
. . . . . .. . . . 
 

 

 

. . . . . . . . . . 

 

 

 

 
 

 

 

 حقوق اإلنسان يف الصحافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

اإلسبوعىامللف الصحفي   

(560) 

  

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

1 

 
 

 

 الفهرس
 رقم الصفحة الموضوع

 2 اإلنسانالجمعية الوطنية لحقوق 

 8 هيئة حقوق اإلنسان

 316 أخبار ذات عالقة من الصحف المحلية

 366 حقوق اإلنسان فى العالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

2 

 اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

3 

 
أمري جازان يستقبل املشرف العام على فرع اجلمعية الوطنية 

 حلقوق اإلنسان باملنطقة
 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12االثنين  جريدة المدينة: المصدر

madina.com/node/708999?live-http://www.al 
 

 جازان -علي خواجي 

استقبل صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتب سموه بديوان اإلمارة اليوم 

 . بهكلي و الوفد المرافق لهالمشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمنطقة الدكتور احمد بن يحي ال

 . وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير جازان بالدكتور البهكلي والوفد المرافق له متمنيا لهم دوام التوفيق في مهام عملهم

وأكد سمو أمير جازان على أهمية دور جمعية حقوق االنسان في حفظ الجانب اإلنساني وكرامة االنسان في حياته 

الدين األسالمي الحنيف من حقوق وفق كتاب هللا وسنة نبيه الكريم وهو ما تحرص على تطبيقة ومجتمعه وما يضمنه 

بعد ذلك ناقش سموه عدد من الموضوعات بفرع الجمعية  -حفظه هللا-حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 

ن ابرزها الخدمات الصحية في المنطقة الوطنية لحقوق اإلنسان بجازان واستمع أمير المنطقة لعدد من القضايا وم

وخطورة بعض الطرق ومنها طريق أبوعريش وصبيا والقوز والطرق الجبليه مثل طريق الداير وفيفا والحشر 

 .والعارضة

كما تطرق البهكلي لقضايا تكدس وازدحام السجناء وترحيل الموقوفين من من لهم معامالت التجنيس وهم من مواليد 

 .لحلول لهم ومتابعة أوضاع أبناء الجاليات السورية واليمنيةالمملكة وإيجاد ا

كما تم بحث قضية تأخر صرف حقوق العمالة لبعض الشركات والمؤسسات وإيجاد حلول وآليات لصرف حقوقهم وجرى 

 . مناقشة العديد من المواضيع التي تخص جمعية حقوق االنسان بالمنطقة

حقوق االنسان الدكتور احمد البهكلي توجيهات سمو أمير المنطقة السديدة بشأن  وفي نهاية اللقاء ثمن المشرف على جمعية

 .ني و اجتماعي تجاه قضايا المجتمعما تقوم الجمعية الوطنيه لحقوق اإلنسان بالمنطقة من دور إنسا
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 استغالل األطفال لغرض الشهرة

 م1026 فمبرنو 12 - هـ2418صفر  12االثنين  الوطنجريدة : المصدر

http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=32507 
 

 صاحل الشيحي  
ي، الشخصين وال أخفي أملي هذا الصباح أن تذهب نسختان من مقالي إلى األخوين الكريمين بندر العيبان ومفلح القحطان 

 .الفاضلين المنوط بهما مراقبة حقوق اإلنسان في السعودية

وال تُجيز استخدامه قبل .. توجب االتفاقيات الدولية أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور اإلهمال والقسوة واالستغالل

 .بلوغه سن الرشد

بل وال يبقي .. شيء مؤلم، ينسف هذه الفقرة نسفًا تاًما لكن الذي أفرزته لنا تقنيات وتطبيقات التواصل الحديثة في مجتمعنا،

 !كأن لم تكن.. لها أي أثر

 !فما بالك بتطبيق النظام.. الالفت أنها تتم في مأمن وركٍن شديد عن المساءلة أو حتى التحقيق

.. ي اإلسالمأصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان كتيبًا صغيًرا بحجم الكف يتحدث عن حقوق الطفل ف 1022عام 

حقا  77احتوى الكتيب على .. وهي الحقوق التي تقول الجمعية إنها حريصة على أن ينالها كل األطفال في السعودية

ً بالطفل من ! ربما هناك من تمنى حين قراءتها لو بقي طفال يتمتع بحقوق مذهلة ال يحصل عليها الكبار.. خالصا خاصا

مته، وحمايته من كافة أنواع االستغالل االقتصادي، ومن أداء أي عمل ضار بنموه بينها حمايته من أية معاملة تمس بكرا

 !النفسي أو المعنوي أو االجتماعي

 .. وبعيدٌ جدًا عما نطمح إليه.. سنوات شيء مختلف عما بّشرتنا به الجمعية 5لكن الواقع بعد مضي 

ت على استغالل األطفال في اإلعالنات كنا حتى وقت قريب نستغرب الصم: خذ ما أود الوصول إليه باختصار

ثم .. تطور األمر فتم استغاللهم في الدعايات المصورة، ثم الصحف، ثم في لوحات الشوارع.. لم يتحرك أحد.. التلفزيونية

 !تحول الطفل إلى وسيلة عرض في اإلعالم الجديد

.. لة لكثير من اآلباء؛ لنيل الشهرة والتكسباليوم وصلنا إلى مرحلة متقدمة في االستهانة بحقوق األطفال، أصبحوا وسي

هل من حق أي شخص استغالل أطفاله، وتعليمهم الكذب، وامتهانهم، وتصويرهم، والدفع بهم إلى : ويبقى السؤال األكبر

كل هذا ألجل إضحاك  -كالذين يسمحون بتصوير أطفالهم الصغار وهم عراة أثناء استحمامهم-ممارسات كوميدية 

 !لتالي الحصول على مكاسب مختلفةاآلخرين، وبا

 !ما الفرق بين هؤالء وبين من يستغل األطفال في الجريمة والتسول؟.. أخي بندر العيبان.. أخي مفلح القحطاني
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 أمري عسري يدشن بيت اخلربة وإسرتاتيجية التطوع

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر
az.com.sa/article/1510192http://www.ok 

 

، ودشن 2417رعى أمير منطقة عسير األمير فيصل بن خالد، الحفلة الختامية ألنشطة جمعية الكوثر الصحية الخيرية لعام 

، وشهد توقيع اتفاقيتين األولى بين الجمعية والمديرية العامه للسجون 1010مشروع بيت الخبرة وإستراتيجية التطوع 

 .وشاهد سموه فيلما مرئيا عن أبرز أنشطة الجمعية. معية الوطنية لحقوق اإلنسان بمنطقة عسيرواألخرى مع الج

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر الصحية بمنطقة عسير الدكتور جبران بن مرعي القحطاني أن الجمعية حققت 

ي والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع المركز األول على مستوى المملكة في جائزة السبيعي للتميز في العمل الخير

 االجتماعي واإلغاثي، وهي جائزة متخصصة تخضع لمعايير تحكيم عالمية، كما أنها حصلت على شهادة االيزو العالمية من

 .المحاولة األولى لها وهلل الحمد

 
أمري منطقة جازان يستقبل املشرف العام على فرع اجلمعية 

 ملنطقةالوطنية حلقوق اإلنسان با
    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  وطني الحبيب اإللكترونيةصحيفة : المصدر

news/618605.html-https://www.watny1.com/general 

 

 :واس  –وطنى الحبيب 

 بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه باإلمارة اليوم المشرف العام استقبل صاحب السمو الملكي األمير دمحم

 .على فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمنطقة أحمد بن يحي البهكلي 

 .متمنياً لهم دوام التوفيق في المهام الموكلة إليهم، ورحب سمو أمير جازان في مستهل اللقاء بالبهكلي والوفد المرافق

واستمع سموه خالل اللقاء لشرح مفصل عن فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمنطقة والمهام واألعمال التي يقوم بها 

 .في شتى المجاالت الخدمية واالجتماعية والصحية واإلنسانية التي تخدم أبناء منطقةً جازان والمقيمين بها 

حقوق اإلنسان بالمنطقة عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه وعبر المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية ل

 .من توجيهات حيال ما يقوم فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمنطقة من دور إنساني و اجتماعي

 

http://www.okaz.com.sa/article/1510192
https://www.watny1.com/general-news/618605.html
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إحالة اخلادمتني املتهمتني بقتل سيدة مبكة للصحة النفسية للتأكد 

 من االعتالالت
 مجوع املواسني يتوافدون لتقديم العزاء لذوي الفقيدة

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11األربعاء   المدينةجريدة : المصدر
madina.com/node/709239-http://www.al 

 

 نزار نواب -تصوير  -مكة المكرمة  -إبراهيم جبريل 

 االرتباك يطيح بالخادمة الهاربة رغم محاوالتها عض المأمورة

صوصا جيران المجني عليها والذين عرفوها بحسن المعشر وسؤالها اليزال المجتمع المكي مذهوال من هول الفاجعة خ

فيما توافد عدد كبير من .. الدائم عن جاراتها وتفقد أحوالهن بشكل دائم وحبها الفطري ألعمال البر والخير داخل الحي

فاة والدتهم وشقيقتهم المعزين والمواسين وكان في استقبالهم أبناء وإخوان الفقيدة وأرحامهم الذي يتلقون العزاء في و

حيث تواجد عدد كبير من  1يتقدمهم البرفيسور دمحم سعيد الحارثي زوج المجني عليها وذلك بمنزله بمخطط الشرائع رقم

التي قضت غدراً على يد خادمتها اآلسيوية أمس « زوجته»األقارب واألصدقاء وزمالء الدكتور لتقديم واجب العزاء في 

 .طعنات قاتلة والذت بالهرباألول حيث سددت لها عدة 

 ابن الفقيدة أول المبلغين 

وكشفت المصادر أن ابن الفقيدة هو أول من دخل المنزل ووجد والدته ملقاة على األرض وملطخة بالدماء وعثر على 

وسارع  العاملة المنزلية الثانية مغلقة عليها باب الحمام وهي ترتعد من الخوف بشكل لم تستطع معه الوقوف على قدميها

إلى االتصال بمركز العمليات الموحد حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحٍر من الضبط الجنائي والبحث الجنائي والجهات 

األمنية ذات العالقة حيث تمكنت تحريات قوة الحرم المكي الشريف بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة 

إيقافها تمهيدا إلحالتها لهيئة التحقيق واالدعاء العام بحكم االختصاص بعد خالل فترة زمنية وجيزة من ضبط المتهمة و

 . استكمال إجراءات االستدالل األولية

 حساسية القضية

ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم أسأل هللا لها الرحمة والمغفرة وأن يتغمدها هللا بواسع رحمته وعظيم فضله بهذه 

بمنزله مع جموع غفيرة توافدت لمواساته في هذه الفاجعة سائالً « المدينة»دمحم سعيد الحارثي  الكلمات استقبل الدكتور

الحارثي اعتذر عن الحديث عن تفاصيل الجريمة نظراً .. العلي القدير لها الرحمة والرضوان وأن يسكنها فسيح جنات

ل متجها ألداء الصالة مع الجماعة وعند عودته لحساسية القضية ووقعها على نفس األسرة، وكان الحارثي قد غادر المنز

فوجئ بالجهات األمنية تحيط بالمنزل من كل ناحية وتلقى الخبر بصدمة كبيرة لم يتمالك معها نفسه حيث انهمرت دموعه 

 .حزنا على فراق رفيقة دربه

 إحالة الخادمتين للنفسية

لخادمتين المتهمتين بقتل زوجة الحارثي سوف تحيلهما إلى أن الجهات األمنية التي باشرت التحقيق مع ا« المدينة»علمت 

مستشفى األمراض النفسية إلجراء الكشف الطبي عليهما وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالتيهما الصحية والنفسية والتأكد 

 .من عدم معاناتهما من أي اعتالالت نفسية

 الجانية تلجأ للعض لإلفالت من القبض عليها 

أن الخادمة المتهمة التي قبض عليها في الحرم الشريف ظهر عليها االرتباك والخوف في داخل الحرم « المدينة»علمت 

الشريف مما أثار األنظار حولها حيث كانت سريعة الحركة والتلفت وكأنها خائفة من أحد يطاردها ويكشف أمرها، وكانت 

ربة وأوصافها حيث تم تشكيل فريق أمني وانتشاره داخل القوة الخاصة ألمن المسجد الحرام تلقت بالغاً عن الجانية الها

المسجد الحرام وأروقته وساحاته ما بين رجال أمن ومأمورات وأثناء تواجد إحدى المأمورات في الجهة الغربية للمنزل 

http://www.al-madina.com/node/709239
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مات الحرام داخل المكان المخصص لصالة النساء لفت انتباهها وجود امرأة بنفس المواصفات وتبدو على مالمحها عال

االرتباك والخوف وعلى الفور توجهت باتجاهها وألقت القبض عليها لكن الخادمة حاولت الهرب والتخلص من المأمورة 

وقامت بمقاومتها وعضها األمر الذي استدعى تلقيها العالج من قبل الهالل األحمر من أثر االعتداء وتم أخذها إلى مقر 

تصاص في إنجاز أمني يحسب إلى القوة الخاصة ألمن المسجد الحرام التي قيادة القوة ومن ثم تسليمها إلى جهة االخ

 .تعاملت مع البالغ فور وروده بكل حرفية ودقة وسرعة متناهية

 اضطراب في الشخصية ودوافع عدوانية وراء هذه الجرائم الصادمة: مال بار

ً ورئيس مكتب من جهته أوضح البرفيسور عبدالمنان مال بار أستاذ اإلرشاد واإلصالح الن فسي بجامعة أم القرى سابقا

تقارب لالستشارات مع األسف الشديد ما نسمعه بين فترة وأخرى عن سلوك الخادمات وأيضاً سلوك العمالة حول بعض 

ً تكون مفزعة وصادمة لمجتمعنا وثقافته اإلسالمية مشيرا إلى أن  الجرائم التي ال تتوافق مع مجتمعنا هذه الجرائم أحيانا

هذه الجرائم ال شك بأنه يدل على وجود خلل واضطرابات في الشخصية والشك أن لديهم دوافع عدوانية تربت في مثل 

 .دواخلهم من زمن وضغوطاتهم ومن ثم انفجارها وظهورها بهذه الطريقة من التمثيل

نه ليس لدينا ما يثبت وأشار البرفيسور مال بار إلى أنه حان وقت عدم اكتفائنا بالفحص الطبي من سالمة األمراض أل

 .سالمتها من األمراض النفسية

من جانبه أوضح الدكتور دمحم بن مطر السهلي وكيل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية وعضو الجمعية الوطنية لحقوق 

فولتها وهذه اإلنسان بأن الجميع صدموا من الحادثة األليمة والبشعة التي وقعت في البلد الحرام عبر قيام خادمة بقتل مك

ليست المرة األولى تحدث فيها مثل هذه الجرائم ينبغي علينا معها إعادة النظر في عدة أمور تتعلق بعملية استقطاب العمالة 

الوافدة بشكل عام والخادمات بشكل خاص من أهمها وأبرزها الجانب التوعوي والشرعي لهم باإلضافة إلى ضرورة 

الة قبل قدومهم إلى المملكة مع ضرورة تصديق تلك السجالت من قبل سفارات خادم إقرار التحليل النفسي لكافة العم

الحرمين الشريفين بالخارج وأن تكون هناك ضوابط صارمة في عملية االستقدام والشريعة اإلسالمية تكفلت بحقوق 

ً أو غير مسلم وحفظ النفس هي من الضروريات الخمسة مع التأكيد ع لى إعطائهم حقوقهم اإلنسان سواء كان مسلما

وإعطائهم الدورات التدريبية حتى ال يتم إرسال من يكونون وباالً على مجتمع من خالل التدقيق على المعايير وإرفاق 

 .التقرير النفسي للراغب للقدوم إلى المملكة

 مطلوب اشتراط فحص العمالة من حيث السجل اإلجرامي والسوابق: خبير أمني

األمني عميد متقاعد دمحم عبدهللا منشاوي بضرورة توحيد جهود المعنية بعملية االستقدام بالمملكة  وطالب المستشار والخبير

ً لمنع  لدراسة وإقرار شرط فحص العمالة الوافدة والخادمات من حيث السجل اإلجرامي والسوابق المسجلة عليهم تحسبا

ضرورة االستفادة من فكرة تركيب كاميرات  دخول أي عامل أو عمالة لديها مشكالت صحية ونفسية باإلضافة إلى

المراقبة المنزلية وهناك شركات متخصصة تقدم خدماتها وذلك لمراقبة سلوكيات الخادمات وما قد يطرأ عليها من تغيرات 

ويمكن في حينها السيطرة عليها قبل حدوث جريمة أو تعنيف أو تعذيب مشيراً بأن ما يحدث اآلن هو عملية استقطاب 

والتركيز على الفحوصات الصحية دون النظر إلى النفسية منها ما يسهم في قدوم عامالت أو خادمات مرضى عمالة 

نفسيين وتنعكس عدوانيتهم تلك على األسر أو األماكن التي يعملون فيها ما يتطلب منا أخذ الحيطة والحذر في تعاملنا مع 

 .طرأ عليهمالخادمات وعدم التهاون في اإلبالغ عن أي تغير سلوكي ي

 أبرز مرئيات المختصين حيال استقدام العمالة خاصة الخادمات

 التدقيق في معايير االستقدام وإرفاق تقرير نفسي عن الراغب في القدوم للمملكة

 إخضاعهم لدورات تدريبية وتوعوية حتى ال يكونوا وباالً على مستقدميهم

 لخادماتتركيب كاميرات المراقبة المنزلية لمتابعة سلوكيات ا

 البد من إقرار التحليل النفسي: حقوق اإلنسان

 .لكافة العمالة قبل قدومهم إلى المملكة
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 التعصب املذهبي يعوق نشر الوعي احلقوقي

 م   1026نوفمبر  21 -هـ 2418صفر  21  السبت جريدة الوطن: المصدر

ttp://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284674&CategoryID=5h 

 

 علي عبدي : الدمام

حددت دراسة حديثة التعصب المذهبي أبرز عائق لهيئة حقوق اإلنسان في نشر الوعي الحقوقي، وعدم تفعيل استراتيجية 

 .لح حقوق اإلنسان، حسب آراء العاملين بهيئة حقوق اإلنسانثقافة الهيئة في التربية والتعليم، والنظرة السلبية نحو مصط

وأوضحت الدراسة التي قامت عليها اعتدال الحربي وصدرت عن جامعة نايف للعلوم األمنية أن ضعف التفاعل بين 

 .الهيئة مع اإلعالم كشريك، خاصة في اإلعالم الجديد، يعد أيضا من أبرز العوائق

موظفا وموظفة  110ملين في هيئة حقوق اإلنسان بمختلف مناطق المملكة، والبالغ عددهم وتكون مجتمع الدراسة من العا

مؤهلهم %  1846منهم مؤهلهم العلمي جامعي و%  5741من اإلناث،و%  2542منهم من الذكور و%  8441يمثلون 

من اإلحصائية أن مؤهلهم العلمي متوسط، ويتضح %  241مؤهلهم العلمي فوق الجامعي، و%  2142العلمي ثانوي و

تدني المستوى التعليمي لألفراد قد يعكس على عمل هيئة حقوق اإلنسان بشكل سلبي، وارتفاع المستوى التعليمي يؤدي 

 .لممارسة العمل بشكل إيجابي مع قضايا حقوق اإلنسان

 دورات تدريبية

ة بمجال عملهم داخل المملكة، بينما من الموظفين لم يحصلوا على دورات تدريبية لها عالق%  18.1أظهرت الدراسة أن 

%  25.5منهم تحصلوا على دورتين تدريبيتين، و%  26تحصلوا على دورة تدريبية واحدة، و%  10.2ما نسبته 

من موظفي حقوق اإلنسان لم يحصلوا على دورات تدريبية لها %  68وبينت الدراسة أن . دورات وأكثر 1تحصلوا على 

على دورة تدريبية واحدة لها عالقة بمجال عملهم خارج %  26.5بينما حصل . مملكةعالقة بمجال عملهم خارج ال

 .حصلوا على دورتين%  7.1حصلوا على ثالث دورات تدريبية وأكثر، و%  8.1المملكة، مقابل 
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ه له « الشورى»

ّ
 واجيته مع جهات رقابية أخرىسؤاالً عن ازد 73وج

ل حتصيل : ديوان املراقبة
ّ
 ملياراً  9طول اإلجراءات عط

 صرفت دون وجه حق 
    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510257 

 

 (الرياض)س القحطاني فار

أكد ديوان المراقبة العامة في رده على سؤال من لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى عن رصده صرف 

مليار فقط منها أن ذلك يعطي مؤشراً على مدى تجاوب الجهات  1.10مليار يال دون وجه حق، وتحصيله  42.180

 .الحظات وطول اإلجراءات التي تتخذ الستعادة المبالغ إلى خزينة الدولةالمشمولة بالرقابة حيال معالجة الم

ً من 2416-2415وسجلت اللجنة عدداً من المالحظات على تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي  ، والحظت نوعا

ية ومالية أخرى يعاني االزدواجية والتداخل في األدوار مع جهات رقابية أخرى، ولم تخل المالحظات من مفارقات إدار

سؤاالً، ركزت من خاللها على عمل الديوان  17الشورية إلى توجيه أكثر من  منها الديوان، األمر الذي اضطر اللجنة

ومهماته وقراراته، وما قام به لرصد الوضع المالي في األجهزة الحكومية، وتمحورت األسئلة الشورية واإلجابات الرقابية 

 :التي جاءت من خالل الحوار التالي بين الجهتين حول عدد من المواضيع

 رفع ديوان المراقبة العامة مشروعاً لتحديث نظامه، فماذا تم حيال ذلك؟• 

حسب المعلومات التي وصلت إلى الديوان فإن دراسة نظام الديوان محالة إلى هيئة الخبراء من مجلس الشؤون •• 

 .االقتصادية والتنمية

اصات هيئة الرقابة والتحقيق لهيئة التحقيق واالدعاء العام، ومنها الجرائم الجنائية، ونقل نشاط تم نقل عدد من اختص• 

الرقابة من الهيئة إلى الديوان، هل يعتقد الديوان بأن هناك نشاطات بحاجة إلى نقل من هيئات رقابية أخرى إلى الديوان أو 

 العكس؟

الرقابة والتحقيق إلى الديوان، ونقل نشاط الرقابة على السيارات من هيئة لقد تم نقل نشاط الرقابة اإلدارية من هيئة •• 

 .الرقابة والتحقيق إلى الديوان، وتم نقل نشاط الرقابة على اإلعاشة من الهيئة للديوان

