

 م8036 نوفمبر 1 -هـ  3412 صفر 1الخميس جريدة الجزيرة : المصدر
jazirah.com/2016/20161103/du8.htm-http://www.al 

 

 :واس -الخليل 

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وزراء وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابقون على وضع الخطط وتنفيذ 

المشروعات االستعمارية التي تهدف إلى سرقة المزيد من األرض الفلسطينية المحتلة، وتخصيصها لصالح التوسع 

معزولة عن بعضها البعض، تحول حياتهم إلى جحيم ال يطاق االستيطاني، وإلى محاصرة الوجود الفلسطيني في كانتونات 

 .وتغلق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة

وفي هذا اإلطار تأتي رزمة الخطط التي صادق عليها وزير المواصالت ، وأضافت الوزارة في بيان أمس األربعاء

يسرائيل كاتس من حزب الليكود، بشأن مدّ خط للقطار يربط وسط إسرائيل بالبلدة القديمة في القدس وبشكل اإلسرائيلي 

مسارات جديدة للقطار الخفيف  4متًرا تحت األرض، وأيضا خطته إلقامة  20خاص بحائط البراق، عن طريق نفق بعمق 

، باإلضافة إلى خط (دوميم، وآدم، عطروت،وجفعات زئيفمعاليه أ)تربط القدس الشرقية المحتلة بالتجمعات االستيطانية 

 .«مفسيرت تسيون»خامس من المقرر أن يربط القدس المحتلة بمستوطنة 

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، هذه المخططات االستعمارية التهويدية، وأكدت أن هذه المشروعات إعالن ضم إسرائيلي 

حيث تسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى ربط التجمعات االستيطانية في الضفة تدريجي لمناطق واسعة من الضفة الغربية، 

الغربية المحتلة بما فيها القدس، مع مراكز المدن اإلسرائيلية القريبة منها، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها 

ى جذب المزيد من الفلسطيني، وتغيير معالمها وطمس هويتها وتدمير آثارها الفلسطينية، وهو ما يؤدي أيضا إل

القدس »المستوطنين للسكن في مستوطنات الضفة الغربية خاصة المحيطة بالقدس، ويعزز المخطط اإلسرائيلي المسمى 

وأشارت وزارة الخارجية . ، الذي يحّول المواطنين المقدسيين إلى أقلية ضئيلة في بحر من المستوطنين«الكبرى

، عمل على تطوير شبكة المواصالت العامة 8002نذ صعوده إلى الحكم في العام الفلسطينية إلى أن اليمين اإلسرائيلي وم

، كما اعتمدت الحكومة اإلسرائيلية العديد من %40بين المستوطنات ومراكز المدن اإلسرائيلية القريبة منها بنسبة تفوق 

 .نقالتهم من وإلى المستوطناتفي ت التسهيالت والتخفيضات التشجيعية للمستوطنين، الذين يستخدمون تلك المواصالت
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