 لية؟ما هي اآلليات التي اتبعها الديوان لتحويل عدد من الجهات الحكومية من التحول من مسك السجالت إلى الوسائل اآل• 

يعمل الديوان من خالل الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة التعامالت اإللكترونية والمراجعة اآللية في الديوان •• 

جهة حكومية تحولت  68ويذكر أن هناك )ومخاطبة الجهات لحثها على التحول إلى النظام اإللكتروني في مسك السجالت 

 (.جهة حكومية بشكل جزئي وأن هناك ست جهات لم تتغير 72إلى العمل اإللكتروني بشكل كلي و

 لم يبين تقرير الديوان أعداد النساء والنسب والوظائف المشغولة بهن في الديوان؟• 

وظيفة، وفي فرع الديوان بالمنطقة الشرقية ست  21الوظائف النسوية الشاغرة في المركز الرئيسي في الرياض •• 

وظيفة نسائية شاغرة ضمن ميزانيته، وال تزال  14مس وظائف، والديوان يؤكد أن لديه وظائف، وفي المنطقة الغربية خ

 .شاغرة بسبب ضيق المبنى الحالي بالمركز الرئيسي للديوان وكذلك الفروع

مليار لاير بينما بلغت  42.180ورد في تقرير الديوان أن المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق أو دون سند نظامي بلغت • 

 مليار لاير فما تفسير الديوان لذلك؟ 1.10مبالغ المحصلة ال

هذا يعطي مؤشراً على مدى تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة حيال معالجة مالحظات الديوان، فضالً عن أن هذا يدل •• 

 .على طول اإلجراءات التي تتخذ الستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة

http://www.okaz.com.sa/article/1510257
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الحسابات الختامية بين حسابات القطاع الحكومي وحسابات القطاعات العسكرية، فما  وجد هناك تفاوت كبير عند مراجعة• 

 تفسير الديوان لذلك؟

ً في القطاع الحكومي المدني، بينما تبلغ  88عدد الحسابات الختامية ••  ً في القطاعات العسكرية، كما أن  45حسابا حسابا

ً بنسبة  17عدد المالحظات على القطاع المدني  ً بنسبة  11، بينما بلغت في القطاع العسكري %12حسابا ، %72حسابا

بلدية صغيرة ال تقارن حساباتها الختامية بحسابات جهات عسكرية كبيرة، كما أن هناك العديد  47والمبررات لذلك أن هناك 

 .من البدالت التي تصرف للعسكريين ويحصل غالباً فيها كثير من األخطاء

تقاريره الرقابية عند الدراسة من قبل اللجان المختلفة معاملة التقارير السنوية لألجهزة الرقابية  يعاني الديوان في معاملة• 

أن على الديوان رفع دراسة إلى المقام السامي تتضمن القواعد » 20754التنفيذية، وأصدر المقام السامي األمر رقم 

، ماذا تم بشأن الدراسة، وما الذي «التقارير التي يرفعهاواإلجراءات التي يقترح مراعاتها عند دراسة كل نوع من أنواع 

 توصلت إليه؟

الديوان لم يرفع هذه الدراسة، على أمل صدور توجيهات بشأن ضم الديوان مع جهات رقابية أخرى، أو الموافقة على •• 

تضمن في فقرته الثامنة أن  20754صدور نظامه الجديد، وبالتالي إدراج ذلك ضمن مواد النظام، كما أن األمر السامي رقم 

يقوم الديوان برفع تقارير قطاعية لمجالس المناطق، وسيؤدي ذلك إلى إجراء تعديل على القواعد واإلجراءات المذكورة 

 .أعاله

 2414/2415مليار لاير للعام المالي  4.4استمرار تزايد حجم المبالغ المصروفة دون وجه حق أو دون سند نظامي من • 

 ؟%11بارتفاع نسبته  2415/2416مليار لاير للعام المالي  42.180إلى 

يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى كشف مالحظات مالية من قبل إدارة الرقابة على عمليات الحاسب اآللي، إذ بلغ إجمالي •• 

 .2415/2416مليار لاير خالل السنة المالية  28المبالغ التي الحظتها 

 دمج إدارات المتابعة ووحدات المراجعة الداخلية في وحدة واحدة؟ما رأي الديوان في مسألة • 

يؤيد الديوان هذا التوجه، وقد تضمنت الدراسة التي أعدها معهد الملك عبدهللا للبحوث والدراسات االستشارية والمقدمة •• 

ير أجهزة الرقابة والضبط الترتيبات التنظيمية لتطو»والتي كان عنوانها  2411إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 

إلغاء وحدات المتابعة في األجهزة الحكومية وتوزيع »اآلتي « ووحدات المتابعة والمراجعة الداخلية في الفقرة الثامنة

األخص وحدات المراجعة  مهماتها على اإلدارات التنفيذية الرقابية والمساندة ذات العالقة داخل الجهاز اإلداري وعلى

 .«الداخلية
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 وحدة احلماية االجتماعية حبائل حتتفي باليوم العاملي للطفل

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  واس : المصدر
60872http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=15 

 

 واس .حائل 

احتفت وحدة الحماية االجتماعية بمنطقة حائل، أمس باليوم العالمي للطفل بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية 

 .االجتماعية بالمنطقة فريح دمحم العياد ومدير وحدة الحماية االجتماعية فهد العتيبي وذلك في مجمع جراند مول بحائل 

ه خالل الحفل أهمية هذه البرامج للطفل في توضيح دور الحماية االجتماعية التوعوي لنظام حماية الطفل وأكد العياد في كلمت

والمحافظة على حقوقه والحماية من االيذاء ، التي هي من أهداف اليوم العالمي للطفل، باإلضافة إلى اإلرشادات والعبارات 

اللقاءات التوعوية لتوضيح دور االخصائي االجتماعي في تقديم  الهادفة والنصائح للوقاية من العنف االسري، وتكثيف

 .الخدمه االجتماعية لجميع الفئات المعنية 

ونوه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالمنطقة بجهود القائمين على وحدة الحماية االجتماعية ودورهم في 

ً أن ه ذه االنشطة مهمة في تعزيز اهداف توعية االطفال وكافة األسر بحقوق إبراز األنشطة بهذه الصورة الجيدة، مضيفا

 .الطفل والمساعدة على الحد من العنف وااليذاء 

وشمل الحفل على العديد من الفعاليات والفقرات منها العروض المسرحية واألناشيد التوعوية ضد التحرش باألطفال 

اإلضافة إلى توزيع الهدايا ومجالت االطفال التوعويه بمشاركة من هيئة والمشاركات الشعرية التي تبرز مواهب االطفال، ب

 .طفال مركز التأهيل الشامل بحائلحقوق االنسان بالمنطقة وأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1560872


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

13 

 
 وجلان محاية األسرة « هيئة حقوق اإلنسان»

 !«يف الشؤون االجتماعية
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الجزيرة  األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20161123/ar8.htm-http://www.al 

 

 هدى بنت فهد املعجل 
اإلنسان كائن عنيف وعدواني بطبعه، على اعتبار أنه يتوفر على أهواء وغرائز فطرية تحتم »يرى سيغموند فرويد أن 

زعة تدميرية قصد إشباع تلك الغرائز، ورغم أن اإلنسان عقل فإنه ال يقوى على كبح جماع تلك عليه القيام بسلوكات ذات ن

النزعة التدميرية، األمر الذي يستوجب استخدام كل الوسائل للتخفيف أو الحد من خطورة التهديد الذي يتوعد المجتمع 

 .«والحضارة اإلنسانية

اإلخالل باالحترام »أو « ضد القانون»و يحيل إلى الفعل أو التصرف حيث يعتبر العنف تعسفًا في استعمال القوة، فه

العنف باعتباره إفراًطا في القوة، فالعنف تدنيس للطبيعة وخرق « فيما مضى»وقد حدد اإلغريق « الواجب للشخص

 .للقوانين المقدسة

 .عاهة وربما بالقتل أو االنتحار ما نراه من تعنيف األطفال والفتيات تعنيفاً قد ينتهي بالتشويه أو إحداث: الشاهد

قرأنا عن تطبيق المحاكم لنظام العنف األسري، وفي ذلك العام عندما قرأنا عن هذا النظام، عرفنا أن  1024في أواخر 

قضية عنف ضد المرأة، واحتلت منطقة مكة المكرمة الصدارة، بمعدل  454هـ، 2414محاكم المملكة تلقت خالل عام 

، والقصيم 5، وجازان 8، والمدينة المنورة 25، وتبوك 11، ثم الحدود الشمالية 42لشرقية والرياض بـقضية، تلتها ا 124

 .فيما لم تسجل محاكم نجران والجوف أية قضية عنف ضد المرأة. ، والباحة قضية واحدة1

. غير السعوديينمسجلة على  110قضية، في مقابل  114وبلغ عدد قضايا العنف ضد المرأة المسجلة ضد السعوديين 

ً بأن هذا العدد يمثل القضايا التي تلقتها المحاكم، حيث هناك من ال يملك الكشف أو ال تملك الكشف عن العنف  علما

ً أشد في حال توجهت للمحاكم أو للجهات المخولة بمتابعة العنف  الممارس في حقها والساقط عليها؛ ألنها قد تواجه عنفا

رؤيتي التي أقترحها وجود أخصائية أو عدة أخصائيات أسرية في كل . نسان أو غيرهاضد اإلنسان من هيئة حقوق اإل

مركز من مراكز األحياء في مدن ومناطق ومحافظات وهجر المملكة، تقوم األخصائية بشكل دوري بزيارة األسر التابعة 

نساء واألطفال والشابات في البيوتات، للحي التي تنتمي له، زيارة أسرية، زيارة ودية تستطيع من خاللها االقتراب من ال

. بالتالي تتمكن من مالحظة أي هضم للحقوق بين جدران منزل هذه األسر، أو أي عنف ساقط على أحد منهم أو منهن

لماذا؟ ألنه كما قلت بعض العنف األسري المسكوت عنه خوفاً، أكثر . تقترب من األسر ليس كأخصائية بل كصديقة للعائلة

 .نهمن المعلن ع

؟ أين كان من يهمه أمر المعنفة خالل !!ما معنى أن تواجه المعنفة عنفا أسريا دون أن يتصرف أحد ضد من تولى تعنيفها

؟ أال يمكن رؤية آثار العنف على جسدها أو على !!فترة تعنيفها، خصوصا إذا طالت الفترة وامتدت سنوات وسنوات

ظل عدم وجود جواب لها تبقى قضايا العنف، ويستمر العنف يمارس ضد  أسئلة عدة عائمة ال إجابة لها، وفي! نفسيتها؟

اإلنسان خلف أسوار المنازل، وال يدرك من بالخارج أي شيء عنه، ولن يعرف حتى لو اقترب من بيوتات األسر المعنفة، 

يكفي من ال يصدق ؟؟ إذاً ما مبرر ارتفاع نسبة العنف األسري بيننا، حيث !!هل ألن اإلنسان معني بنفسه دون غيره

بارتفاع نسبته أن يمر على هيئة حقوق اإلنسان، أو على لجان حماية األسرة في الشؤون االجتماعية كي يدرك تلك 

 .الحقائق المؤلمة حقيقة زيادة معدل العنف األسري وتناميه
 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161123/ar8.htm
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حضورهن : «متظاهرات بريدة»لوكيل « اجلزائية»قاضي  »

 شةواجب والدولة ستوفر النقل واإلعا
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11األربعاء   عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510451 

 

 (الرياض)منصور الشهري 

( شقيقات 1من بينهن )رأة ام 21أولى جلسات محاكمة ( الثالثاء)في وقت عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس 

متهمات بالمشاركة في تجمعات غوغائية في مدينة بريدة وحملهن شعارات مناوئة للدولة وحرق لصورة وزير الداخلية، 

منهن وكيلين حضرا  4لم تحضر لمقر المحكمة أي من المتهمات الالتي يحاكمن وهن مطلقات السراح، فيما أوكلت 

 .ل اإلعالم وممثل هيئة حقوق اإلنسانالجلسة التي تابعها ممثلو وسائ

وشدد ناظر القضية على وكيلي المتهمات بوجوب حضور المدعى عليهن جميعا ومثولهن أمام المجلس القضائي بالمحكمة 

أحد الوكيلين تعذر ببعد المسافة ما بين  الجزائية المتخصصة، لكون ما ارتكبنه من الجرائم الكبرى وفق األنظمة، إال أن

والرياض، ليرد عليه القاضي بأنه في حال يشق عليهن فإن الدولة تتكفل بتوفير تذاكر سفر وسكن لهن لحضور القصيم 

 .الجلسة

وتال المدعي العام في بداية الجلسة الئحة التهم الموجهة للنساء الالتي اشتركن في عمل إجرامي واحد، واتهمهن 

مدينة بريدة، مشيرا إلى أن المتهمات قمن بتلك األفعال المجرمة  بالمشاركة في المظاهرات والتجمعات التي قمن بها في

بناء على استجابتهن لمؤثرات خارجية، واصفا أفعالهن بالخروج على ولي األمر والنظام العام بسعيهن إلحداث الفتنة 

وبات تعزيرية زاجرة وانتهاك لحريات المجتمع، مطالبا من ناظر القضية إدانتهن شرعا على ارتكابهن أفعاال والحكم بعق

 .لهن ورادعة لغيرهن، مع منعهن من السفر خارج البالد

وطالب وكيال السيدات األربع من ناظر القضية إمهالهما لمدة شهر لتمكينهما من إعداد جواب تفصيلي على الئحة دعوى 

 .المدعي العام، حيث سلمهما القاضي الئحة المدعى عليهن
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 أنكروا االتهامات وطلبوا إمهاهلم للجلسة القادمة لتقديم 

 دفوعاتهم كتابة
م صحراوي»من دواعش  5حماكمة 

ّ
نشروا أرقام رجال .. «خمي

 املباحث الغتياهلم
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة عكاظ الخميس : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510648 

 

 (الرياض)منصور الشهري 

اتهمت هيئة التحقيق واالدعاء العام خمسة مواطنين بتأييد تنظيم داعش اإلرهابي، وتسريب أرقام ومواقع منازل رجال 

 .وتصفيتهم أمن من منسوبي المباحث العامة لعناصر إرهابية الستهدافهم

موقوفين ومتهمين اثنين  4)أولى جلسات محاكمة ستة مواطنين ( األربعاء)وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس 

بحضور خمسة منهم وتغيب واحد، وسط حضور ذويهم وممثلين لوسائل اإلعالم وممثل هيئة حقوق ( مطلقي السراح

 .اإلنسان

وا يمارسون نشاطاتهم ويعقدون اجتماعاتهم بشكل أسبوعي في مخيم بري بإحدى واشتملت الئحة االتهام بأن المتهمين كان

 .المناطق الصحراوية وسط المملكة

 ووجه

عددا من التهم، أبرزها تأييد تنظيم داعش ( األول والثالث والرابع والخامس والسادس)المدعي العام إلى المتهمين الخمسة 

 .ف للكتاب والسنة وإجماع سلف األمةاإلرهابي واعتناق المنهج التكفيري المخال

ويواجه المتهم األول اتهامات بتأييد تنظيم داعش اإلرهابي واعتناق المنهج التكفيري واجتماعه مع أشخاص من ذوي 

أما الثالث فيواجه . التوجهات المنحرفة فكريا وتزويده شخصا بأرقام ومواقع ثالثة من منسوبي المباحث العامة الستهدافهم

لتستر على خروج شخص إلى القتال في مناطق الصراع في العراق وتزويد أحد األشخاص بعدد من أرقام ومواقع تهمة ا

 .سكن رجال األمن وتأييد التنظيم اإلرهابي

فيما يواجه الرابع اتهامات بتأييد تنظيم داعش اإلرهابي، واالجتماع مع عدد من األشخاص ذوي التوجهات المنحرفة 

 .م ومعلومات عن منسوبي المباحث العامة الستهدافهم بعد نشر تلك المعلومات عبر مواقع اإلنترنتوتزويد آخر بأرقا

إضافة إلى دعمه إحدى الجماعات المقاتلة في مناطق الصراع في سورية، وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به في قضية 

 .سابقة

توجهات فكرية منحرفة والتستر عليهم وتخزين ما من شأنه  واتهم االدعاء العام المتهم الخامس باالجتماع بعدد ممن لهم

 .المساس بالنظام العام من صور ومقاطع فيديو لتنظيم داعش اإلرهابي

واتهم السادس بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من صور ومقاطع للتنظيم اإلرهابي ومقاومة الفرقة القابضة عليه 

 .من رجال األمن

عدا السادس التهم الموجهة إليهم وطلبوا إمهالهم للجلسة القادمة إلعداد دفوعاتهم كتابيا، فيما طالب  وأنكر المتهمون

 .السادس مهلة لمدة شهر إلعداد جوابه تفصيليا

 

http://www.okaz.com.sa/article/1510648
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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ء خارجية الدول األعضاء يف منظمة خالل االجتماع الطارئ لوزرا
 التعاون اإلسالمي 

 اململكة لن تتهاون يف الذود عن حياض : مدني. د
 احلرمني الشريفني

 م   1026نوفمبر  28 -هـ 2418صفر  28 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر
azirah.com/2016/20161118/ln37.htmj-http://www.al 

 

 :واس -مكة المكرمة 

أكد وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التزام الدول األعضاء في المنظمة بتعزيز وحدتها 

ً لالستقرار واالزدهار داخ ً للسلم واألمن وتحقيقا ل الدول وتضامنها وتطوير عالقات تعود بالنفع على الجميع، صونا

 .األعضاء في المنظمة وخارجها، وذلك انطالقاً من روح الدين اإلسالمي الذي يُعدُّ رحمة للعالمين

وأشاروا في بيانهم الختامي الذي صدر أمس عقب اجتماعهم الطارئ الذي عقد في مكة المكرمة عمالً بتوصية اجتماع 

ميليشيا الحوثي وصالح صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة اللجنة التنفيذية الطارئ على المستوى الوزاري حول إطالق 

هـ إلى االعتداء اآلثم من قبل ميليشيات الحوثي وصالح التي أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه 2418صفر  5المنعقد بجدّة يوم 

من شهر أكتوبر  17هـ الموافق 2418من شهر محرم  16مكة المكرمة قبلة المسلمين ومهبط الوحي مساء يوم الخميس 

من البيان الختامي الصادر من الدورة الثالثة عشرة للقمة اإلسالمية التي عقدت في  11م، كما أشاروا إلى الفقرة 1026

 .إسطنبول بتركيا، وإلى قرار الدورة التي عقدت في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان لمجلس وزراء الخارجية

در عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في مقر منظمة وقرر االجتماع اعتماد البيان الصا

م الذي طالب الدول األعضاء بوقفة جماعية ضد هذا االعتداء اآلثم 1026نوفمبر  5التعاون اإلسالمي في جدة بتاريخ 

العالم اإلسالمي وطرفاً واضحاً  ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسالح، بوصفه شريكاً ثابتاً في االعتداء على مقدسات

 .في زرع الفتنة الطائفية وداعماً أساسياً لإلرهاب

وأوصى االجتماع بتشكيل فريق عمل من الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه 

للجنة التنفيذية باسم الدول األعضاء في السرعة تكفل عدم تكرار مثل هذه االعتداءات اآلثمة، إلى جانب توجيه رسالة من ا

المنظمة إلى األمم المتحدة التخاذ اإلجراءات الدولية الالزمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه االعتداءات اآلثمة على مكة 

راء ودعا االجتماع أمين عام المنظمة لتنفيذ هذا القرار والرفع لمجلس وز. المكرمة وبقية األراضي اإلسالمية المقدسة

 .الخارجية بما يتم التوصل إليه في أقرب وقت ممكن

وكان معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد المملكة العربية السعودية في االجتماع الطارئ لوزراء خارجية 

ية لن تتهاون الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الدكتور نزار بن عبيد مدني، قد أكد أن المملكة العربية السعود

في الذود عن حياض الحرمين الشريفين، مشدداً على ضرورة وضع حد للممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ، 

موضحاً أن من لم يرع حرمة البلد الحرام لن يرعى حرمة أي بلد آخر، ونقول لكل من أراد البيت الحرام بسوء أن للبيت 

 .رباً يحميه

مملكة التي ألقاها اليوم في االجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون وقال معاليه في كلمة ال

اإلسالمي الذي عقد في مكة المكرمة عمالً بتوصية اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ على المستوى الوزاري حول إطالق 

ً باتجاه مكة المكرمة الم ً باليستيا إن هذا العمل »: هـ2418صفر  5نعقد بجدّة يوم ميليشيا الحوثي وصالح صاروخا

http://www.al-jazirah.com/2016/20161118/ln37.htm
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اإلجرامي الشنيع الذي استهدف أم القرى وقبلة الورى سوف يلقى مصير مثيالته في التاريخ، فكل من أراد البيت الحرام 

بسوء فإنَّ رب البيت ال محال قاصمه، فاهلل أهلك أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وجعلهم كعصف مأكول، وقد 

إن ما يزيد من ألم األمة وحسرتها أن كل الذين : وواصل قائالً . «سبحانه وتعالى بعذاب أليم كل من يريد البيت بظلم توعد

فكروا في هذا االعتداء األثيم وخططوا له ثم قاموا بتنفيذه وكل الذين تآمروا معهم وأيدوهم وساعدوهم في التخطيط 

لى كل مسلم ومؤمن الغيرة على دينه ومقدساته، ويحتم على كل من ألقى والتنفيذ هم من أبناء هذه األمة، مما يفرض ع

السمع وهو شهيد أال يكتفي باإلدانة واالستنكار، بل يتخذ موقفاً صارماً وحازماً ضد كل من نفذ وشجع ودعم مرتكبي هذه 

يكرروا المحاولة الجريمة النكراء، فعدم اتخاذ موقف صارم وواضح وقوي من شأنه أن يشجع المتآمرين على أن 

ويستمروا في العدوان ويتمادوا في غيهم وطغيانهم وتهديدهم األماكن المقدسة وأمن وسالمة البلدان اإلسالمية، ألن من 

 .«مكر بمكة المكرمة ولم يرَع حرمتها وقدسيتها فسوف لن يراعي حرمة أي بلد إسالمي

شرف خدمة ورعاية الحرمين الشريفين قد سخرت منذ تأسيسها وأوضح أن المملكة التي اختارها هللا سبحانه وتعالى لحمل 

كل إمكاناتها ومواردها البشرية والمادية في سبيل خدمة  -رحمه هللا  -على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 

س وأمنا، وسوف تستمر مثابة للنا -عز وجل  -حجاج بيت هللا الحرام وتأمين سالمتهم وأمنهم ليكون البيت كما أراده هللا 

المملكة في حمل رسالتها وأداء واجبها ولن تتهاون في الدفاع والذود عن حياض الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة 

ً أنه من واجب كل دولة إسالمية أن تتخذ موقفاً واضحاً  مهما كان الثمن والتضحية، ولكننا في الوقت ذاته نستشعر أيضا

 :ليه الضمير اإلسالمي واإِلنساني وذلك لتحقيق األمور التاليةوقوياً وشجاعاً بما يم

 .التأكد من عدم تكرار مثل هذه االعتداءات اآلثمة في المستقبل: أوالً 

 ً وضع حد للممارسات العدوانية والتصرفات والسياسات غير المسؤولة التي تتبناها وتنفذها ميليشيات الحوثي وصالح : ثانيا

ث بأمن اليمن الشقيق واستقراره إلى تهديد األمن الوطني لجيرانه، وإلى أن بلغت بها الجرأة والتي تجاوزت حد العب

 .والرعونة حد التعرض لألماكن المقدسة واستفزاز مشاعر المسلمين في كل مكان

 ً المسؤولية  تحميل أي دولة تدعم ميليشيات الحوثي وصالح وتمدها بالمال والسالح والعتاد والصواريخ الباليستية: ثالثا

ً أساسيا في دعم اإلرهاب وزعزعة  ً في االعتداء على مقدساتنا اإلسالمية وطرفا ً ثابتا القانونية واعتبار هذه الدولة شريكا

 .األمن واالستقرار في البالد اإلسالمية

كة العربية السعودية التي وأعرب من جهته معالي األمين العام للمنظمة باإلنابة عبد هللا عالم عن بالغ تقديره وامتنانه للممل

تستضيف مقر المنظمة، ولما تحظى به األمانة العامة للمنظمة من دعم ورعاية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك 

وبين أن إقدام الحوثيين وصالح على تهديد مصالح وطنهم، وعرقلة مسار .  -حفظه هللا  -سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

نظر ضيقة ال أفق لها، وال وطنية فيها وقد عبرت المنظمة في العديد من المناسبات، عن إدانتها الشديدة  السالم يعد زاوية

واستنكارها للمواقف والتحركات المريبة، والهجومات اإلجرامية التي تنفذها ميليشيات الحوثيين وصالح، ومحاوالتهم 

حتين اإلقليمية والدولية خدمةً لمصالح أشخاص وأطراف لهم، اليائسة لفرض الذات على الساحة الداخلية في اليمن والسا

 .لألسف تفكير هدام وصدامي وإجرامي

أجدد التأكيد أمام مجلسكم الموقر، ولعلكم تشاركونني الرأي، أنه ليس بالسالح نَفتَح باب الحوار، وال بإثارة »: وقال معاليه

لجوء إلى أطراف ال تريد أصالً للمنطقة السالم واالستقرار واألمن، النعرات يَعُم السالم، وال تُبنَى األوطان من خالل ال

. «وإنما أقصى ما تقوم به هو استعمال هذه الجماعات كبيادق إلشعال الفتنة الطائفية وتوسيع دوائر الفرقة والتشتت

ها قبلة المسلمين، وأرًضا بالبيت الحرام، وجعل -عز وجل  -نجتمع اليوم في مكة المكرمة التي شرفها هللا : وأضاف قائالً 

طيبةً تجمع المسلمين، وتوحد صفوفهم، وعلى عاتقنا مسؤولية تاريخية تجاه هذه المدينة التي كرمها هللا بمهبط الوحي، 

 .وميزها بقدسية تواصلت عبر العصور، وتوارثتها األجيال المسلمة، واحترمتها بقية األديان

الق صاروخ باليستي في اتجاه مكة المكرمة يعد أمرا غير مسبوٍق، وتهديدًا غير صالح على إط -وأكَّد أن إقدام الحوثيين 

ً على سيادة المملكة العربية  محسوب العواقب للمقدسات اإلسالمية، واستفزاًزا لمشاعر المسلمين، وتعدياً صارخا

ً لحرمة أراضيها ً االنتباه إلى أنه َسبََق أن اجتمعَت الل. السعودية، وانتهاكا جنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الفتا

بمقر األمانة العامة بجدة، وأدانت الهجوم السافر واإلجرامي الذي أقدمت على القيام به  1026نوفمبر  5الوزاري، يوم 

صالح، ُمعتبرةً أن من يدعمهم ويَُمدُهم بالسالح وتهريب الصواريخ الباليستية، يُعَد شريكا ثابتا في  -ميليشيات الحوثي 

 .االعتداء على مقدسات العالم اإلسالمي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً أساسيا لإلرهاب

وأفاد بأن اللجنة حذرت من أن التمادي في مثل هذه األعمال اإلجرامية َسيُؤدي إلى عدم االستقرار واإلخالل ليس بأمن 

إلسالمي بأسره، ويعد استهزاًء بمقدساته، داعية ًجميع الدول األعضاء المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما بأمن العالم ا

إلى وقفة جماعية ضد هذا االعتداء اآلثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسالح، كما أكدت في بيانها ضرورة اتخاذ 

العتداءات مستقبال، إجراءات جادة وفعالة من قبل الدول األعضاء والمجتمع الدولي لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه ا
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ً لحرمة الدول، وأمن شعوبها، واعتداء على سالمتها، وسيادتها معرباً عن تطلعه من خالل هذا االجتماع،  بوصفها خرقا

إلى االستماع لمداخالت الحضور ومواقفهم والتوصل إلى خطوات كفيلة بإيقاف المد الحوثي في المنطقة الذي يهدد أمن 

 .جيالهاوسالمة المنطقة ومستقبل أ

هذا وقد عقدت دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اجتماعاً مغلقاً لبحث موضوع إطالق ميليشيا الحوثي وصالح 

 .صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة وإصدار البيان الختامي الجتماعهم

 

 

 

 هـ7373مليون إمجايل مبالغ الطلبات احملالة عام ( 377)
 قرارًا تنفيذيًا ( 376.37)در حمكمة التنفيذ تص 

 العام املاضي بربيدة
 م   1026نوفمبر  28 -هـ 2418صفر  28 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161118/ln42.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

إحصائية صادرة من وزارة العدل نمو معدل مبالغ الطلبات المحالة في محكمة التنفيذ ببريدة خالل العام الماضي  أظهرت

هـ ما 2416طلباً محاالً، فيما بلغ إجمالي الطلبات المحالة لعام ( 7.117)لاير لـ ( 717.881.471)بإجمالي مبالغ %(  5)

 .لاير( 701.661.550)يقدر بـ  طلباً محاالً بإجمالي مبالغ( 5.221) مجموعة 

وبيّنت اإلحصائية أن إجمالي القرارات الصادرة من الدوائر القضائية األربعة في محكمة التنفيذ ببريدة خالل العام 

قضية، ( 7614)قراراً تنفيذياً، فيما بلغ إجمالي القضايا الحقوقية التي نفّذتها خالل العام الماضي ( 11.611)الماضي بلغ 

 .قضية حقوقية( 25.511)إلى أن إجمالي القضايا الحقوقية التي نفذتها المحكمة خالل الثالثة أعوام الماضية بلغ  مشيرةً 

سند »من إجمالي القضايا الحقوقية المنفّذة العام الماضي جاءت تحت نوع لتنفيذ %(  46)كما أوضح التقرير أن ما نسبته 

( 7614)قضايا من إجمالي القضايا الحقوقية البالغ ( 1504)الحقوقية حيث بلغت أعدادها من إجمالي القضايا « ألمر

قضية تنفيذ ( 2677)ثانياً بإجمالي « تنفيذ الشيكات»نوعاً من أنواع القضايا المنفذة، فيما جاء ( 51)قضية تتوّزع ما بين 

 .من إجمالي القضايا الحقوقية المنفّذة%( 11)شيك، تمثل ما نسبته 

ب على مختلف أوامر التنفيذ الصادرة في العديد من القضايا مثل تنفيذ حكم حضانة أو نفقة أو صداق، وتوّزعت بقية النس

أو تنفيذ حكم إخالء عقار أو إلزام صلح، أو إجرة أو كمبيالة، وغيرها من قضايا األوراق المالية والحقوقية التي تحتاج إلى 

معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني اعتمد  يشار إلى أن. تنفيذ جبري بعد صدور أحكام قضائية بها

مبادرة قضائية وعدلية نوعية لتطوير منظومة قضاء التنفيذ تتضّمن تطوير وتحسين بيئة العمل في محاكم ( 11)مؤخراً 

 .ة آلليات تنفيذ األحكام القضائيةالتنفيذ بما يوفر حلوالً مبتكر
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م محلة توعوية تهدف إليقاف ظاهرة  مدينة سلطان اإلنسانية
ّ
تنظ

 استخدام اجلوال خالل قيادة السيارة
 من احلوادث املرورية سببها االنشغال باجلوال %  7. 

 أثناء القيادة 
 م   1026نوفمبر  28 -هـ 2418صفر  28 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161118/ln43.htm-http://www.al 

 

 :فتحي كالي -تصوير / عوض مانع القحطاني  -« الجزيرة»

تهدف منها إلى توعية « الحق خير»نظمت مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية حملة توعوية تحت شعار 

 .وتوفير بيئة آمنة عند قيادة المركبة، ة السيارةالمجتمع إليقاف ظاهرة استخدام الجوال خالل قياد

وأكدت المدينة بأن هذه الحملة جاءت نتيجة لإلحصائيات في عدد المرضى المصابين والمنومين في المدينة من إثر 

 حوادث السيارات ونتيجة الستخدام الجواالت وقطع اإلشارة وغالبية هؤالء المصابين هم من الشباب مما شكل نسبة عالية

 .من تزايد عدد اإلعاقات في المجتمع السعودي من إثر الحوادث

بزيارة لعدد من المرضى المعاقين الذين يتلقون العالج والتأهيل في هذه المدينة من « الجزيرة»وبمناسبة هذه الحملة قامت 

حيث تشير الدراسات إثر الحوادث المرورية باإلضافة إلى التعرف على ما تقوم به من جهد لخدمة المرضى المعاقين 

وغالبية هؤالء المتوفين والمصابين من ، ألف إصابة 16و، المرورية بأن هناك ما يقارب من ثمانية آالف وفاة سنوياً 

 .الشباب وبسبب استخدام الجوال أثناء القيادة والسرعة الزائدة

 حادث تطعيس وأنا حالياً مشلول

نتيجة تطعيس وتهور وأنا لي ما يقارب من سنتين وأنا أتلقى  عضيب سليمان العضيبي حصل لي حادث وأنا في البر

ً مقعد كما أن . العالج في هذه المدينة التي وجدت فيها الفائدة وإنني أنصح الشباب بعدم التهور في التطعيس وأنا حاليا

 .وخسروا حياتهم، المعاقين هنا معظمهم شباب مصابون بالشلل نتيجة استخدام الجوال أثناء القيادة

 لكي ألحق المحاضرة 100أمشي 

ً في الجامعة في مدينة جدة وأخرج من البيت في موعد معين ومن ذلك اليوم خرجت .. أنس بن علي بايحيى كنت طالبا

فحصل لي حادث ولم أكن أتذكر أي شيء ، حتى ألحق المحاضرة« 100»متأخراً وكنت أقود السيارة بتهور وبسرعة 

وعندما صحيت قالوا بأن السيارة ، نا في المستشفى في حالة خطيرة وبقيت في حالة غيبوبةإطالقاً ويقول لم أشعر إال وأ

وحصل عندي كسر في الفقرة الرابعة والخامسة في العنق وأصبت بشلل رباعي وأنا لي ما . انقلبت وتحولت إلى قطع

قيادة السيارة وأنت قلبك مع وإنني أنصح الشباب بعدم . يقارب من أربع سنوات ومواصل دراستي في جامعة اإلمام

 .الجوال ألن زمالئي المرضى معظمهم مصابون بسبب استخدام الجوال

 إصابتي نتيجة سرعة وخطأ طبي

معطلة « تريلة»عبدالرحمن السنيدي حصل لي حادث قبل سنتين نتيجة السرعة وعدم التركيز في الخط حيث كانت هناك 

ات من الخلف ونتج عن ذلك إصابات خطيرة وتم نقلي إلى أحد في الطريق فارتطمت فيها ولحق بي أربع سيار

المستشفيات ونتيجة خطأ طبي نتيجة إبرة تم إعطائي إياها في الظهر أصبحت مشلوالً ومقعداً وأنا حالياً أتعالج في مدينة 

أسباب الحوادث  كما أنني أنصح كل قائد سيارة بعدم استخدام الجوال ألنه من أهم.. األمير سلطان وقد وجدت العالج

 .استخدام الجوال

 مطفئ األنوار وضربني من الخلف

حصل لي حادث عندما كنت أقود سيارتي ذات ليلة وخرجت من الخدمة إلى الطريق .. عبدالمحسن سعود القحطاني

ربني السريع وكانت هناك سيارة يقودها أحد الشباب المتهورين ومطفئ األنوار وعلى ما أظن كان مشغوالً بالجوال وض

http://www.al-jazirah.com/2016/20161118/ln43.htm
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أنصح كل قائد سيارة بأخذ الحيطة والحذر من .. من الخلف وحصل عندي شلل كامل والحمد هلل على قضاء هللا وقدره

هؤالء الشباب الذين يقودون سياراتهم بالسرعة أو مطفئين األنوار ألن هناك آالف الشباب مقعدون وال يتحركون إال 

 .بالكراسي

 انقلبت وأصبحت حبيس الكرسي

سنة وأنا على هذا الكرسي المتحرك نتيجة حادث حصل لي عندما انقلبت سيارتي وأصبحت  18مهداوي أنا لي هاشم ال*

. أنصح الشباب بالقيادة السليمة وعدم التهور والسرعة وعدم استخدام الجوال والتركيز في مخرجات الخطوط. مشلوالً 

 .ارس حياتنا دون االعتماد على الغيرونم، وجدنا كل عناية ورعاية في هذه المدينة من خالل تأهيلنا

 ال تسرع فالموت أسرع والحديد ما يرحم

ً ومتهوراً في قيادتي واستصدمت من خلف تريلة  عائض عبدهللا العجمي كنت في طريقي لتشليح النظيم وكنت مسرعا

وفي في هذا وتجاوزت معظم السيارات التي كانت في الطريق بعضها انقلب والبعض اآلخر خرجوا عن الطريق وت

ً مشلوالً  الحادث شخصان وبعض السيارات احترقت وهناك مصابون وأنا جلست في غيبوبة شهرين وأصبحت حاليا

الجوال من أسباب .. وإنني أقول ال تسرع فالموت أسرع وراك أهلك وأسرتك وحرام تتسبب في كارثة للناس.. كامالً 

 .الحاث انتبهوا يا ناس لقد خسرت كل شي

 شباباً مقعدين المحزن وجدت

ولكن المحزن أنني وجدت شباباً مقعدين بسبب ( تصلب ألوية)المواطن حسن بن صالح آل الشيخ أنا أعالج في المدينة من 

وأنا أنصح الشباب بترك .. وقوع حوادث عليهم نتيجة استخدام الجوال أثناء القيادة نتج عن ذلك مالزمتهم لهذه الكراسي

 .العالج الطبيعي والوظيفي راقية جداً ووجدنا عالجنا هنا في المملكةالجوال وخدمات المدينة في 

 السرعة سبب الحوادث واإلعاقة

 ً ونتج عن الحادث كسر في الظهر وانقطاع في الحبل الشوكي .. المواطن فهد اليامي ال أتذكر الحادث الذي حصل لي نهائيا

صح الشباب بعدم السرعة وعدم استخدام الجوال ألن من وإنني أن.. وأنا متأكد بأن ذلك الحادث هو السرعة الزائدة

 .يستخدمون الجوال أثناء القيادة نسبتهم عالية

 النوم السبب

المواطن خالد بن راجح الحربي حادثتي نتيجة نوم وقد انقلبت السيارة عدة قلبات وإنني أنصح المسافرين بعدم السفر إال 

 .من النوم وأصبحت حالياً مشلوالً  بعد أخذ الراحة التامة ألنني لم أخذ كفايتي

 أتحسر على هؤالء الشباب

ً أصبحت مشلوالً  وإنني أنصح بأخذ الحيطة عند هطول .. المواطن دمحم القحطاني حصل لي حادث وقت مطر وحاليا

 .األمطار كما أنني متألم عندما أرى هؤالء الشباب وهم على هذه الكراسي نتيجة الجوال والسرعة

 ظاريالقدر كان بانت

المواطن أحمد بن عبدهللا التميمي الحادث حصل لي خرجت بسيارتي إلى البر وهي جديدة من المعرض إلى البر ولكن 

القدر كان في انتظاري ولم أذكر ماذا حصل لي لم أصح إال وأنا على السرير في المستشفى وحصل لي شلل نصفي وإنني 

 .كما أن العالج في هذه المدينة جيدة.. استخدام الجوال أنصح الشباب بعدم التهور والتقيد باألنظمة وعدم

 كنت ذاهباً بذبيحة ولم تؤكل

الحادث لي حصل لي نتيجة انقالب على الطريق السريع كنت ذاهباً ألحد األصدقاء معي ذبيحة .. المواطن دمحم األكلبي

 ً وزمالئي الموجودون في التنويم . لحوادثوالجواالت هي سبب ا.. هدية له ولكن القدر كان في انتظاري ولم أكن متسرعا

 .هم من الشباب نتيجة الجواالت

 حوادث بسبب الجوال%  60

دمحم إبراهيم رئيس قسم النخاع الشوكي في مدينة سلطان للخدمات اإلنسانية قال فإن أغلب الحوادث هي حوادث سرعة . د

 .واالنشغال بالجوال أثناء قيادة السيارة

منها بسبب االنشغال بالجواالت ومضيفاً الذين يتلقون العالج في المدينة %  65ي تقع تشكل نسبة وأضاف بأن الحوادث الت

ً بأن نسبة الشفاء ال يمكن تحديدها ولكنها تبقى على طول العمر خاصة  غالبيتهم حوادث سيارات والسرعة موضحا

م على االعتماد على أنفسهم وهذا ما تعمل ولكن ما يعمل لهؤالء هو التأهيل ومساعدته.. اإلصابات في النخاع الشوكي

 .عليه المدينة

 .يوماً حتى نؤهل المريض 45والتنويم يتم داخل المدينة على عدة مراحل بحيث يكون معدل التنويم 
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 نحن نؤهل فقط

ات هاشم نادر أخصائي عالج طبيعي للحبل الشوكي في مدينة األمير سلطان للخدمات اإلنسانية قال بأن معظم إصاب. د

وفي الغالب السرعة المتهورة في قيادة .. الحبل الشوكي نتيجة حوادث السيارات وهناك إصابات أخرى رياضية أو سقوط

السيارات واستخدام الجوال وخاصة في الطرق السريعة وانشغال هؤالء عن القيادة وهذه الظاهرة تسببت في وقوع 

 .ء المرضىحوادث نتج عنها انقطاع الحبل الشوكي عند معظم هؤال

نادر بأن هناك دراسات من خالل البحوث التي تجرى على هؤالء المرضى كانت نتائجها بأن منها من أسباب . وأضاف د

الحوادث اإلجهاد والنوم وظروف نفسية والسرعة الزائدة وهي حاالت في معظمها نتيجة لهذه العوامل وحول نجاح عالج 

المرض مؤهالً تأهيالً يستطيع أن يمارس حياته األسرية وقيادة السيارة  هذه الحاالت قال نحن نؤهل فقط بحيث يخرج

أما الشفاء من اإلصابة فإن اإلصابة تبقى كما هي ليس شرطاً أن يرجع المريض %  200والعمل واألكل والشرب بواقع 

 .اعتماده على الغيركما هو بل نركز على العالج من خالل تنظيم متكامل حتى يعود اإلنسان لحياته الطبيعية وعدم 

ولم أعلم إال وأنا قاطع اإلشارة وارتطم بإحدى السيارات توفي من ( البتوب)غ كنت أكتب على جهاز . ع.. المواطن أحمد

 .فيها وأنا حالياً حبيس لهذا الكرسي المتحرك ولكن الحمد هلل وأطلب من هللا أن يعفوا عني

 طاح الجوال فأخذت أبحث عنه

الجوال كان السبب في الحادث لي حصل لي وأنا ذاهب للجامعة أن طاح الجوال عند رجلي .. ديالمواطن دمحم الغام

ً مشلوالً .. وجلست أبحث عنه وتجاوزت اإلشارة وصدمت في سيارة أخرى ولم أكن أربط حزام األمان وأصبحت حاليا

الشباب بعدم استعمال الجوال  أنصح.. وأنا تخرجت من أرامكو وعازم على مواصلة التعليم.. وعرضت نفسي لإلعاقة

 .نهائياً وااللتزام باألنظمة وعدم التهور في القيادة

 فقدت السيطرة على السيارة

ً ولم أعلم.. وائل الويلي هل الخلل من السيارة أم نتيجة هذه .. حصل لي حادث نتيجة السرعة الزائدة حيث كنت مسرعا

 ً قد تقلبت السيارة عدة قلبات وقد نتج عنه شلل نصفي وقد وجدت و.. السرعة حيث فقدت السيطرة على السيارة تماما

 .وأنا حالياً أقود السيارة.. العالج والخدمات في هذه المدينة

 توفي ابن عمي وأصبحت مشلوالً 

الحادث صدم وصار انقالب وفقدت الوعي وحصل أن ابن عمي توفي وأنا أصبحت .. المواطن سالم علي الصيعري

 .صح بعدم السرعة وعدم االنشغال بالجوال ألن معظم الذين يتعالجون في المدينة حوادث بسبب الجوالوإنني أن.. مشلوالً 

 أنصح الشباب بترك الجوال

الشيء الذي أود أن أقوله بأن .. الحادث الذي حصل لي طائح من سلم وحصل لي إصابات في الفقرات.. سليمان العرجاني

تسببوا على أنفسهم وعلى غيرهم .. ظم هؤالء المرتادين هنا بسبب الجوالعلى قائدي السيارات ترك الجوال ألن مع

 .ة خدماتها جيدة وقد استفدنا منهاالمدين.. وأصبحوا مقعدين
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 ستكون جهة تشريعية رقابية لتوحيد برامج اجلهات واملؤسسات "

يصوت على إنشاء " الشورى.. "بعد عامني من تأجيله   
األسبوع املقبل "التوطني"هيئة   
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 عبدهللا الروقي من الرياض

" االقتصادية"، عاد مشروع إنشاء هيئة عليا للتوطين للواجهة من جديد، حيث أكد لـ بعد عامين من تأجيل طرحه

عبدالرحمن الراشد؛ رئيس لجنة االقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن المجلس سيصوت في جلسته األسبوع المقبل 

 .على إنشاء الهيئة، وذلك ضمن مناقشته ملف نظام التوطين في المملكة

ن هيئة التوطين ستكون جهة تشريعية تنظيمية رقابية، وستعمل على توحيد برامج التوطين التي تطلقها وأضاف الراشد أ

 .بعض الجهات والمؤسسات فيما يختص بالمكون المحلي، بخالف التوطين في القطاعات والمدخالت اإلنتاجية

ت في برامجها، األمر الذي يتطلب وأوضح أن الهيئة تهدف إلى توحيد الجهود الفردية لبعض تلك الجهات والمؤسسا

وجود نظام وهيئة تتولى هذه البرامج والمسوحات والمقدرات اإلنتاجية المحلية، وتحول تلك المدخالت إلى عوامل 

 .مساعدة لرفع المكون المحلي في جميع المستويات والقطاعات

عودية بشكل عام، ووضع مرجعية قانونية ولفت إلى أن من دور الهيئة المزمع إنشاؤها مراقبة توطين الوظائف في الس

وإدارية لمشروع التوطين، الذي يسهم في رفع نسبة المكون المحلي في المدخالت الصناعة االستراتيجية، مثل النفط 

 .والغاز والبتروكيماويات والطاقة وإنتاج الكهرباء والمياه المحالة والخدمات الطبية والتعليمية

راقبة مشتريات الحكومة والشركات الكبرى ووضع معايير معينة، والقيام بمسوحات فيما يتعلق وأفاد بأنها معنية أيضا بم

 .بالمقدرات والقدرة اإلنتاجية المحلية سواء من الخدمات أو الصناعة

 ويهدف نظام التوطين إلى تهيئة مناخ األعمال في المملكة، بما يؤدي إلى صنع قطاعات إنتاجية وطنية تديرها وتعمل بها

أعلى نسبة أيد عاملة سعودية، تتمكن من الوفاء بمتطلبات السوق المحلية واألجهزة الحكومية وشركات القطاعات 

االستراتيجية وغيرها من القطاعات، ولتحل منتجاتها محل الواردات، وبما يعمل على توسيع دائرة تنويع الهيكل 

ة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتدعيم قطاع األعمال االقتصادي للمملكة، واالعتماد على القوى البشرية الوطني

 .السعودي

ويعتبر توطين العمالة، أحد المكونات األساسية لسياسات التوطين أو سياسات المكون المحلي التي تطبق في عديد من دول 

إلى ذلك إلزام الشركات العالم، وال يقتصر األمر فقط على منح األفضلية عند التوظيف للعمالة الوطنية، ولكن يضاف 

 .العاملة في قطاع النفط والغاز بتدريب وتأهيل العمالة الوطنية، وتمكينها من اكتساب الخبرات وتقنيات اإلنتاج المختلفة

نوفمبر من العام الجاري، تقرير لجنة االقتصاد  8وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسته الثانية والستين المنعقدة في 

مادة موزعة على خمسة فصول، تهدف  16بشأن مشروع نظام حماية المال العام، حيث يتكون النظام من  والطاقة الخاص

 .إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق األنظمة المختصة، وتجريم حاالت االعتداء عليه

، ويأخذ في االعتبار تحقيق (انب الجزائيالج)، إضافة إلى (الجانب الحمائي)ويتضمن مشروع نظام حماية المال العام 

التوازن في العالقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه، الذي تقع عليه مسؤولية حماية 

المال العام، ليدرك الموظف أنه في حال مخالفة اإلجراءات االحترازية من إقرار إبراء الذمة وإشعار ديوان المراقبة 

 .العامة، فستقع عليها عقوبات رادعة
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كما طالب المجلس، هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتحسين بيئة التصدير الحالية 

 .والمستقبلية، واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير

لسعودية تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن األسواق وشدد المجلس على ضرورة أن تضمن هيئة تنمية الصادرات ا

ة الصادرات السعودية ونسب الصادرات المستهدفة وفق االستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومؤشرات األداء لتنمي

 .غير النفطية

 
 مساهمة منظورة حاليا 753": االقتصادية"لـ " املساهمات العقارية"

 ة ملساهمنيمليون ريال حقوق متبقي 587
 مساهمة عقارية 8.يف  
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 منال األحمدي من جدة

ألف مساهم عقاري، بلغت  10مسؤول في وزارة التجارة واالستثمار، أن المبالغ المصروفة ألكثر من " صاديةاالقت"أبلغ 

 .مساهمة 68مليون لاير لعدد  581ستة مليارات لاير تقريباً، فيما تبلغ الحقوق المتبقية للمساهمين أكثر من 

عدد المساهمات المنظورة حاليا بلغت "الوزارة، أن  وأضاف حمزة العسكر؛ األمين العام للجنة المساهمات العقارية في

مساهمة خالل تسعة أشهر من العام الجاري  528مساهمة، بينما يبلغ عدد المساهمات العقارية التي تم العمل عليها  254

1026." 

ج االختصاص مساهمة أما المساهمات خار 118وأشار العسكر إلى أن عدد المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها يبلغ 

 .مساهمة 22مساهمة وعدد المساهمات بال عناوين  215فيبلغ عددها 

إن المساهمات العقارية أسهمت "حسام الغامدي؛ مدير صناديق عقارية في سوق األسهم، " االقتصادية"من جهته، قال لـ 

لصناعة العقارية للدول الحديثة إلى حد كبير في تقديم منتجات عقارية جيدة للمواطنين وأثرها واضح في االقتصاد وفي ا

 ".، مبينا أن هذه المساهمات قدمت كثيرا إلى السوق العقارية وأوجدت طفرات عقارية أنعشت السوق العقارية"والنامية

من إيجابيات المساهمات العقارية أنها وفرت األراضي للمشاريع، لكن سلبياتها تتمثل في مساهمتها "وأضاف الغامدي، أن 

ً إلى أن من أسباب تعثر المساهمات سوء المطور وعدم المصداقية في التخطيط "أسعار األراضيفي ارتفاع  ، الفتا

 .والوعود، وعدم االلتزام بالمواعيد

وأكد ضرورة الشراكة بين المطور العقاري ووزارة اإلسكان، لتلبية االحتياجات المتنامية على الوحدات السكنية، عالوة 

ً إلى على تطوير أداء المساهم ات العقارية وتفعيل دورها في السوق العقارية وتعزيز دور المساهمات العقارية، الفتا

 .ضرورة تسهيل دخول وخروج المستثمرين

إن هناك مساهمات لم تتم تصفيتها تشكل عبئا على "بدوره، قال علي الزهراني؛ مدير إدارة األصول في شركة مالية، 

مساهمة، وهي تدخل تحت عمليات التحايل التي تستخدم  22ات بال عنوان بلغت ، منوها بأن عدد المساهم"االقتصاد

 .المساهمات العقارية كمظلة لجذب األموال من المستثمرين

واعتبر، أن من أهم األسباب التي دعت إلى ظهور أنماط التحايل وعدم الكفاءة في إدارة المساهمات هو عدم وجود 

لوحدات العقارية أو المستثمرين، وتحمي أيضا من قام على إنشاء تلك ضوابط وتشريعات واضحة تحمي مالك ا

 .المساهمات، مبينا أنه تم استغالل تلك المساهمات العقارية الوهمية لعمليات تحايل في إحدى المراحل

فسه من يدير ونوه إلى أن طرق الدمج بين الملكية واإلدارة، تتمثل في أن المتملك قطعة األرض أو الوحدة العقارية، هو ن

 .االستثمار، رغم أن الئحة الصناديق العقارية تفصل تماما بين الملكية واإلدارة
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إن "في وقت سابق، " االقتصادية"وكان مسؤول في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة واالستثمار، قد قال لـ 

مليون  100ت متعثرة تتعلق بحقوق مساهمين بقيمة الدولي يالحق ثالثة سعوديين مطلوبين في قضايا مساهما" اإلنتربول"

 ".لاير

، "إن العمل جار على إعادة حقوق المساهمين بالطرق النظامية كافة التي يمكن اتخاذها ضد المتهربين"وقال المسؤول، 

 .العالقة مشيرا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، وتعمل على إنجاز مهامها وتسهيلها في الجهات ذات

وأوضح، أن من خالل التنسيقات مع وزارة الخارجية في جميع اإلجراءات األمنية يتم تحديد المطلوبين والبحث عنهم 

لجلبهم للعدالة، وتقوم وزارة الخارجية بدورها بالتنسيق مع الجهات العالمية حسب اآلليات المتبعة في هذا الشأن، مبينة أنه 

حاب المساهمات المتهربين من حقوق المساهمين ومنعهم من السفر والقبض عليهم وإيقاف يتم بذل جهود كبيرة لجلب أص

 .إعادته إلى أصحابهخدماتهم، مشيرة إلى أن اللجنة عازمة على مالحقة كل من سلب حقا وكلت باسترجاعه و

 
 قضايا 3منطقة اجلوف أقل احلاالت بواقع  سجلت

 بنسبة  ارتفاع قضايا اإليذاء الزوجي يف احملاكم
 الرياض األعلى% ..  73
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 فداء البديوي من الرياض

، هـ 2416قضية عام  117قضية خالل العام الماضي، مقابل  171ضايا اإليذاء بين الزوجين في المحاكم إلى ارتفعت ق

 .في المائة 21ما نسبته 

في ارتفاع وانخفاض حاالت اإليذاء الزوجي في  21،أنه يوجد تفاوت في مناطق المملكة الـ"االقتصادية"وأوضح مصدر لـ

الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة : ة في حاالت اإليذاء وهيالمحاكم، حيث سجلت ست مناطق زياد

 .الشرقية، حائل، وجازان

القصيم، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف، فيما لم : فيما سجلت خمس مناطق انخفاضا في حاالت اإليذاء وهي

 .هــ 2417-2416ران خالل العامين يطرأ أي تغيير في حاالت اإليذاء في المحاكم بمنطقتي الباحة ونج

قضية، في حين  148وأظهرت التقارير، تصدر منطقة الرياض لحاالت اإليذاء الزوجي خالل العامين الماضيين بواقع 

 .قضايا 7سجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة بواقع 

اء الصادرة من األزواج لزوجاتهم بواقع وبين الرصد اإللكتروني لقضايا اإليذاء الزوجي خالل العام، تصدر حاالت اإليذ

 .حالة إيذاء من زوجة لزوجها 10مقابل  178

قضية، في حين سجلت القصيم أقل المناطق  21وسجلت المنطقة الشرقية أكثر حاالت إيذاء من قبل الزوجات ألزواجهن بـ

قة الرياض أكثر مناطق المملكة بقضية واحدة فقط ولم تسجل ست مناطق أي قضية إيذاء زوجة لزوجها، فيما سجلت منط

قضايا، بينما سجلت منطقتا الجوف ونجران قضية واحدة إيذاء في كل  201قضايا إيذاء من قبل الزوج لزوجته بواقع 

 .منطقة

وأرجع كل من الدكتور سامي الدامغ والدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود، في بحث لهما حول مشروع نظام الحد 

المملكة، أهمية المشروع إلى عدة أسباب أهمها، أن حجم ظاهرة اإليذاء أكبر بكثير مما هو معروف ومما من اإليذاء في 

 .هو متوقع

وأوضح البحث، أن الظاهرة موجودة في الظالم، ويمكن لكل من يعمل في األجهزة األمنية أن يتعرف عليها، ويمكن كذلك 

ية والجمعيات الخيرية أن يرى أجزاء منها، كما أن للعاملين في لمن يعمل في المؤسسات االجتماعية والمراكز الخير
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المدارس والمستشفيات بإمكانهم أن يروا جزءاً منها، ولكن ال أحد يعرف حجمها الحقيقي وال مدى انتشارها الفعلي أو 

 .أسبابها الحقيقية أو آثارها الفعلية على المستوى الكلي

ذاء ظاهرة مولدة لنفسها، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن موقعي العنف هم وتمثل السبب الثاني في كون ظاهرة اإلي

أنفسهم كانوا ضحايا للعنف واإليذاء في وقت سابق، وأن ضحايا اإليذاء سيوقعون األذى على غيرهم في المستقبل، ومن 

 .اثم فهي ظاهرة تتزايد بالتدريج ككرة الثلج، ما لم يتم إيقاف هذه الحلقة المولدة لنفسه

وأما السبب الثالث فيكمن في كون ظاهرة اإليذاء ترتبط حقيقة بحقوق اإلنسان، فلكل إنسان حق في العيش عيشة كريمة، 

ولكل إنسان حق في الحصول على الرعاية الكاملة حتى يكون في موضع اتخاذ القرار، وعليه فإن التعامل مع ظاهرة 

ً مع الشريعة اإلسالمية ال مع التوجهات  -في الوقت الراهن -تي تنبذ اإليذاء والعنف، كما أنه يتماشىاإليذاء يمثل اتساقا

وترتبط ظاهرة اإليذاء بحقوق المواطنة، فمن حق المواطن الضعيف قبل القوي أن تؤمن .العالمية المنادية بحقوق اإلنسان

 .لم تكن معمولة من قبل له الحماية الالزمة والضرورية ليحيا حياة كريمة، حتى لو تطلب األمر اتخاذ إجراءات

وأشار الدكتور سامي الدامغ والدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود في بحثهما، إلى أن سن نظام خاص بالحد من 

اإليذاء، ووضع آليات محددة للتعامل مع هذه الظاهرة، كفيل بتحقيق العدل في التعامل بين األفراد المتعرضين لإليذاء في 

، بحيث ال يتم التركيز على منطقة دون غيرها أو على المدن وإهمال القرى هذا من ناحية، ومن ناحية أرجاء المملكة كافة

أخرى، عدم ترك األمر الجتهادات أفراد مستقلين أو داخل األجهزة األمنية أو غيرها من األجهزة الحكومية، حيث إن 

 . تترك لالجتهاداتاالجتهادات تخطئ وتصيب، ويفترض أن مسائل حساسة تتعلق باألسر ال

 

 

 
 استشهاد جندي أول مبقذوف عسكري على أحد مراكز 

 حرس احلدود املتقدمة يف عسري
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 واس -الرياض 

صرح المتحدث األمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة من عصر اليوم تعرض أحد 

مراكز حرس الحدود المتقدمة بمنطقة عسير لسقوط مقذوفات عسكرية تم إطالقها من داخل األراضي اليمنية مما نتج عنه 

دمحم بن علي الحسين جعفري، ووفاته أثناء نقله إلى المستشفى ،سائال هللا أن يتغمده هللا بواسع رحمته / صابة الجندي أول إ

 .ولي التوفيق وهللا . وأفاد المتحدث األمني أنه قد تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه . ويتقبله في الشهداء 
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ا« يد اإلجباريالتجن»مستعدون لـ : الشباب

ً
 ونرتقب إقراره رمسي

 تفاعالً مع دعوة املفتي العام
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 دمحم كديش -جدة، تصوير  -داود الكثيري 

أبدى عدد من الشباب تفاعلهم، مع دعوة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية 

واإلفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ، بتدريب الشباب والتجنيد اإلجباري لهم حتى يكونوا قادرين على مواجهة 

 .جنيد في حال إقراره رسميًاأي من أعداء الوطن، مؤكدين استعدادهم للت

وعبَّر خالد الزهراني عن تأييده المقترح الذي طرحه مفتي المملكة، بحكم أن المنطقة تمر حاليًا بظروف، تتطلب االستعداد 

لها من كافة الجوانب، ومن ذلك التجنيد اإلجباري للشباب، وغرس وترسيخ قيم الوالء واالنتماء والتضحية في نفوس أبناء 

 .«الوطن

أما سلطان الحربي، فأكد أن الشباب مستعدون لالنضمام إلى خدمة التجنيد العسكري الوطني، وتأهيلهم ليكونوا أفرادًا 

قادرين على الدفاع عن الوطن، وأنه في حال إقراره سيكون له األثر اإليجابي من ناحية تعزيز القوة الدفاعية للبالد، 

ماسه للفكرة، فيما رأى نواف خالد أن الخدمة الوطنية هي شرف للدفاع عن ويشاركه الرأي علي القرشي والذي أبدى ح

د الشباب على الجدية واالنضباط وااللتزام بالقيم النبيلة، حيث ترفع الحس األمني  البالد ومقدسات المسلمين كما أنها تعّوِ

 .«لديهم، وتعزز والءهم لوطنهم وتزيد التالحم بين المواطنين والقيادة

أتمنى إتاحة المجال للشباب في حماية البالد، من خالل التجنيد اإلجباري لهم، حيث سبقتنا بعض »: هيم أحمد، فقالأما إبرا

الدول الخليجية في ذلك، ويمكن االستفادة من تجربتهم في ذلك، فهي بال شك ستعد للوطن جياًل منضبًطا، ومدرًكا 

 .«نصر البشري من خالل إعداد شباب واعٍ مدرك لحجم المسؤوليةلألوضاع التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى تنمية الع
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 حلماية األطفال« الداخلية»إنشاء مركز إلكرتوني حتت إشراف 

 من االستغالل اجلنسي 
إعداد منهج دراسي واعتماده بهدف رفع التوعية باالستخدام 

 اآلمن لإلنرتنت
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 بناء إستراتيجية وطنية شاملة لوقاية األطفال من اإلباحية واالستغالل 

 تشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية ذات العالقة ونشر الوعي الثقافي 

 حقوق الضحايا من األطفال في التعليم أو المأوى أو الصحة حفظ

توصية علمية أعلنها صاحب السمو  12خرج الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت بـ

ن إنشاء م ركز للسالمة األمير الدكتور بندر بن عبدهللا المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وتتضمَّ

 .اإللكترونية تحت إشراف وزارة الداخلية

نت التوصيات إعداد منهاج دراسي واعتماده لطالب المدارس بمختلف المراحل بهدف رفع توعية األطفال  وتضمَّ

باالستخدام اآلمن لإلنترنت وبالتحديد مواقع التواصل االجتماعي، وتنفيذ برامج توعوية لطلبة المدارس حول االستغالل 

 .الجنسي عبر اإلنترنت واالستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت

نت بناء إستراتيجية وطنية شاملة لوقاية األطفال من اإلباحية واالستغالل الجنسي عبر اإلنترنت ووسائل التقنية  .كما تضمَّ

ل التقنية ونشر الوعي وتشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية ذات العالقة بمكافحة استغالل األطفال عبر اإلنترنت ووسائ

 .إنشاء مركز للسالمة اإللكترونية تحت إشراف وزارة الداخلية.الثقافي بشأنها

إقامة الملتقى بشكل دوري كل سنتين ودراسة إمكانية توسيع نطاقه ليكون عن السالمة اإللكترونية يشمل جميع المخاطر 

ترونية بما فيها اإلنترنت ولجميع شرائح المجتمع وعلى االجتماعية واألمنية وسبل تحقيق السالمة عبر الوسائل اإللك

 .رأسهم األطفال

 توصية لحماية األطفال من االستغالل الجنسي 12

دعم الجهود الوطنية في مجال التصدي والوقاية لجرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت وتوحيد رعايتها 

 .واإلشراف عليها

رة في الجهود الوقائية لتوفير الظروف اآلمنة إلبحار أطفالهم في شبكة اإلنترنت واالستخدام إشراك اآلباء واألمهات واألس

 . األمن لها

تنظيم حمالت وقاية ونشرها عبر وسائل اإلعالم وإشراك مؤسسات المجتمع المحلي كالمؤسسات التعليمية واالجتماعية 

 . وغيرها

كثفة ومشتركة مع نظائرها الدولية لكشف وتوقيف ومحاكمة منتجي تنفيذ المؤسسات األمنية الوطنية لحمالت سنوية م

صور االنتهاكات الجنسية في األطفال أو البالغين على حد سواء، وذلك على غرار الحمالت الدولية المشتركة المشابهة 

 .وغيرها Site Keyو  Marcyو  Oreو  Hamletو  Insiderو  Achillesو  Falconو  Avalancheمثل 

لمزيد من المؤتمرات والندوات الدولية ألجل الوقوف على المخاطر الحقيقية التي تهدد الدول جراء استغالل األطفال عقد ا

 .جنسيًا عبر اإلنترنت من أجل مواجهتها

دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في موضوع االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت سواء في الجامعات ومراكز 

 .عية المعنيةالبحوث االجتما
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. اتخاذ التدابير الالزمة في التشريعات الوطنية لحظر استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض االستغالل الجنسي لألطفال

وينبغي أال يكون هناك أي مالذ آمن ألي شخص يستخدم شبكة اإلنترنت في تجارة أو بيع المواد اإلباحية لألطفال، أو 

 .سية معهماستدراج األطفال للقيام بعالقات جن

إعداد منهاج دراسي واعتماده لطالب المدارس بمختلف المراحل بهدف رفع توعية األطفال باالستخدام اآلمن لإلنترنت 

 .وبالتحديد مواقع التواصل االجتماعي

 .تنفيذ برامج توعوية لطلبة المدارس حول االستغالل الجنسي عبر اإلنترنت واالستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت

 .ستراتيجية وطنية شاملة لوقاية األطفال من اإلباحية واالستغالل الجنسي عبر اإلنترنت ووسائل التقنيةبناء إ

تشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية ذات العالقة بمكافحة استغالل األطفال عبر اإلنترنت ووسائل التقنية ونشر الوعي 

 .الثقافي بشأنها

 .ات العالقة بتوفير مواقع وتطبيقات اإلنترنت واأللعاب اإللكترونية اآلمنة لألطفالتشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية ذ

مواكبة األنظمة والتشريعات الوطنية للمعايير الرئيسة المستخدمة من قبل المنظمات الدولية في اعتماد قوانين وأنظمة 

 .فال عبر اإلنترنتوتشريعات الدول في مجال التصدي لجرائم اإلباحية واالستغالل الجنسي لألط

 –نحن نحمي #)« حماية ضحايا استغالل األطفال عبر شبكة اإلنترنت»استكمال ومتابعة إنفاذ توصيات قمة 

#WeProtect ) م و القمة الدولية الثانية لحماية الطفل 1024التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في شهر ديسمبر

المنعقدة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، خالل الفترة ( we protectنحمي نحن )من االستغالل الجنسي عبر اإلنترنت 

 (.هـ2417/ 1/ 5-4)

تعزيز التعاون الدولي بشأن توسيع تبادل النطاق الفني والمعلوماتي المتعلق بهوية األشخاص واألجهزة المستخدمة في 

ية الضرورية؛ كتحديد نوع الجهاز المستخدم في جرائم استغالل األطفال عبر اإلنترنت؛ ليشمل كافة المعلومات الفن

إلخ، وتحديد الوصف الجرمي المسند بكل دقة؛ نظًرا لما يعنيه سالمة الدليل الرقمي ونسبته ...الجريمة ورقمه المصنعي

 .للمتهم من أثر مباشر في مرحلة التحقيق والمحاكمة وصواًل ألحكام قضائية تتناسب وخطورة هذه الجريمة

 .ت بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تعزيز بيئة إنترنت آمنة ومناسبة لألطفالبناء شراكا

 .توفير وتطوير األنظمة والبرامج التقنية القادرة على رصد وتحليل وتقييم اإلساءات واالنتهاكات التي تستهدف الوطن

خصصة وذلك لتأهيل ضحايا االستغالل الجنسي توفير وتطوير األنظمة والبرامج العالجية الناجعة والكوادر البشرية المت

 .من األطفال

 .م او المأوى أو الصحة أو الرعايةحفظ حقوق الضحايا من األطفال سواء حقهم في التعلي
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عضو الستغالل األطفال  377مالحقة قضائية لعصابة دولية تضم 
ا
ً
 جنسي

 قضية حترش جنسي بالصغار عرب االنرتنت  5333
 سنوات 5خالل 
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 حسن ابراهيم -الرياض تصوير  -دمحم البخيت 

قضية تحرش جنسي باألطفال عبر االنترنت خالل  5741أنه تم رصد كشفت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أمس، عن 

 . قضية خالل العام الهجري الماضي 2158السنوات الخمس الماضية، منها 

إنه تم التعرف على عصابة دولية : وقالت الوزارة في ختام أعمال الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال

عضو، ولكن تم  100جنسيًا من خالل استخدام شبكة اإلنترنت، كانت تضم ما يزيد على  تعمل في استغالل األطفال

عضو فقط منها حتى اآلن، وما زالت التحقيقات والمالحقة القضائية جارية لكشف بقية أعضاء  200التعرف على حوالي 

 .دولة 21العصابة في أكثر من 

نحو برنامج )ور مشعل بن عبدهللا القدهي عن ورقة عمل بعنوان تحدث مدير تقنية المعلومات بهيئة االتصاالت الدكت

 .بأسلوب علمي متجرد« إدمان اإلباحية والجنس»عن حقيقة ( علمي فعّال لمعالجة مدمني الجنس واإلباحية

سرد وتمحيص السمات األساسية ألفضل البرامج الغربية المخصصة لعالج حاالت اإلدمان الجنسي، والمقارنة مع ما جاء 

في هذا الخصوص في القرآن والسنة، والجمع بينهما لوضع المعالم والركائز األساسية لبرنامج علمي اجتماعي فعال 

 .لمعالجة مدمني المواد اإلباحية والحد من تأثيراتها وانتشارها وتبعاتها االجتماعية واألمنية على حد سواء

في شبكة اإلنترنت واإلحصاءات الدالة على فرط انفجار  أشار إلى حجم ظاهرة صور االنتهاكات الجنسية في األطفال

 .ظاهرة االستغالل الجنسي لألطفال ونشر وترويج صور تلك االنتهاكات غزيرة

إنه في : تطرق إلى تصريح المدير التنفيذي للمركز الوطني األمريكي لألطفال المفقودين والمنتهكين، قائال في هذا الجانب

 450ز يتلقى بالغات عن صور االنتهاكات الجنسية في األطفال كان عدد البالغات في حدود عندما كان المرك 1004عام 

 .مليون بالغ 27ازداد ذلك العدد لنتلقى أكثر من ( 1022عام )ألف بالغ، لكن مؤخرا 

ة في كشف وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للضمان االجتماعي الدكتورنايف بن دمحم الصبحي عن دور الوزار

وتحدث عن احصائية قضايا التحرش الجنسي .. مكافحة جرائم اإلباحية واستغالل األطفال عبر االنترنت ووسائل التقنية 

 .لخمس سنوات ماضية

، 2414قضية عام  2011، و2411قضية عام  2222، و2411قضية عام  160بلغت قضايا التحرش للفتيان 

 .2416قضية عام2158، و2415قضية عام 2110و

قضية  618، و2415قضية عام 526، و2414قضية عام 441، و2411قضية عام 126و 2411قضية عام 17للفتيات 

 .2416عام

تم التعرف على عصابة دولية تعمل في استغالل األطفال جنسيًا من خالل استخدام شبكة اإلنترنت،  2118في صيف عام 

وما زالت . عضو فقط منها حتى اآلن( 200)حوالي عضو، ولكن تم التعرف على ( 100)وكانت تضم ما يزيد على 

 .دولة( 21)التحقيقات والمالحقة القضائية جارية لكشف بقية أعضاء العصابة في أكثر من 
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عاما، وهم على استعداد للسفر ( 40 – 10)وجدنا أن مرتكبي االعتداءات الجنسية على األطفال تتراوح أعمارهم من 

عاما في بعض الحاالت، قد يكون لهؤالء ( 24 – 21)في لقاء فتيان وفتيات بين سن  آالف األميال الستغالل الفرصة

 .أطفال من خالل مثل هذه العالقات في وقت واحد( 6أو  5)األشخاص المستغلون لألطفال عدد 

هم لقائهم األشخاص مستغلي األطفال لم يعودوا يتسكعون في ساحات المدارس أو مراكز التسوق بحثًا عن األطفال بل يمكن

 .على ما يبدو بمنأى وبدون علم والديهم ورجال السلطة التنفيذية وذلك من خالل شبكة اإلنترنت

سنة من بلد إلى آخر حسب الثقافة االجتماعية السائدة والوضع االقتصادي  28تختلف صور استغالل األطفال األقل من 

 واالجتماعي لألسرة والمجتمع بصفه عامة

ال في الدول النامية والفقيرة تختلف عنها في البلدان المتقدمة، ولكل منها طرق وأساليب في ممارسة صور استغالل األطف

 استغالل األطفال

في المملكة له عدة صور منها التحرش أو ممارسة استغالل األطفال من قبل أفراد األسرة أو أحد أقاربهم أو أصدقاء 

 . هم في المحيط البيئي للطفل أومن قبل الجيران أو أبناء الحي ومن. األسرة

إنها كثيرة ولعل أهمها التساهل واإلهمال من قبل األسرة في منح األطفال فرصا : عن أسباب التحرش الجنسي، قال

لمشاهدة الصور واألفالم اإلباحية مما يجعلهم مستقباًل ضحايا يمارس عليهم التحرش والفعل الجنسي أو يكونون مرتكبين 

 .الجنسية لمثل هذه الجرائم

من أهم اسباب االستغالل ضعف الرقابة والوصاية على أجهزة األلعاب اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة 

وما تحويه من صور ومقاطع وألعاب مختلفة قد تجبر األطفال في مراحل مختلفة على ممارسة الجنس اإللكتروني مع 

 .مختلفةان لتخطي مرحلة األلعاب الفتيات أو فتي
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تشمل املرتبة العاشرة وما دون أو ما يعادهلا جبميع السالمل 
 :«اجلزيرة»مصادر لـ.. الوظيفية

توجه حبصر الوظائف احلكومية الشاغرة يف غري « املالية»
 نشاطها األساسي

 م   1026نوفمبر  21 -هـ 2418صفر  21 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

jazirah.com/2016/20161119/ec1.htm-http://www.al 

 

 :دمحم العثمان -« الجزيرة»

من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قد أصدرت توجيهات إلى الجهات الحكومية وبشكل عاجل، « الجزيرة»علمت 

اسي التي مضى على شغورها أكثر من ثالث سنوات، أو تلك بحصر جميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها األس

 .التي مضى عليها أكثر من ست سنوات في النشاط األساسي

وحسب المصادر، فإن هذا التوجيه يمتد إلى المرتبة العاشرة فما دون، أو ما يعادلها في جميع الساللم الوظيفية التي 

فت المصادر أن ذلك يشمل وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق وأضا. تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة

 .ساللم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات األنظمة الخاصة

ووأرجعت المصادر هذا التوجيه إلى عدم إرسال الجهات الحكومية للبيانات المطلوبة، والنتهاء فترة قرار مجلس الوزراء 

اد بيان بالوظائف الشاغرة، وإرسال البيانات التي تم إعدادها إلى وزارة المالية المتضمن قيام األجهزة الحكومية بإعد

خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدور القرار لمراجعة ما ورد فيه من اللجنة التي شّكلت لهذا الغرض، حيث إن المدة انتهت 

لبوابة اإللكترونية لوزارة المالية، هـ، وألجل سرعة وصولها فقد تم اعتماد تلك البيانات عبر ا2418/2/14بتاريخ 

ويتطلب ذلك إكمال النموذج الخاص بها لتمكين المختصين بالجهات الحكومية من إدخال البيانات المطلوبة ويمكن لممثل 

 .الجهة التنسيق مع المختصين في وزارة المالية
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 معلمة ( 5777)األحد بدء املقابالت الشخصية لـ: التعليم
 افظاتيف املناطق واحمل

 م   1026نوفمبر  21 -هـ 2418صفر  21 السبت الجزيرة جريدة: المصدر
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 :ناصر السهلي -الجزيرة 

آالف معلمة ممن تم ترشيحهن  5ألحد في إجراء المقابالت الشخصية لـتبدأ إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات يوم غد ا

المقابلة عبر النظام ( يوم وساعة)مؤخراً على وظائف تعليمية، بعد أن استكملن رفع مستنداتهن المطلوبة وحجز 

 .اإللكتروني للمقابالت

بلة الذي تم اختياره في النظام من قبل ودعت الوزارة كافة المرشحات للوظائف التعليمية لاللتزام بوقت وتاريخ المقا

المرشحة ألن أي تأخر أو تقدم عن الموعد المحدد سيكون على حساب مواعيد مرشحات أخريات التزمن بالحضور في 

 .الوقت المحدد

عام وفي سياق متصل أكدت التعليم على أن طلبات التقاعد المبكر لشاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية متاحة منذ بداية ال

وأن أي تقاعد ( نهاية العام الدراسي)هـ 2418/21/28أسابيع، وتم تحديد تاريخ افتراضي لترك العمل  20الدراسي ولمدة 

قبل هذا التاريخ ستكون الموافقة عليه مرتبطة باستغناء الجهة التي يتبعها المعلم والمعلمة بما يضمن عدم تأثر التحصيل 

م مع ، وأوضحت الوزارة أن من يرغب التقاعد بعد التاريخ االفتراضي يمكنه التقديالعلمي والدراسي للطالب والطالبات

 .بداية العام الدراسي الجديد

 

 

 :مصدر مسؤول بوزارة اخلارجية
 الكاتب مجال خاشقجي ال ميثل الدولة بأي صفة  

 وآراؤه شخصية
 م   1026نوفمبر  21 -هـ 2418صفر  21 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

jazirah.com/2016/20161119/ln35.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

 10)أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية على ما سبق أن أعلنته وزارة الخارجية حول الكاتب جمال خاشقجي بتاريخ 

ن الكاتب ال يمثل الدولة بأي صفة، وما يعبر عنه من آراء تعد شخصية وال تمثل مواقف ، مشيراً إلى أ(م1025ديسمبر 

 .بية السعودية بأي شكل من األشكالحكومة المملكة العر
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 تتابع أعمال اللجنة وآلية العمل« اجلزيرة»
جلنة القبول تواصل أعماهلا الستيعاب الطالب الذين تأخر  

 وصوهلم للمملكة
 م   1026نوفمبر  21 -هـ 2418صفر  21 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

jazirah.com/2016/20161119/ln36.htm-http://www.al 

 

 :فتحي كالي -تصوير / عبد الرحمن المصيبيح  -« الجزيرة»

زية للقبول والتسجيل بإدارة التعليم بمنطقة الرياض لالطالع على آليات عمل بتغطية أعمال اللجنة المرك« الجزيرة»قامت 

اللجنة الستقبال أبناء األشقاء من الجنسية اليمنية والجنسية السورية وتوجيههم للمدارس حسب األمر السامي لقبول 

ستاذ أيمن دمحم الركبان رئيس اللجنة الطالب القادمين بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية والجنسية السورية، حيث أفاد اال

بانه يتم تشكيل اللجنة كل عام حسب توجيه مدير عام التعليم الدكتور دمحم بن عبد هللا المانع الستقبال المتقدمين وتوجيههم 

 .للمدارس حسب اإلمكانية بالحي

قسم القبول بتعليم الرياض بأن اآللية  وعن آلية العمل أفاد االستاذ عبد العزيز بن دمحم الداود نائب رئيس اللجنة ورئيس

 :تتمثل بالتالي

يتم التسجيل بالموقع االلكتروني ويحدد فيه ولي أمر الطالب االسم والصف الدراسي والحي السكني واقرب مدرسة : أوالً 

 .لسكنه

 ً  .يتم إرسال رسالة نصية فور التسجيل يحدد لولي األمر موعد الحضور للجنة: ثانيا

 ً  (.الوثائق الرسمية -تأشيرة الزيارة  -جواز السفر )حص األوراق الثبوتية للطالب يتم ف: ثالثا

 ً تتم مقابلة الطالب من قبل لجنة متخصصة من مشرفين تربويين ومرشدين طالبيين ويوجه بخطاب تعميد بقبوله : رابعا

 .حسب الصف الدراسي المناسب له ويتم التنسيق مع المدرسة لضمان انتظامه بالمدرسة

 .خطاب 6700رسالة وعدد الخطابات الموجهة  8600علماً أنه بلغ عدد الرسائل حتى تاريخ إعداد الخبر 

 .ب الذين تم وصولهم متأخر للمملكةوال زال عمل الجنة مستمرا الستيعاب الطال
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 دعوى 3.33بلغ إمجايل القضايا احلقوقية التي مت تنفيذها 

لف قرار تنفيذي أصدرتها حمكمة أ 33مليون ريال قيمة  378
 التنفيذ يف بريدة العام املاضي

 م   1026نوفمبر  21 -هـ 2418صفر  21 السبت األقتصادية جريدة: المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/19/article_1103246.html 

 

 من بريدة« اديةاالقتص»

أظهرت إحصائية صادرة من وزارة العدل نسبة نمو معدل مبالغ الطلبات المحالة إلى محكمة التنفيذ ببريدة خالل العام 

ً محاال، فيما بلغ إجمالي الطلبات المحالة لعام  7117رياال لـ  717.881.471في المائة بإجمالي مبالغ  5الماضي  طلبا

 .رياال 701.661.550باً محاال بإجمالي مبالغ يقدر بـ طل 5221هـ، ما مجموعه 2416

وبيّنت اإلحصائية أن إجمالي القرارات الصادرة من الدوائر القضائية األربع في محكمة التنفيذ ببريدة خالل العام الماضي 

قضية، مشيرة إلى أن  7614قراراً تنفيذياً، فيما بلغ إجمالي القضايا الحقوقية التي نفّذتها خالل العام الماضي  11611بلغ 

 .قضية حقوقية 25511إجمالي القضايا الحقوقية التي نفذتها المحكمة خالل األعوام الثالثة الماضية بلغ 

سند "في المائة من إجمالي القضايا الحقوقية المنفّذة العام الماضي جاءت تحت نوع لتنفيذ  46وأوضح التقرير أن ما نسبته 

 7614قضايا من إجمالي القضايا الحقوقية البالغ عددها  1504إجمالي القضايا الحقوقية ، حيث بلغ عددها من "ألمر

قضية تنفيذ شيك،  2677ثانياً بإجمالي " تنفيذ الشيكات"نوعاً من أنواع القضايا المنفذة، فيما جاء  51قضية تتوزع ما بين 

 .في المائة من إجمالي القضايا الحقوقية المنفذة 11تمثل ما نسبته 

وتوزعت بقية النسب على مختلف أوامر التنفيذ الصادرة في عديد من القضايا؛ مثل تنفيذ حكم حضانة أو نفقة أو صداق، 

أو تنفيذ حكم إخالء عقار أو إلزام صلح، أو إجارة أو كمبيالة، وغيرها من قضايا األوراق المالية والحقوقية التي تحتاج 

 .بها إلى تنفيذ جبري بعد صدور أحكام قضائية

مبادرة قضائية وعدلية نوعية لتطوير منظومة  11يشار إلى أن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، اعتمد أخيراً 

 .ة آلليات تنفيذ األحكام القضائيةقضاء التنفيذ، تتضمن تطوير وتحسين بيئة العمل في محاكم التنفيذ بما يوفر حلوال مبتكر
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 أجنبيا يوميا 7333ومبعدل .. ن العام املاضيع%  5بزيادة 

 يوما 35ألف خمالف ألنظمة اإلقامة خالل  55ترحيل 
 م   1026نوفمبر  21 -هـ 2418صفر  21 السبت األقتصادية جريدة: المصدر

article_1103245.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/11/19/ 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

يوما الماضية من العام  45ألف مخالف لنظام اإلقامة والعمل، إلى بالدهم، خالل الـ  55رحلت الجهات األمنية نحو 

 .مخالفا يوميا 2111الهجري الحالي، وذلك بمعدل 

ة مكة المكرمة سجلت النسبة األعلى من عدد المرحلين عليها، فإن منطق" االقتصادية"وحسب إحصائية حكومية اطلعت 

 .في المائة 28في المائة، تليها منطقة الرياض بـ 15من العمالة المخالفين لبالدهم، وذلك بنسبة تقارب 

 .في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي 5يوما الماضية نحو  45وارتفعت نسبة من تم ترحيلهم خالل الـ

الفين الذين ما زالوا ينتظرون استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز اإليواء، التي خصصتها الدولة لذلك وبلغ عدد المخ

 .مخالفا 27058نحو 

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجهات األمنية أنها ستواصل حمالتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية 

 .والتجاوزات الخاطئة لن تثني الجهات األمنية عن متابعة المخالفين في أي موقعدون استثناء، وأن بعض التصرفات 

بما "وتوعدت مديرية الجوازات بتطبيق أشد العقوبات على كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي اإلقامة والعمل 

إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل  أو التستر عليهم أو" فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، خاصة العمالة المنزلية

ألف  200المساعدة لهم، مشيرة إلى أنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 

 .لاير والترحيل إن كان المخالف وافدا وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين

بما فيهم العمالة المتغيبة "مالة المخالفة لنظامي اإلقامة والعمل وحذرت الجوازات أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل الع

وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة " عن العمل، خاصة العمالة المنزلية 

ة، وسجن المدير ألف لاير، وحرمان المنشأة من االستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأ 200مالية وقدرها 

 .المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين

وجددت مديرية الجوازات دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى ضرورة اإلبالغ عن العمالة المخالفة لنظامي اإلقامة والعمل 

مالة المنزلية حتى ال يعرضوا أنفسهم للعقوبة والسجن لمدة تصل إلى ستة بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، خاصة الع

 .أشهر والحرمان من االستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والترحيل إن كان المخالف وافدا

آليا، من خالل ( تسجيل هروب)ولفتت في وقت سابق إلى أنه في إمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية 

 ."أبشر"لكترونية لوزارة الداخلية الجوازات المقدمة عبر الخدمات اإلخدمات 
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 من املصابني باملرض يف اململكة من الشباب واألطفال % 50

نقص حاد يف أعداد األطباء : «اجلمعية السعودية لألطفال»
 واملثقفني بالسكري

 م   1026نوفمبر  21 -هـ 2418صفر  21 السبت األقتصادية جريدة: المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/19/article_1103249.html 

 

 رنا حكيم من جدة

الدكتور عبدالعزيز التويم، رئيس الجمعية السعودية لطب األطفال، عن وجود نقص حاد في أعداد " االقتصادية"كشف لـ

طباء والمثقفين الصحيين المختصين في التوعية من داء السكري، مقدرا حجم النقص في المثقفين الصحيين وحدهم األ

 .بنحو ستة آالف مثقف ومثقفة، ما دفع المرضى للمراجعة لدى األطباء العامين وأطباء األسرة

 -500دد المرضى، إذ يوجد حاليا نحو وأوضح التويم، أن الفجوة بين المرضى واألطباء تزداد يوميا، بسبب ازدياد ع

مليون مريض؛ في حين أن المعدالت العالمية تشير إلى ضرورة تأمين مثقف صحي واحد  1.5مثقف صحي، مقابل  600

 .مريض، وهو ما ال يتوافر في المملكة 500مقابل كل 

تعاون مع جميع الجهات المختصة على وأكد التويم أن وزارة الصحة في المملكة تتبع أساليب توعوية حديثة بالتضافر وال

غرار البرامج المتبعة في الواليات المتحدة األمريكية، التي عملت على ثبات نسبة المصابين في المجتمع األمريكي عند 

 .في المائة منذ خمس سنوات ماضية، األمر الذي يمنع زيادة أعداد المرضى خالل السنوات المقبلة 7.5معدالت 

في المائة من المصابين بمرض السكري في المملكة هم من فئة الشباب واألطفال، بعكس المعدالت  50وقال إن نحو 

 .في المائة فقط 10العالمية في الدول األوروبية التي يبلغ فيها معدالت اإلصابة بين المرضى الشباب نحو 

ري بمناسبة اليوم العالمي للمرض، وبين التويم على هامش مشاركته البارحة األولى في فعاليات التوعية بمرض السك

نوفمبر،  24بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، أن تحديد تاريخ اليوم العالمي يوافق عادة يوم 

للمستشفى  15م، الفتا إلى أن هذه الفعالية هي رقم 2111والذي يوافق تاريخ ميالد مكتشف األنسولين العالم بانتنج في عام 

 .بهدف رفع الوعي لدى المرضى على وجه الخصوص وللمجتمع بشكل عام

وذكر التويم أنه قبل اكتشاف األنسولين كانوا الناس يموتون من مرض السكري بعد اكتشافهم للمرض خالل سنة إلى ثالث 

لوقت هو الحمية سنوات، خصوصا األطفال المصابين بالنوع األول من السكري، وكان العالج الوحيد الموجود في ذلك ا

 .القوية بحيث يمنع الطفل من أكل الكربوهيدرات والسكريات، األمر الذي يتسبب في إتالف جسمه ويموت

بعد اكتشاف األنسولين خلقت ثورة في عالج المرض وتعددت أنواعه العالجية، إذ يوجد في المملكة أكثر من : "وأضاف

 ".DNAالية ومنها المصنع بتقني نوع من األنسولين وجميعها مرخصة وتعمل بكفاءة ع

في المائة من إجمالي عدد السكان في المملكة مصابون  28وحول عدد المصابين بالسكري في المملكة، قال التويم إن نحو 

في  10في المائة، مستطردا أن  10بالمرض، وذلك بحسب البحوث واإلحصاءات الحديثة في هذا الشأن، وليس كما يشاع 

 .مصابين بالمرض 10ب فوق سن المائة من الشبا

دول  20وبين أن اإلحصائيات تشهد تزايدا طرديا كل سنة، كما أن اإلحصائيات الرسمية تشير إلى أن المملكة من أول 

 .سجلت انتشارا للمرض

وأوضح أن آلية توثيق أعداد مرضى السكري تتم عبر التسجيل من خالل عدد المراجعين للمستشفيات والمستوصفات، 

مليون مصاب بالمملكة، وهناك بعض المرضى المسجلين في أكثر من مستشفى، وبعضهم اآلخر  1.5سجلت وجود  التي

يأخذون العالج ذاتيا من الصيدليات دون المرور عبر المستشفيات، كما أن هناك عددا كبيرا من المرضى ال يعلمون 

المرضى، أشار إلى أن هناك عوامل عدة منها زيادة  وحول العوامل التي أدت لزيادة أعداد. بمرضهم، وهذه مصيبة كبرى

https://www.aleqt.com/2016/11/19/article_1103249.html
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كان ال يتجاوز  2160الوزن والسمنة بين السكان، والزيادة في عمر اإلنسان، إذ إن متوسط عمر الفرد السعودي في عام 

سنة، ما جعل األمراض المزمنة تظهر بشكل متزايد  70يصل متوسط العمر إلى أكثر من  1026عاما، واآلن في  50

جة إرهاق األعضاء الداخلية كالبنكرياس، عالوة على عامل الوراثة نتيجة انتشار جين المرض من النوع الثاني، نتي

 .باإلضافة إلى عامل الضغط العصبي اليومي على حياة اإلنسان

ة لدى هيئة وأفاد التويم بأن األدوية واألجهزة الموجودة هي للضبط والتحكم في مستويات السكر وغالبيتها متوفرة ومسجل

الغذاء والدواء، وأكثر العالجات الموجودة مسجلة ومتوفرة، سواء مجانا أو عن طريق التأمين، منها ما يعطي مفعولة 

دقائق  5ساعة، كما يوجد أجهزة جديدة دخلت السوق السعودي أخيرا تعطي قراءة كل  48ساعة وبعضها خالل  14خالل 

 .ون الجهاز بعيدا عن المريض لمسافة ستة أمتارمن خالل قطعة حساسة تركب على الجلد ويك

وذكر التويم أن هناك مجموعة من األبحاث تجرى للعالج بالخاليا الجزعية كعالج قاطع للمرض، وقد تمكن الباحثون من 

يوما، وتكون جاهزة للتصدير للبلدان المختلفة بكل سهولة كعالج  260تطوير ذلك بحيث تعيش تلك الخاليا ألكثر من 

 .لة في أن الجسم المصاب قد يرفضهاطع، إال أن هذا النوع من العالج يواجه مشكقا

 

 

 
 دائري جدة يغرق يف مستنقع اإلهمال

 م   1026نوفمبر  21 -هـ 2418صفر  21 السبت المدينة  جريدة: المصدر

node/708728/.htmlmadina.com/-http://www.al 

 

 وليد الصبحي: جدة تصوير: عبدالعزيز الغامدي

عندما أعلنت وزارة النقل قبل بضع سنوات عن البدء في تنفيذ طريق جدة الدائري، عمت الفرحة عموم سكان المحافظة، 

ق دائري في نظيراتها كونها المدينة الوحيدة حتى اآلن بالمملكة التي ال يوجد بها طريق دائري، رغم وجود أكثر من طري

 .من المدن السعودية األخرى، بما فيها تلك التي تقل عن جدة مساحة وكثافة مرورية، وأهمية جغرافية واقتصادية

وعلى الرغم من طول االنتظار، بدأ حلم سكان جدة يتبخر بعد أن توقف العمل فجأة في المشروع، وظلت األجزاء المنفذة 

ها صور لهدر المال العام، حيث تنتشر كميات كبيرة من الحديد الذي غطاه الصدأ، مجرد أطالل تناثرت على أطراف

 .واألعمدة التي غاصت أساساتها في أوحال المستنقعات ومياه المجاري القادمة من مكة وبحرة باتجاه البحر

ن األسباب أو موعد عكميات كبيرة من أجزاء الجسر والحديد أهملت في العراء وتوقف المشروع دون أن تعلن الوزارة 

 .استئناف العمل
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 وتوحيد قنوات التوظيف« جدارة»توجه رمسي إللغاء 

ا يف انتظار إجابة متحدث  37
ً
 «اخلدمة املدنية»يوم

 م   1026نوفمبر  21 -هـ 2418صفر  21 السبت المدينة  جريدة: المصدر

madina.com/node/708715-http://www.al 

 

 الطائف -سعيد الزهراني 

الموجودة بوزارة الخدمة المدنية، والتحول « جدارة»أن هناك توجًها رسميًا إللغاء بوابة التوظيف « المدينة« علمت

كة، تغطي القطاعين في الممل« والتي ستكون أكبر منصة افتراضية لسوق العمل« البوابة الوطنية للعمل»تدريجيًا إلى 

العام والخاص وتهدف البوابة إلى تجميع أصحاب األعمال من الجهات الحكومية المختلفة وطالبي العمل في مكان واحد، 

 .وتزويد الباحثين الجادين عن الفرص الوظيفية بالعديد من الخيارات المتعددة التي تتناسب مع تطلعاتهم ومؤهالتهم

ية على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى وترتكز رسالة البوابة الوطن

العاملة، عبر توفير مصدر موثوق وآمن وسريع، يرتبط فيه الباحث عن عمل بالجهات الحكومية، إضافة إلى الشركات 

وإتاحة فرص االستفادة من برامج الدعم والمؤسسات الراغبة في التوظيف فيما سيتم توحيد قنوات التوظيف المختلفة 

 .المالي والتدريبي المختلفة، وتوفير بيانات تساعد الجهات الحكومية في تطوير سياسات العمل في المملكة

يذكر أن بوابة العمل الوطنية الموحدة والتي سيعلن عنها بشكل مفصل في وقت الحق، ستكون مرجعًا لكافة عمليات 

 . لمدنية المختلفة، بما يحقق العدالة في كافة عمليات التوظيفالتوظيف في القطاعات ا

، وتم »جدارة »الحصول على رأي متحدث وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف حول إلغاء « المدينة« الى ذلك حاولت

 .لم تصل اإلجابة حتى اآلن« يوًما 40»محرم الماضي وبالرغم من مرور فترة طويلة  5التواصل معه بتاريخ 
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 رصاصات الغدر تودي حبياة جندي يف الدمام
 ويل العهد يوجه بنقل جثمان الشهيد خرديل إىل جازان

 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10 األحد الرياض جريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1549085 

 

 دمحم الغامدي -الدمام 

وجه صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بنقل 

جثمان الشهيد الجندي عادل بهلول خردلي أحد منسوبي قوات أمن المنشآت بطائرة خاصة من الدمام إلى منطقة جازان 

 .نزوالً عند رغبة ذويه

تحدث اإلعالمي لقوات أمن المنشآت العقيد خالد الزهراني، مضيفاً أن الجندي خردلي استشهد الم" الرياض"أوضح ذلك لـ

فجر أمس بعد أن امتدت إليه يد الغدر أثناء توجهه إلى عمله من حي النور في الدمام، حيث تعرض إلطالق نار من سالح 

 .ة رأسه وخرجت من بين عينيهمن المحتمل أن يكون مسدساً، وأصيب بعشر طلقات إحداهن أصابته في مؤخر

وأكد المتحدث األمني بوزارة الداخلية أن الجهات المختصة بالشرطة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي ال 

 .لمتابعة األمنية، وتحديد دوافعهاتزال قيد ا

 
 %73زيادة عدد املتدربات بالكليات التقنية بنسبة 

 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10األحد  الرياض جريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1549097 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن زيادة عدد المتدربات في الكليات التقنية للبنات في بداية الفصل 

مقارنة بالعام الماضي، وتصدرت تخصصات المحاسبة والعناية بالبشرة والمكياج ( % 11)الحالي بنسبة التدريبي 

 .وتصميم األزياء أكثر التخصصات إقباالً 

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المؤسسة عن توجهها المستقبلي نحو تطوير مجاالت تدريب المرأة بالمملكة بما يتوافق مع 

خبيراً لمناقشة عدة موضوعات ( 25)، حيث ستعقد المؤسسة مؤتمراً دولياً في الرياض بمشاركة 1010رؤية المستقبلية 

 .من أبرزها تنمية مهارات المرأة

وأكدت بدرية الزير مديرة مكتب التدريب التقني والمهني للبنات أن االقبال على الكليات التقنية للبنات في تزايد مستمر 

لى فرص العمل بعد التخرج، حيث روعي في تصميم المناهج والبرامج التدريبية أن سنوياً، بسبب سهولة الحصول ع

 .تكون وفقاً لمتطلبات واحتياج قطاع االعمال، ونسب توفر الوظائف في كل منطقة من مناطق المملكة

يرها كتنظيم وأشارت إلى أن الطلب العالي على التخصصات في الكليات التقنية للبنات جعل المؤسسة تتوسع فيها وتطو

الفعاليات، وتخصصات التقنية اإلدارية ومنها المحاسبة وإدارة المكتبات، وتخصص تقنية الحاسب اآللي، ويندرج تحتها 

الدعم الفني، وتخصص تقنية التجميل النسائي وتدرب المتدربات على مهارات العناية بالشعر والعناية بالبشرة وطرق 

 .وضع المكياج الصحيح

سسة العامة للتدريب التقي والمهني تقدم البرامج التدريبية للفتيات من خالل الكليات التقنية للبنات والبالغ يذكر أن المؤ

صة في كلية تقنية عالمية يتم تشغيلها بالشراكة مع كليات تطبيقية دولية متخص( 27)كلية إضافةً إلى ( 21)عددها 

 .المجاالت التقنية والمهنية

http://www.alriyadh.com/1549085
http://www.alriyadh.com/1549097
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 «خرفنة»ة مبسمى ال يوجد جرمي: قانوني

 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10األحد  الرياض جريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1549062 

 

 مبارك العكاش -الرياض 

بين ذكر أو أنثى، وال يوجد جريمة  أكد باحث أن العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ال تُفرق

بمفهومها العام ضمن نظام مكافحة الجرائم " الخرفنة"ولكن يوجد نصب واحتيال، وال يدخل ما يسمى " خرفنة"بمسمى 

أن ما نشر حول سن عقوبة " الرياض"وأوضح باحث الدكتواره والمستشار القانوني بدر بن عبدهللا الشويعرلـ. المعلوماتية

وأن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام " بالخرفنة"سمى جديدة لما ي

 .مكافحة الجرائم المعلوماتية غير دقيق

يجب التفريق بين االبتزاز والنصب واالحتيال، فاالبتزاز هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية : وأضاف

اه أو التهديد، واالبتزار يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أما النصب واالحتيال فهو ال عن طريق اإلكر

يندرج في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإذا اتفق طرفان على عمل مشروع، وقام الطرف اآلخر بتحويل المبلغ 

لم المتفق عليه فهذا حق مدني وال يدخل تحت مسمى المتفق عليه أو كان هناك خالف حول المبلغ المتبقي أو لم يست

، كعالقة محرمة مثالً، فهنا يتحمل الطرفان العقوبة التي تقدرها "غير مشروع"الجريمة، أما إذا كان الِفعل المتفق عليه 

 .المحكمة في حال تقدم أحدهما إليها، وال يدخل ذلك ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

، كما أن أساس تجريم الفعل هو ”ال جريمة وال عقوبة إال بنص“ن األصل في التجريم والعقاب هو مبدأ وأكد الشويعر أ

 .تحقق الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي

 
 برامج االحتواء وقاية للنشء من االحنراف.. بيوت الشباب

 الشباب ميارسون األنشطة الرياضية املختلفة
 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10األحد   الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1548953 

 

 مناحي الشيباني -تحقيق 

بيت شباب في مناطق ومحافظات المملكة للتنويع  15تتجه الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب والبالغ عدد فروعها 

ما تقدمه من برامج، لتحقق أهدافها في تنمية ودعم حركة بيوت الشباب وتنمية المعارف لدى الشباب في جميع مدن في

 .المملكة وتشجيعهم على الترحال والسفر لزيادة معلوماتهم عن بالدهم والبالد العربية واإلسالمية والصديقة

 تشجيع المواهب

« في حديثه لـ -األمين العام للجمعية العربية السعودية لبيوت الشبابمدير عام بيوت الشباب و-أكد دمحم الخربوش 

بمقر الجمعية، وبيت األمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض أن جمعية بيوت « الرياض»أثناء جولة قامت بها « الرياض

من خالل العمل الجاد الشباب تكثف جهودها لخدمة مرتاديها من المواطنين واألخوة المقيمين من جميع الفئات العمرية 

على تنمية معارفهم وتشجيعهم على الترحال والسفر إضافة إلى العمل الجاد على تشجيع جميع المواهب الرياضية والفنية 

 .وفي جميع األلعاب

http://www.alriyadh.com/1549062
http://www.alriyadh.com/1548953
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وأوضح الخربوش أن الجمعية أخذت على عاتقها أن تربط الشباب بقضاياهم وتزيد من ثقافتهم بكل جديد من قضايا 

ايا األمة العربية واإلسالمية وخاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب وقضايا األمن الفكري وقضايا اإلرهاب الشباب وقض

واألنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها من القضايا المستجدة حيث لم تعد أهداف الجمعية تقتصر فقط على 

التي تسعى الجمعية لتحقيقها تأتي في إطار توجيهات مواضيع الرحالت والبرامج الرياضية فقط، مؤكداً أن تلك اإلهداف 

لربط الشباب  -رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب-األمير عبدهللا بن مساعد 

لمراكز بقضايا مجتمعهم والعمل الجاد على تنمية جميع المواهب الشابة مؤكداً أن بيوت الشباب بالمملكة تعتبر من ا

اإلشعاعية بالمجتمع التي تسهم في خدمته وتنميته من خالل ما تنفذه من برامج ونشاطات وما تقدمه من خدمات متميزة 

ج الخدمة العامة ومشروعات خدمة البيئة من خالل تعاونها مع العديد من المؤسسات والمشاركة واإلسهام في برام

 .والهيئات بالمجتمع فيما يعود بالنفع على الجميع

 فئات متعددة

وأوضح الخربوش في حديثة أن بيوت الشباب منتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة وتنقسم إلى ثالث فئات 

وتمتاز بأفخم مقومات « vip»موجودة في الرياض وجدة والدمام وهي بيوت « أ»ة، فالفئة االولى لكل فئة امتيازات خاص

السكن ومجهزة بأحدث طراز، إذ يوجد بها مالعب وصاالت رياضية ومسبح ومسرح وقاعات لورش العمل وقاعات 

، كما أن هناك قاعات خاصة للرسم وحدائق وصاالت للبياردو وصاالت للحديد، وصاالت لألنشطة بمختلف اهتماماتها

بالفنون والثقافة وهي بيوت تتمتع باستقاللية كاملة ال يمكن أن يدخلها أو يمارس بها إال حاملوا العضوية أو منسوبي 

وهي بيوت مماثلة للفئة األولى ولكن االختالف أن المرافق تعد مرافق مشتركة بمعنى أن « ب»الرياضة، والفئة الثانية 

ع بالمدن الرياضية ومكاتب رعاية الشباب التي تتمتع بإمكانات عالية ولكن المرافق تعد مرافق مشتركة بيوت الشباب تق

 بين الهيئة العامة للرياضة ومكاتبها وبين منسوبي بيوت الشباب

 األمن الفكري

ذة حاليا ومنها ما وعن تنوع األنشطة وربطها بالقضايا الحديثة التي تهم الشباب أستشهد الخربوش ببعض البرامج المنف

والذي تنظمه وكالة شؤون ( ملتقى الشباب اإلبداعي الثاني)يُنفذ حاليا ببيت األمير فيصل بن فهد للشباب والمتمثل في إقامة 

هـ والذي يشتمل على إقامة العديد من الفعاليات والبرامج الرياضية ٦٣٢١/  ٣/  ٣٢ - ٦١الشباب خالل الفترة من 

واالجتماعية وجلسات حوارية عن األمن الفكري بهدف توعية الشباب حول أهمية األمن الفكري،  والثقافية والترفيهية

وإشغال أوقات الشباب فيما ينفعهم بدينهم ودنياهم وحمايتهم من وسائل اإلنحراف الفكرية والسلوكية حيث يعتبر هذا 

للرياضة لتفعيل دور الهيئة العامة للرياضة والعمل البرنامج من البرامج الحديثة لتنفيذ تطلعات سمو رئيس الهيئة العامة 

على توعية الشباب بإقامة مثل هذه البرامج والفعاليات، بهدف حماية الشباب من األفكار الضالة والدخيلة على مجتمعنا، 

لتحقيق أهدف  باإلضافة إلى إقامة البرامج التوعوية واإلرشادية والرياضية، بالتعاون مع الجهات ذات العالقة والمختصين

 الهيئة العامة للرياضة وتعزيز األمن الفكري،

 مرسم للفنانين

وعن البرامج التي تقدمها بيوت الشباب لفت الخربوش أن الجمعية بدأت بإنشاء مراسم للهواة من مرتادي بيوت الشباب 

وابه للفنانين التشكليين الهواة ومن ومنها مرسم الفنون التشكيلية في بيت األمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض الذي فتح أب

في حكمهم من المواهب الفنية الشابة في مجاالت الفنون التشكيلية بعد أن قامت إدارة البيت بتجهيزه بكافة التجهيزات 

الالزمة للفنانين التشكيليين الهواة ومن في حكمهم من المواهب للممارسة هوايتهم وهذا المرسم أعطى فرصة للمواهب 

 لممارسة هواياتهم الفنية ليقدموا تجاربهم المتنوعة للمجتمع في مواضيع متعددة، الشابة

 حضور للمسرح

وفيما يخص تشجيع هواة المسرح، بين الخربوش أن الجمعية تسهم في إحتواء الشباب ومساعدتهم على تطوير قدراتهم 

لجمعية لديها مسارح مجهزة في بيوت ومواهبهم وهواياتهم ومن أجل ذلك تهتم الجمعية بموضوع المسرح حيث أن ا

في المدن والمراكز الرياضية، وتعمل الجمعية حالياً « ب»في الرياض وجده والدمام وبيوت الفئه « أ»الشباب ذات الفئه 

على دعم الحركة المسرحية في بيوت الشباب من خالل تبني إنشاء فرق مسرحيه في البيوت وتهيئة المناخات المناسبة لها 

قدرات ومواهب الممثلين الشباب ودعم هذه الفرق بالمختصين في هذا الجانب مع إتاحة الفرصة لهم لالستفادة من  لتطوير

الدورات المتخصصة في مجاالت المسرح والتقنية، وسنعمل في بيوت الشباب على إعداد خطة عمل لتفعيل المسرح في 

الرئاسة العامة لرعاية الشباب والعمل على تحقيق التكامل  بيوت الشباب بالتعاون والتنسيق مع وكالة شؤون الشباب في

 .اإلبداعي المهم في هذا الجانب
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 ..مقطع املرأة املسنة قديم: «التنمية االجتماعية»

 ومت اختاذ الالزم يف حينه
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 حسين الحربي -الرياض 

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية خالد أبا الخيل، أن مقطع الفيديو الذي يتم تداوله في مواقع 

تها وإنقاذ بناتها في مستشفى التواصل االجتماعي حالياً حول المرأة المسنة التي ظهرت وهي تناشد وتستنجد لمساعد

 .بمحافظة بيشة، قد تم تداوله قبل عام

وبين أبا الخيل أن الوزارة اتخذت في حينه اإلجراءات الالزمة لحماية المرأة المسنة، حيث تم الوصول فوراً للحالة في 

بيشة، مشيراً إلى أن الحالة جمعت المستشفى، ومتابعة حالتها الصحية حتى تماثلت للشفاء، ثم تم نقل الحالة لدار اإليواء ب

 .ببناتها في سكن خاص تم استئجاره لها وألسرتها، تبرع به وبتأثيثه سمو أمير منطقة عسير األمير فيصل بن خالد

إنه في إطار متابعة الوزارة للموضوع بعد ظهور مقطع الفيديو زار مدير فرع الوزارة في عسير، يرافقه مدير : وقال

س لجنة الحماية ببيشة، والزمالء والزميالت بالحماية، المرأة المسنة في منزلها بحضور أخيها، وتم مركز التنمية رئي

تسجيلها بالضمان االجتماعي هي وجميع أفراد األسرة، حيث يصرف لهم معاش شهري، إضافة إلى صرف مساعدة مالية 

 .ضمن تغيير وتحسين وضعها لألفضلمقطوعة، وصرف مبلغ مقطوع كمساعدة من الجمعية الخيرية ببيشة، وبما ي

وأوضح أبا الخيل أن في إطار متابعة الوزارة لحالة أسرة المرأة المسنة فقد قامت بنقل ابنها الذي يعاني من إعاقة شديدة 

وحالة سيئة نتيجة إهماله من األب وسوء المعاملة إلى مركز التأهيل الشامل بأبها في سيارة إسعاف وفريق طبي من فرع 

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة وفرت الحماية الكاملة للمرأة من تعنيف زوجها، لتمكينها من . ارة بعسيرالوز

رعاية بناتها من خالل التعاون والتنسيق بين الوزارة ومحافظة وشرطة بيشة، والمتابعة والدعم المتواصل من سمو أمير 

دات الالزمة على األب وأبنائه بعدم االعتداء أو التعرض لها، وفي حال المنطقة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بأخذ التعه

عدم االلتزام بذلك فإنه سيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه بعد أن تم التأكد من عدم أهليته لرعايتهم، مؤكداً أن المرأة 

 .ستقرار وضعهال دائم، للتأكد من االمسنة تعيش في أفضل حال، وتتم متابعتها من قبل المركز بشك
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احلقباني يدعو لرفع الوعي ملعاجلة االستغالل اجلنسي .د

 لألطفال عرب اإلنرتنت
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 واس -الرياض 

مفرج بن سعد الحقباني، أن حماية األطفال من االستغالل الجنسي عبر اإلنترنت . لعمل والتنمية االجتماعية دأكد وزير ا

تتطلب تكاتف الجميع، من خالل إيجاد الحلول العملية واألساليب الوقائية، ورفع درجة الوعي لمعالجة هذه الظاهرة، 

 .ة والخاصةوتطوير مسارات العمل المشترك لكافة القطاعات الحكومي

الحقباني أثناء ترؤسه مؤخرا جلسة في الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت . وقال د

إن الجميع : والمخصصة لعرض التجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي لالستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت

يرات الجانبية لالستغالل السيء للتقنيات الرقمية التي يجب أن نستفيد منها، وأن يجب أن يعمل لحماية المجتمع من التأث

، مؤكداً أن وزارة العمل «نتعلمها ونتعمق في تعلمها، وأن نجاري الدول المتقدمة فيها لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع

ع لالستفادة من المعرفة والتجارب والخبرات والتنمية االجتماعية من أهم المستفيدين من مخرجات هذا الملتقى، وأنها تتطل

وأثنى وزير العمل والتنمية االجتماعية على وزارة . المختلفة في الملتقى، والخروج بتوصيات عملية لمعالجة هذه الظاهرة

أحد أهم الداخلية لتنظيمها الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، الذي يناقش ظاهرة تعد 

مواضيع الساعة، مشيراً إلى أن تبنيها للملتقى يعبر بجالء عن خطورة هذه الظاهرة، وحرصها على اإلسهام في معالجتها 

وأبدى ارتياحه لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية التعامل مع .من خالل منظور علمي بمشاركة الجهات األخرى ذات العالقة

 سبة لها، مؤكداً أهمية تنظيم فعاليات تسهم في تنشيط الوعي، وتيسير عمليةالظاهرة بجدية إليجاد الحلول المنا

اإلبالغ، والتعامل مع هذه األحداث لحماية األبناء والبنات، مشيراً إلى أن الجرائم المعلوماتية تحتاج إلى تعاون كل 

 .رنت بطريقة مناسبةمكونات األجهزة الحكومية وغيرها لمقاومة هذه الظاهرة، والتأكد من استخدام اإلنت

وأضاف أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية شرعت في التواصل مع وزارة العدل لتعزيز حماية الطفل من االستغالل أياً 

كان نوعه، واالستمرار في متابعة القضايا مع الجهات األخرى، للتأكد من تحقق البعد الحمائي االجتماعي، ووصول 

اة، مثمناً حرص وزير العدل الذي وعد بالعمل على آلية دقيقة تتيح لوزارة العمل والتنمية المعلومات بوضوح ودقة للقض

 .القضائي يقوم على معلومات واضحة االجتماعية تقديم كل الحقائق والدفوعات االجتماعية التي تجعل الحكم
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بل يف سوء توزيعها وتنظيمها .. املشكلة ليست يف عدم توفر الوظائف

 باألجانب وإشغاهلا
خمتصون يطالبون حبلول سريعة ألربعة أسباب رفعت البطالة 

 %7367بني السعوديني إىل 
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 سارة القحطاني -أبها 

إلى سوء التنسيق السريع بين  1026في المئة للربع الثالث من  21.2اقتصاديون ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ أرجع 

التعليم والتدريب والوظيفة، وعدم تنظيم األجور وخفض األسعار، باإلضافة لعدم وضع آلية صارمة على أصحاب العمل 

 .للحد من االستقدام

، أن وزارتي العمل "الرياض"لمراجعة بجامعة الملك خالد الدكتور سلطان آل فارح لـوأكد االقتصادي أستاذ المحاسبة وا

والتجارة معنيتان بخفض معدالت البطالة من خالل تقليص نسب العمالة والعمل على استغالل طاقات الشباب السعودي 

النسائي المعطل والذي اليزال العامل  بتوظيفهم بدالً عن العمالة التي تعمل بأجور متفاوتة، وكذلك الحال بالنسبة للعنصر

 .األجنبي يحتل أماكنهن في عدد من الوظائف في المحالت التجارية وبعض المراكز الطبية

يقع على عاتق وزارة التجارة، أيضا تدخل عاجل لخفض أسعار المواد االستهالكية، حتى يقبل طالب : وقال آل فارح

ع الشباب السعودي ضمان الكفاية واالستطاعة والقبول بالوظائف منخفضة العمل بوظائف منخفضة األجور وبذلك يستطي

 .األجر

وفي الجانب اآلخر يتحمل المجتمع والشباب جزءا من ارتفاع معدالت البطالة، فبعض الشباب يشترط : وأضاف آل فارح

 .عمال بصفات معينة وساعات معينة، مما يعيق من فرصة حصوله على عمل يتناسب مع شروطه

كما يسهم العنصر الثقافي االجتماعي في خلق بعض تلك البطالة، ففي بعض المجتمعات تُرفض أعمال معينة على : ابع وت

الجنسين، فالشاب يستعيب العمل في أعمال صناعية أو يدوية حرفية وفي الطرف اآلخر تمنع الفتاة من العمل المختلط 

 .وخالفه

تفاع أكثر، إذا لم تضع الوزارات عملية تنظيمية عاجلة لوقف استنزاف البلد وأكد آل فارح بأن نسب البطالة مرشحة لالر

من العمالة األجنبية من خالل خفض األسعار، والحد من استقدام العمالة والتعاون مع البنوك لتقليص الحواالت المالية 

 .ن المملكةالخارجة شهريا لخارج البلد من قبل العمالة للضغط على العمالة، وبالتالي خروجهم م

المشكلة لدينا ليست : عبدالسالم آل شيد الغامدي أستاذ كلية العلوم اإلدارية والمالية بجامعة الملك خالد. وقال االقتصادي د

في عدم توفر الوظائف، بل في سوء توزيعها وتنظيمها، وعدم وجود استراتيجية تعليم ووظيفة متناسقة، باإلضافة إلى 

 .جتماعية في قبول الوظائفبعض العيوب الثقافية واال

من السعوديين عاطلين، بينما يمثل األجانب الذين يشغلون % 21ال أستطيع أن أفسر كيف يكون هناك أكثر من : وتابع

من عدد السكان فمعادلة البطالة في المملكة معقدة وفريدة عن بقية دول العالم، % 10وظائف في المملكة أكثر من 

 .جياالً متالحقة منذ حوالي خمسين عاماً، وال نجد حتى تاريخه سوى األجنبي يتقلد تلك المهنفالمعاهد المهنية تخرج أ

الجامعات السعودية أسست لتستوعب جميع خريجي الثانوية العامة وهذا خطأ، حيث ينبغي أال تستوعب أكثر : وأضاف

ت من الوظائف الفنية والتقنية والتجارية، من خريجي الثانويات المتميزين فعال، ويتجه البقية لملء االحتياجا% 40من 
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ونسبة البطالة ستزداد وتتضاعف في العقود القادمة في الوقت الذي سيزداد االحتياج لتلك الوظائف التي يأنفها السعودي 

 .ويتنازل عنها ويجيرها لألجنبي

لبشري المؤهل تأهيال غير مطلوب األولى خسارة العنصر ا: وأكد الغامدي أنه بهذا سيتحمل االقتصاد السعودي خسارتين

 .في سوق العمل، والثانية خسارة مادية نازحة للخارج نتيجة لعدم توطين وظائف مطلوبة لسوق العمل

مشيرا إلى أن نظام األجور للمهن الصغيرة والمتوسطة صمم ليتناسب مع زيادة البطالة وإبقاء السعودي بعيدا عن 

بعض المهن عشوائي وغير منظم، ولو وجدت شركات يديرها شباب مؤهلون المنافسة، كما يالحظ أن سوق العمل ل

 .تستطيع االستفادة من التقنية في الوصول إلى العميل وتقديم خدماتها لربما كانت شركات مربحة ومغرية للسعوديين

التعليم والتدريب  لوقف معدالت البطالة المتزايدة يجب على وزارة العمل والجهات األخرى التنسيق السريع بين: وقال

 .وتوجيه العدد األكبر من خريجي الثانوية للدبلومات المهنية والمتوسطة الطلوبة لسوق العمل وليس للجامعة.. والوظيفة

باإلضافة لتنظيم أجور تلك الوظائف المطلوبة وجعلها مغرية للسعودي، وكذلك الحد من االستقدام وتنظيم سوق العمل 

 .عميل ويصل لها العمل بأسهل الطرقل للوجعله في شكل شركات تتوص

 

 

 

 ماليني طالب وطالبة يعودون ملدارسهم اليوم  5
 يف مناطق اململكة
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 :فائز التمامي -تبوك 

ماليين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مدارس مناطق المملكة بمختلف مراحلها  5يعود اليوم األحد أكثر من 

وقد تمتع الطالب والطالبات بإجازة . هـ2417/ 2418الدراسية إلكمال الفصل الـدراسي األول من العام الدراسي الحالي 

هـ تم فيه تحديد اإلجازات ومواعيد االختبارات واستئناف 2417/ 2418يُذكر أن التقويم الدراسي للعام الحالي . أيام 1دة لم

 :الدراسة على النحو اآلتي

 .1026/ 22/ 10، الموافق 2418/ 01/ 10: بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل األول -

 .1027/ 02/ 25، الموافق 2418/ 04/ 27: بداية اختبار الفصل األول -

 .1027/ 02/ 16، الموافق 2418/ 04/ 18: بداية إجازة منتصف العام -

 .1026/ 01/ 05، الموافق 2418/ 05/ 08: بداية الدراسة للفصل الثاني -

 .1027/ 01/ 10، الموافق 2418/ 07/ 01بداية إجازة منتصف الفصل الثاني  -

 .1027/ 04/ 01، الموافق 2418/ 07/ 21: الثانيبداية الدراسة بعد إجازة الفصل  -

 .1027/ 06/ 04، الموافق 2418/ 01/ 01: بداية اختبارات الفصل الثاني -

 .1027/ 06/ 25، الموافق 2418/ 01/ 10: بداية إجازة نهاية العام -

 .1027/ 01/ 20، الموافق 2418/ 21 /21: هـ 2411/ 2418بداية العام الدراسي  -
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تواصل حتديث بيانات « لعمل والتنمية االجتماعيةا»
 مستفيديها من ذوي اإلعاقة يف منازهلم

 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10الجزيرة األحد جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161120/ln51.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

واصلت وزارة العمل والتنمية االجتماعية زياراتها الميدانية من خالل الفريق الميداني المخصص لتحديث بيانات 

في منازلهم، غير القادرين على تحديث بياناتهم إلكترونياً « األشخاص ذوي اإلعاقة»المستفيدين من الرعاية االجتماعية 

 .ع الوزارة في مختلف مناطق المملكةأو من خالل زيارة فرو

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية خالد أبا الخيل أن فريق عمل ميداني تابع للوزارة زار أمس 

غير القادرين على تحديث » األشخاص ذوي اإلعاقة » األول الخميس منازل عدد من مستفيدي الرعاية االجتماعية 

وأشار أبا الخيل إلى أن هذه الزيارة لباحثي الوزارة الميدانيين تأتي لتحديث بيانات األشخاص ذوي . صيةبياناتهم الشخ

اإلعاقة، وتوفير قاعدة بيانات عريضة لهم، تبدأ من تحديد عنوان المستفيد، وتسجيل رقم هاتفه، واآليبان الخاص به، 

 .والتأكد من صحة بياناته الشخصية

والتنمية االجتماعية شرعت في وقت سابق في زيارة مواقع مستفيدي الضمان والرعاية غير  وأضاف أن وزارة العمل

القادرين على دخول الموقع اإللكتروني المعني بالتحديث، وتحديث بياناتهم عبر فرق ميدانية تابعة لمكاتبها، ووحدات 

 .وحدة، المنتشرة في جميع مناطق المملكة 11اإلعانة البالغ عددها 

المتحدث الرسمي للوزارة أن آلية تحديث بيانات المستفيدين تتم بشكل دقيق، وتراعي ظروف المستفيدين،  وتابع

وتساعدهم على إتمام عملية التحديث وفق األنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في 

دين من خدماتها، تحقيقاً لرسالتها في الوصول إلى المستفيدين مواقعهم، وبناء آلية تواصل مستقبلية فعالة مع جميع المستفي

 .أينما كانوا

وأكد خالد أبا الخيل أن الوزارة ستواصل تقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث البيانات النظامية لحفظ 

رجها، تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خاحقوقها كافة، وتطوير أعمالها، انطالقاً من التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها 

 .وتطبيق األنظمة على الجميع
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 للجلسة الواحدة وتصل بعض قضاياها  5777إىل  7777تبدأ من 

 مليون 777إىل 
 أسعار بال ضوابط والقضايا العقارية األعلى رحبا.. أتعاب احملاماة 

 م   1026نوفمبر  10 - هـ2418صفر  10األحد  األقتصادية جريدة : المصدر
  https://www.aleqt.com/2016/11/20/article_1103445.html 

 

 فداء البديوي من الرياض

المحامي يبدأ من ثالثة سعر .. إلى أيهما صار حال مهنة المحاماة في السعودية؟".. تجارة وربح أم حل لقضايا الناس"

 200ألف لاير وقد تصل إلى  50و 10آالف لاير في الجلسة الواحدة إلى خمسة آالف، وتراوح القضية برمتها ما بين 

مليون لاير، وفى المقابل يدافع المحامي عن ذلك بأن المسألة تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقدها وطول 

وشهدت مهنة . سمعته، وأخيراً المبالغ المالية المطالب بها في الدعوى من الخصومإجراءاتها، ومدى خبرة المحامي و

المحاماة في األعوام األخيرة تطورا ملحوظا من حيث األعداد، خاصة مع دخول المرأة معترك المحاماة، حيث وصلت 

 .من السيدات 201ترخيصا، بينهم  1844أعداد التراخيص للرجال والنساء إلى 

إن األتعاب التي يتقاضاها المحامي "عدد من المختصين في مجال الُمحاماة واالستشارات القانونيَّة، " القتصاديةا"وقال لـ 

، موضحين أن عدم تحديد هذه األتعاب يعود إلى استحالة تساوي "ال بد أن تتناسب مع ظروف الدعوى وتتالءم مع النتيجة

 .ضع حد ألجرة المحاميجميع القضايا من حيث المعايير التي يصعب معها و

تركي الرشيد مستشار قانوني ومحامي، عدم وجود ضابط محدد تُقيّم عليه أتعاب المحاماة، حيث إن " االقتصادية"وأكد لـ 

التقييم يكون بحسب االتفاق بين العميل والمحامي، مبينا أن األتعاب تختلف وفقا للقضية ونوعها ومضمونها وهل هي 

لمختصة أم متابعة أم استشارات أم كتابة مذكرات، فكل محام يأخذ أتعابه على حسب المجهود، مرافعة أمام المحكمة ا

وذلك بعد االتفاق بين الطرفين بعقد بينهما حماية لهما وبوكالة تصدر عن كاتب العدل أو عن طريق الموثقين في النظام 

 .الجديد إذا كان الموضوع يحتاج إلى ترافع أو مراجعة

 رية األعلى في األتعابالقضايا العقا

إن قضية أتعاب المحاماة ال يوجد لها ضابط مقنن، حيث إن بعضا من المحامين يتقاضون أتعابا رمزية، "وقال الرشيد 

 ".وآخرين يتقاضون أتعابا مرتفعة جدا

ا الجنائية، وأقلها وبين أن القضايا تختلف على حسب نوعها، إذ إن القضايا العقارية والتجارية تعد األعلى أتعابا، وتليه

 .القضايا اإلنهائية أو األحوال الشخصية، ألنها تخضع لظروف وحساسية أحوال الناس وإمكانياتهم

 .األتعاب تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقدها وطول إجراءاتها

ألن طول المدة ال تخضع وأفاد بأن المحامي عادة ما يقدر القضية بالشكل الطبيعي لكنه يمضي على االتفاق مع العميل، 

الختيار المحامي إنما لظروف القضية أو ظروف المحكمة، فعادة المحامي يقدر على الشكل المتوقع، ولكن يخرج عن هذا 

التوقع قضايا تصبح مزعجة للمحامي والموكل لكن يظل االتفاق على ما هو عليه، إال إذا أصبح هناك تقدير أو إعادة 

 .جدولة بين الطرفين

الرشيد أن الناس ليسوا سواء، لكن يوجد خامة كبيرة في المجتمع يستشعرون األمانة تجاه التزامهم مع المحامي  وأكد

فيؤدون ما عليهم، وكل حسب نيته، والمحامي ليس له إال الظاهر، فعلى سبيل المثال بعضهم يتابع عمل المحامي حتى 

لسببب إلى خضوع ذلك لسوء النية أحيانا أو سوء الفهم أحيانا يعرف الطريقة ثم يفسخ وكالته ويكملها بنفسه، مرجعا ا

 .أخرى، أو أنه ليس صاحب قرار، كما يدخل فيها الحسد والمساعي من اآلخرين

وذكر أن بعض المحامين يتقاضون نسبة من قضاياهم، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك نزاع حول مبلغ متنازع معين، 

في المائة من المبلغ، مبينا أنه في فترة من الفترات كان يوجد تحكم في مسألة  25إلى  5 فتكون نسبة أتعاب المحامي من
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أتعاب المحاماة وذلك لقلة أعداد المحامين، لكن اآلن مع زيادة أعداد المحامين فإن صاحب أي دعوى يبحث عن 

 .األرخص

مي والموكل، حيث ال توجد قواعد أو معايير ثابتة واعتبر الرشيد األتعاب مسألة تقديرية يتم تحديدها باالتفاق بين المحا

لتحديد أتعاب المحامي، حيث إن التفاوت يسيطر على المسألة، إذ إن بعض المحامين يتقاضون ثالثة آالف لاير في الجلسة 

لقضية لاير في الجلسة الواحدة، وبالنسبة إلى ا 500الواحدة، وآخرون يتقاضون خمسة آالف، كما يوجد أيضا من يتقاضى 

 .ألف لاير وقد تصل إلى ماليين الرياالت 50برمتها فهناك من يتقاضى 

ومن حيث أحقية القاضي في التدخل لتقييم أتعاب المحامي، أشار إلى أن األصل عمل العقود بين المحامي وموكله 

نه في العادة ال يتدخل ، موضحا أ"المسلمون على شروطهم"بناء على نظام المحاماة وبناء على األصل الشرعي " العميل"

 .القاضي إال إذا كان هناك شرط باطل أو كانت هناك مخالفة شرعية

وأكد الرشيد أنه مع حماية عقود المحاماة المكتوبة بالتراضي التي ال يوجد فيها ما يخالف الشرع وال النظام، حيث إنها 

 .مهنة منظمة من ولي األمر

 من نظام المحاماة تحفظ الحقوق 16المادة 

خالد الشهراني مستشار قانوني ومحام، أن تقييم األتعاب يستند بداية إلى عقد االتفاق " االقتصادية"من جهته، أوضح لـ 

من النظام على أن تحدد  16فيما بين المحامي والعميل استنادا إلى نظام المحاماة والئحته التنفيذية، حيث نصت المادة 

عقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان االتفاق مختلفًا فيه أو باطال، قدرته أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق ي

المحكمة التي نظرت في القضية عند اختالفهما، بناًء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله 

 .المحامي والنفع الذي عاد على الموكل

أ عن الدعوى األصلية أي دعوى فرعية، حيث يختلف تقدير أتعاب المحامي من وبين أن هذا الحكم يطبق كذلك إذا نش

 .دعوى إلى أخرى بحسب نوعها، كما تختلف بحسب مالبساتها وظروفها واكتمال مستنداتها من عدمه

وأفاد بأن خبرة المحامي لها دور كبير في تحديد األتعاب وأيضا صفة العميل من مدعى إلى مدعى عليه، فكل تلك 

 .ألسباب تدخل في تقدير المحامي ألتعابه، مشيرا إلى أن طول فترة التقاضي تدخل في احتساب أجرة المحاميا

وأوضح أنه في حال نشوء خالف بين المحامي والموكل فالمحكمة التي فصلت في أصل النزاع هي التي تتولى الفصل في 

 .من النظام والالئحة التنفيذية له 16نزاع المحامي مع موكله وتطبق المحكمة ما نصت عليه المادة 

ورأى المحامي الشهراني أن نظام المحاماة يحتاج إلى تعديل في أغلب مواده، وال سيما فيما يتعلق بحفظ حقوق المحامي 

 .وأجرته خاصة مع تزايد أعداد الخريجين والخريجات ودخولهم هذا المجال الجديد من الجنسين رجاال ونساء

الدكتور علي الغامدي المستشار القانوني والمحامي، أن تقدير أتعاب المحاماة يختلف من " قتصاديةاال"بدوره، ذكر لـ 

مكتب محام إلى آخر، حيث تستند األتعاب إلى عدة اعتبارات من أهمها خبرة المحامي ومؤهالته العلمية وموقع المكتب 

 .خدمة التي سيقدمها المكتب من حيث الجودة والنتيجةوفريق العمل والسمعة في سوق المحاماة والعميل ونوع القضية وال

 نوع القضية مؤثر في تقدير األتعاب

وأكد الغامدي أن موضوع القضية مؤثر جدا في تقدير األتعاب، حيث إن القضايا الحقوقية تختلف عن الجنائية 

ار، إذ إن كل عقد له قيمة وله واإلنهاءات، كما تختلف عن صياغة عقد بماليين وصياغة عقد بعشرات اآلالف وعقد إيج

 .تقدير مختلف، وصياغة العقد نختلف عن تدقيق العقد

إن عدد الجلسات وحسبة المحامي لتداعيات القضية وما قد تفرزه من دفوع من الطرف اآلخر وطبيعة خصم عميل "وقال 

العادي الذي يمكن أن تحسم  المحامي مؤثر في األتعاب، حيث إن الخصم المعروف باللدود الخصومة يختلف عن الشخص

 ".معه القضية وتنتهي سريعا دون أن تتشعب

وأشار الغامدي إلى دور مستندات العميل وقوتها، في تقييم األتعاب كونها موصلة إلى الحق مباشرة من عدمه، إذ إن 

وإعداد المذكرات القضية تكون أوضح وأظهر وال تستدعي عدة جلسات استمهاالت للبحث عن مزيد من البينات والحجج 

 .والدفوع

وأوضح أن القضايا العقارية وقضايا الشركات والتركات وقضايا العقود اإلدارية تتصدر القضايا من حيث ارتفاع قيمة 

األتعاب، أما أقل األتعاب فتكون في قضايا األحوال الشخصية، كونها في الغالب من ذوي الدخل المحدود ويتوالها 

 .لى تولي هذا النوع من القضاياالمحامون الذين يسعون إ

 قضايا بمئات الماليين
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ألف لاير في العموم  10وأكد الغامدي أن القضايا تتفاوت وال يمكن الجزم بوجود حد أدنى، لكن في المتوسط ال تقل عن 

 .وتصل إلى ماليين وعشرات الماليين وربما إلى مئات الماليين أيضا

لاير، وبالتالي يتم  2000ن المعايير التي يقدر عليها أتعابه، فمتوسطها ال يقل عن وأشار الغامدي إلى أن ساعة المحامي م

 .تقدير أتعابه بناء على عدد الساعات المتوقع أن يمضيها على القضية وسيرها

فإن المحكمة تتدخل في تقدير األتعاب وفقا لما نص عليه " الموكل"عند عدم وجود عقد بين المحامي وعميله "وأضاف 

م المحاماة، مصطحبة الجهد المبذول من المحامي والنفع والنتيجة العائدة إلى الموكل، وبالتالي يكون تقدير األتعاب نظا

 ".على هذين الركنين

واقترح المحامي الغامدي أن يكون لعقد أتعاب المحامي قوة تنفيذية ليلجأ المحامي بموجب عقده إلى قضاء التنفيذ مباشرة 

مماطلة العميل له، وفي حال عدم وجود العقد يكون في المحاكم توحيد اإلجراءات وتقدير أتعاب  الستيفاء حقوقه عند

المحاماة، من خالل االستعانة في تقدير األتعاب بهيئة المحامين أو لجان المحامين في الغرف التجارية، حيث إنهم أهل 

 .ينالخبرة في تقدير أتعاب المحامي، وال يكون ذلك في يد غير المختص

 دور هيئة المحامين السعودية

بكر الهبوب أمين عام هيئة المحامين السعودية، أن تقدير أتعاب المحاماة حاليا متروك " االقتصادية"من جهته، أوضح لـ 

للعرض والطلب، مفيدا بأن أتعاب المحاماة ال بد أن تتسم بالشفافية والمصداقية، ألن المهنة عبارة عن خدمة تقدم إلى 

 .لك، الذي من حقه أن يعرف قيمة القضية وأسلوب تقديمهاالمسته

وأوضح أن أتعاب المحاماة تعد العمود الفقري لحسابات مكاتب المحاماة التي تكشف عن مصادر أموالها أمام الجهات 

ستهلك بها المختصة، مشيرا إلى أن كبريات شركات المحاماة العالمية تتبارى في نشر أنها األكثر دخال لما يعكس ثقة الم

ومتانة أعمالها، حيث تعد أتعاب المكاتب أحد معايير التصنيف لدى بعض المنظمات الدولية، مؤكدا أن أتعاب المحاماة 

يجب أن ينظر إليها كآلية لتبادل المنافع، فالرواتب على سبيل المثال تدفع لقاء القيام بأعمال تحددها الوظيفة بموجب عقد 

 .فع لقاء القيام بأعمال يحددها عقد تقديم الخدمة، األمر الذي يرفع أي حساسية عن الحديث عنهاالعمل، وأتعاب المحاماة تد

تؤمل الهيئة أن تكون المحاماة خياراً استراتيجياً للمجتمع للحصول على قيمة مضافة من األنظمة واإلجراءات، "وأضاف 

د المبذول للخدمة المقدمة، دون أن تكون وسيلة وهذا من شأنه أن يجعل األتعاب أكثر شفافية ومصداقية تعكس الجه

 ".لإلثراء على حساب العدالة والقيم

وأكد أمين عام هيئة المحامين السعودية وجود معاناة عدد كبير من المحامين بمماطلة العمالء، مفيدا بأن أبرز معضلة في 

 .عن أولوية مكتب المحامي في المطالبة كون تكاليف المطالبة أكبر من قيمة األتعاب، ما يجعل تلك المبالغ بعيدة

وبين أن الهيئة تقدر األصوات التي تطالب بإيجاد آلية الحترام حقوق المحامي المالية، وتضع ذلك من ضمن جدول 

أولويات عملها لتقديم الرعاية والحماية الالزمة للمحامي، وتسعى الهيئة إلى إعداد نموذج استرشادي لعقد األتعاب يحدد 

 .م األساسية ويزيل كثيرا من اإلشكاليات الحالية التي تسبب النزاع بشأنهاالمعال

إن للمحامي الحق في األتعاب المتفق عليها وفي النفقات وما تفرع من الدعاوى المتفق على أتعابها، وينظم نظام "وقال 

 ".ع بشأنهاالمحاماة ولوائحه التنفيذية حدود ومقدار األتعاب وأحكام تقديرها عند نشوء التناز

ً فيه أو باطالً قدّرتها الجهة المختصة التي نظرت في القضية عند  وذكر أنه إذا لم يكن هناك اتفاق أو كان االتفاق مختلفا

اختالفهما، بناًء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، 

ريق القضاء في حال التنازع أو عدم وجود تقدير متفق عليه، وقد يلجأ القاضي إلى االستعانة بحيث تحدد األتعاب عن ط

بجهة خبرة لتقدير األتعاب، ومن المؤمل أن يكون للهيئة دور في ذلك التقييم، فضال عن مبادرتها الحتواء تلك النزاعات 

 .وحلها بالطرق الودية

لمبذول منه وفق المؤهالت والخبرات التي يمتلكها، فالطبيب على سبيل إن أتعاب المحامي هي انعكاس للجهد ا"وقال 

المثال تختلف أجرته وأتعابه بقدر خبرته وتخصصه ومدى حاجة المريض إلى إجراءات إضافية، لذا تحرص كثير من 

، وإجراءات الهيئات والجمعيات المهنية والنقابات على وضع إطار عام ينظم أتعاب المحامي من حيث وضع قواعد سلوك

من شأنها حماية جهود المحامي وإضفاء صفة االمتياز على حقوقه المالية، ومعالجة أسلوب تقاضيه األتعاب وطرق حل 

 ".النزاعات المتعلقة بها

ولفت إلى أن تنظيم الهيئة السعودية للمحامين عني بذلك، من خالل إعطاء الهيئة الصالحية في وضع أسس ومعايير 

ً لألصول الشرعية واألنظمة المرعية، والتقدم إلى الجهات مزاولة المهنة،  ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقا

المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة، لذا فإن الهيئة تتطلع من خالل السياسات والقواعد التي تعتزم وضعها 

 .مي ولعمالئهاالهتمام بهذا الجانب وتنظيمه بما يحقق المصالح المشتركة للمحا
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وأوضح الهبوب أن تقدير أتعاب المحاماة يخضع لعدة عوامل تمليها ظروف كل موضوع، وبصورة عامة فإن تقدير 

األتعاب يكون أكثر مهنية واحترافية إذا قُدّر بالساعة التي تمثل الوحدة الزمنية لمعالجة الموضوع، وتخضع تلك الوحدة 

 .عالقة بالتصنيف لمعيار التقدم في ممارسة المهنة ولها

وبين أن كثيرا من الهيئات المهنية تتقاضى األتعاب بناء على النسبة من المبلغ محل النزاع، وهذا يعد من األساليب غير 

المهنية لكونه يجعل المحامي شريكاً للعميل بدالً من كونه مستشاراً له، ولما قد يسببه من المعضالت في تقدير المبلغ إذا 

 .خرىظهرت مستجدات أ

وأكد أنه من األخالقيات المهنية المتعلقة باألتعاب أن يلتزم المحامي أثناء تحرير االتفاق الكتابي مع عميله تحديد األتعاب 

دون تضخيم العمل أو تأكيد تحقيق النتيجة، ويشتمل هذا العقد على تاريخ البدء الموكل فيه، وقدر األتعاب، وصفة دفعها 

 .، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منهما بنسخةعند التوكيل، ونوع القضية

وأفاد بأن للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد، وال يجوز للمحامي أن 

د التشاور يقبل أي أتعاب نقدية كانت أم عينية من مصدر آخر خالف الموكل نفسه ما لم يوافق الموكل على ذلك خطياً بع

وطالب المحامين بتجنب تقدير األتعاب من خالل . معه، وشرط أال يتأثر استقالل المحامي وعالقته بموكله بهذه المسألة

ً تلك الممارسات التي ال تتفق مع  السلوكيات التي تؤثر في المنافسة الشريفة في قطاع الخدمات القانونية المهنية، وأيضا

ذلك على سبيل المثال ال الحصر أن يحاول التأثير في عميل لمحام آخر بتقدير أتعاب أقل أو  كرامة المهنة ورسالتها، ومن

ً في حال توجه العميل إلى التعاقد مع زميل آخر، ويتفق مع العميل أن يكون استحقاق األتعاب معلقاً  تولي القضية مجانا

 .على شرط كسب الدعوى

تخص موكله مع أمواله الشخصية أو أموال الجهة التي يعمل لحسابها أو  وأكد أنه ال يجوز للمحامي أن يخلط أي أموال

ً بالمخالفة ألحكام نظام مكافح ة غسل أموال معاونيه، ويحظر على المحامي أن يبرم عقد خدمات قانونية وأن يتلقى أتعابا

 .األموال والئحته التنفيذية

 
 مؤمتر طبي يؤكد زيادة عوامل اإلصابة بأمراض القلب

 السعوديةيف  
 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10األحد  األقتصادية جريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/20/article_1103449.html 

 

 مويضي المطيري من الدمام

نطقة الشرقية عن زيادة في عوامل الخطورة التي تؤدي إلى أمراض القلب في كشف مؤتمر طبي منعقد حاليا في الم

 .السعودية، مؤكدا أن تفشي أمراض السكر والضغط وكذلك التدخين، تسبب في ازدياد أعداد مرضى القلب بشكل كبير

، وهي المرة األولى وأعلن خالل المؤتمر الثامن لطب وجراحة القلب عن نتائج زراعة أصغر قلب صناعي أنتج في العالم

التي تكشف فيها نتائج زراعة هذا النوع من القلب الصناعي الذي يأتي كنوع مطور من أنواع القلوب المستخدمة حاليا 

 .على مستوى العالم التي تبلغ زنتها كيلوجرام واحد

، وتمت إجازته من "يل األمدآمن لالستخدام طو"وأفاد اإلعالن الذي لم يكشف قبل ذلك، بنتيجة تفيد بأن القلب الصناعي 

، وبهذا يعد أول قلب مطور يعطى اإلذن باالستخدام من هيئة دولية معتمدة فيما (FDA)هيئة الغذاء والدواء األمريكية الـ 

 (.FDA)توجد أنواع أخرى من القلب الصناعي المطور لم تحصل بعد على إجازة الـ 

ه مركز البابطين لطب وجراحة القلب التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع وانصبت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الذي ينظم

أهمية، إذ خصصت الجلسات لمجموعة من أهم خبراء  -طب وجراحة القلب  -جمعية القلب السعودية، على أكثر مواضيع 

رائد جراحة القلب "طب وجراحة القلب في العالم وعلى رأسهم االستشاري الفرنسي باسكال لوبرينز المعروف عالميا كـ 

 ".الصناعي

https://www.aleqt.com/2016/11/20/article_1103449.html


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

52 

من المختصين في طب وعالج القلب في جلسات وورش العمل في المؤتمر، أشار الدكتور خالد  800وفيما يشارك نحو 

الحبيب رئيس جمعية القلب السعودية إلى أهمية تضافر الجهود على المستوى الوطني تجاه الحد من عوامل الخطورة التي 

ي السعودية، مؤكدا وجود زيادة رهيبة جدا في عوامل الخطورة التي تؤدي إلى أمراض القلب تؤدي إلى أمراض القلب ف

 .مثل تفشي أمراض السكر والضغط وكذلك التدخين

وطالب وزارة الصحة بالبحث عن الحلول الفاعلة في مجال الوقاية، الفتا إلى أن ما يميز السعودية عن البلدان األخرى أن 

من جهته، قال الدكتور سامح األمين رئيس قسم . تحدث في أعمار مبكرة مقارنة بالدول األخرى اإلصابة بأمراض القلب

جراحة القلب في معهد القلب القومي بمصر، المدير التنفيذي للزمالة المصرية لجراحة القلب وعضو المجلس األعلى 

داية على عالقات أخوية جدا تربط بين لزمالة إرواء القلب إن التعاون بين جراحي القلب في مصر والمملكة يقوم ب

 .جراحي القلب في البلدين في العديد من المراكز الطبية

وأوضح األمين أن هذا التعاون نشط على الكثير من المستويات من خالل المشاركة المتبادلة في المؤتمرات واألبحاث 

جي للزمالة المصرية وذلك ضمن التقييم النهائي العلمية، كما أنه تتم االستعانة بجراحي القلب السعوديين كممتحن خار

لألطباء المصريين لمنحهم الزمالة في جراحة القلب، وقد قام الدكتور خالد إسكندر بالمشاركة في امتحان الزمالة المصرية 

 .في القاهرة 1020مي كممتحن خارجي كما شاركت الدكتورة السعودية هويدا القثا 1021و 1001لعامي 

 

 

 
 75.9موظفا حكوميا وتأديب  333كف يد 

 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10الوطن األحد جريدة : المصدر
ID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284769&Category 

 

      PM 20:18 21-22-1026سليمان العنزي : الرياض

، كما أصدرت 1025موظفا من منسوبيها عن العمل، خالل العام الماضي  171كفت عدد من الجهات الحكومية المدنية يد 

بمراجعة عقوبة تأديبية بحق موظفين ارتكبوا مخالفات وتجاوزات ألنظمة العمل، وقامت الوزارة خالل ذات العام  2561

 .قرارا وظيفيا أصدرتها الجهات الحكومية 241016وتدقيق 

، إضافة 2417/ 2416جاء ذلك في سياق بيانات ضّمنتها وزارة الخدمة المدنية صفحات كتابها اإلحصائي للعام المالي 

سب الجنسية وسلم ، ح2417/ 2416إلى ذلك أشارت الوزارة إلى أن إجمالي العاملين في الدولة حتى نهاية العام المالي 

 .موظفا وموظفة سعوديين وغير سعوديين 2148058الرواتب 

 14.11موظف وموظفة، يشكلون نسبة  2287000وذكرت الوزارة أن عدد موظفي وموظفات الدولة السعوديين، بلغ نحو

غير السعوديين نسبة من إجمالي الموظفين العاملين في الدولة المسجلين في ساللم رواتب الخدمة المدنية، فيما يشكل % 

  .فا وموظفةموظ 70015، بواقع % 5.62

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284769&CategoryID=5
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 احلكم يف قضية معلمة ضد مسؤولة بتعليم املذنب

 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10الوطن األحد جريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284757&CategoryID=5 

 

      PM 20:07 21-22-1026فهد الجهني : بريدة

من ربيع األول موعد النطق بالحكم ضد مسؤولة في إدارة  11حددت الدائرة اإلدارية الرابعة في المحكمة اإلدارية ببريدة 

إن الدائرة تنظر دعوى موظفة إدارية في تعليم المذنب بالمرتبة " الوطن"وقال مصدر لـ. مذنب بالقصيمتعليم محافظة ال

السادسة تقدمت بشكوى ضد مسؤولة في تعليم المذنب متهمة باالعتداء الجسدي عليها أثناء العمل وهي في األشهر 

جنينها وهي في شهرها السابع حسب الئحة الدعوى األخيرة من الحمل، مما تسبب في تنويمها بالمستشفى، ومن ثم إسقاط 

واألوراق المرفقة والتي تم قبولها بعد أن قدمت المدعية ما يثبت توافر أركان التعويض والتحقق من المسائل األولية 

 .للدعوى

ها من وأكد المصدر للصحيفة أن الموظفة التي تقدمت بأوراقها للدائرة تطلب التعويض الجسدي والمادي عما لحق ب

أضرار، وأشار إلى أن تعليم المذنب تخلف عن جلستين متتاليتين مع إشعارهم بموعد الجلسات قبل وقت كاف، مما 

يستوجب إصدار النطق في الحكم الجلسة القادمة بعد استكمال كامل األوراق والمستندات من المدعية، وأضاف المصدر 

قضاء يعد أمرا مخالفا للقرارات السامية التي توجب على الجميع أن تخلف الجهة الحكومية عن موعد الجلسات أمام ال

 .جهات سواء كانت من أفراد أو جهاتالحضور والرد والنقاش أمام الجهات القضائية والدعاوى المرفوعة ضد هذه ال

 

 
 مركز امللك عبداهلل يؤصل احلوار ملناهضة العنف باسم الدين

 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10الوطن األحد جريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284771&CategoryID=5 

 

      PM 20:11 21-22-1026واس : فيينا

الالتينية والكاريبي في العاصمة النمساوية فيينا، أهمية استخدام الحوار بين أتباع األديان والثقافات أكد سفراء دول أميركا 

 .بوصفه وسيلة فعالة لمكافحة التطرف، والحفاظ على التماسك االجتماعي في البلدان التي يمثلونها

للحوار بين أتباع األديان والثقافات، ما وثمنوا خالل حضورهم جلسة عمل بمركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالمي 

 .يقوم به المركز من برامج ونشاطات حول العالم

وعدّ األمين العام للمركز فيصل بن معمر الحوار وسيلة مهمة وفعالة لمكافحة التطرف وإزالة الحواجز النفسية والقطيعة 

مفتوح وصادق، مؤكدا أنه بدون الثقة ال يمكن تعزيز  بين البشر، فالثقة والتفاهم والتعاون ال يمكن بناؤها إال بعد حوار

 .التماسك االجتماعي أو السالم أو التفاهم

أميركية الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الكولومبية  -وأشار إلى مشاركة المركز في منتدى األديان الخامس للدول األيبير 

 .تينية والكاريبيبوغوتا، كمرتكز لنشاطات مستقبلية للمركز في دول أميركا الال

واطلع الممثلون الدبلوماسيون على برامج المركز ونشاطاته في أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط وعدد من مناطق العالم، 

إضافة إلى سلسلة من برامج التدريب التي ينفذها المركز على وسائل التواصل االجتماعي، كما تعرف الممثلون على 

ف باسم الدين التي شارك فيها العديد من المنظمات الدولية والقيادات الدينية الرفيعة المستوى مبادرة المركز لمناهضة العن

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284757&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284771&CategoryID=5
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ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك قواعد المعلومات حول شبكات التواصل مع القيادات الدينية، وعلى قاعدة معلومات 

ن المنظمات والهيئات والمبادرات العاملة في بناء خريطة السالم التي ستؤهل المركز بأن يكون مرجعا دوليا للمعلومات ع

 .السالم والتعايش

كما اطلع الممثلون الدبلوماسيون على ما تحقق من نتائج في برامج بناء السالم عن طريق الحوار، وما تحقق من نجاحات 

تباع األديان والثقافات في مؤتمر روما حول الرحمة عند األديان والثقافات، وكذلك برنامج بناء منصات للحوار بين أ

 .بالتعاون مع االتحاد اإلفريقي

وفي الختام تلقى الدبلوماسيون لمحة عامة عن مشاريع الحوار بين أتباع األديان والثقافات التي أجريت في أميركا الالتينية 

 .امج الزمالةما في المركز ضمن برنومنطقة الكاريبي من قبل اثنين من المتدربين الدوليين اللذيين تم تدريبه

 

 

 
.. رؤساء أقسام بطب الطائف يعرتضون على استبداهلم مبقيمني

 واجلامعة ترد
الرفض واملمانعة وراءه تغليب للمصلحة الشخصية : الثبيتي

 على املصلحة العامة
 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10المدينة األحد جريدة : المصدر

madina.com/node/708860-http://www.al 

 

 لطائف -سعيد الزهراني 

قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الطائف، صالح الثبيتي، في ردّه على شكوى رؤساء األقسام المستبعدين من كلية الطب 

إن مدير (: رئيس قسم األدوية -ء الحيوية رئيس قسم الكيميا -رئيس قسم التشريح)والٌمعاد تسكينهم على كلياتهم األساسية 

الجامعة سبق وأن التقى المعترضين على القرار التصحيحي القاضي بإعادة تسكين أعضاء من هيئة التدريس في كلية 

 . الطب إلى كلياتهم األساسية حسب تخصصاتهم العلمية

إن النظام المتبع في : وقال الثبيتي.. اتوقد استمع إلى وجهة نظرهم بشكل مباشر أكثر من ثالث مرات فرادى ومجموع

نظام يدمج بين التعليم السريري ومواد العلوم  -داخليا وخارجيا  -كلية الطب بجامعة الطائف ومعظم كليات الطب 

األخرى، ولذلك يجب أن يدرس هذه المواد أطباء يحملون شهادة الطب ورخصة ممارسة المهنة داخل المستشفيات 

د العلوم األساسية البحتة وبقية المتطلبات التعليمية فيدرسها متخصصون من خارج كلية الطب، وال السعودية، أما موا

يشترط انتسابهم لكلية الطب مثل تخصصات األحياء والكيمياء البحتة، وكذلك المقررات العامة مثل الثقافة اإلسالمية 

لمتبعة في الجامعات السعودية أو غيرها، وأكد أن الجامعة فليس هناك ما يتعارض مع األنظمة والقوانين ا.. واللغة العربية

قد شكلت لجنة إلجراء التنسيق وتسهيل التعاون بين االحتياجات المشتركة بين الكليات ذات العالقة في إطار أكاديمي مبني 

 .على األنظمة، ويعزز جودة العملية التعليمية

رئيس قسم الكيمياء  -بجامعة الطائف هم رئيس قسم التشريح رؤساء أقسام من المستبعدين من كلية الطائف 1وكان 

رئيس قسم األدوية قد تقدموا شكوى لمدير جامعة الطائف ضد عميد كلية الطب المكلف، حيث تضمنت الشكوى  -الحيوية

الطب المكلف نرفع لمعاليكم تظلمنا مما قام به سعادة عميد كلية »: على لسان الثالثة في خطابهم المرفوع لمدير الجامعة

من إنهاء تكليفينا من رئاسة قسمي التشريح والكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب والصادرة، حيث تم تعيينا في رئاسة 

 27861و  48021القسمين أثناء فترة معالي مدير الجامعة السابق بناًء على موافقة معالي وزير التعليم العالي برقمي 
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من نظام  44ا بأن فترتي التعيين لم تنقضيا بعد وذلك يعد مخالفة صريحة للمادة رقم على التوالي علمً ( مرفق طيه)

الجامعات وتجاوًزا لقرار مدير الجامعة السابق علًما بأننا لم نتغيب يوًما ما عن حضور مجالس األقسام والكلية، ولم 

والتي تستدعي هذا القرار المجحف بحقنا من  نرتكب أي نوع من المخالفات اإلدارية واألكاديمية أثناء رئاستنا لألقسام،

العميد المكلف، كما نفيدكم بأننا استبدلنا في رئاسة األقسام بزمالء غير سعوديين مع العلم بأنه لم يتم إبالغنا سواًء شفهيا أو 

ل بما ال يتوافق مع كتابيًا، وقد وصلنا قرار عميد الكلية المكلف كبقية أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وعن طريق اإليمي

 .أبسط أبجديات الذوق والتعامل الشخصي المسؤول والراقي

وأكدوا أن هذا اإلجراء فيه إساءة الستخدام السلطة، وقد يعد تمهيدًا لفصل أعضاء هيئة التدريس األكاديميين المتخصصين 

ليس لها عالقة بالتخصصات التي  في العلوم الطبية األساسية من غير األطباء من كلية الطب وإلحاقهم بكليات أخرى

 .ابتعثتهم الجامعة عليها

من كلية الطب إجراء غير مسبوق في  -غير األطباء -إن توصية فصل األكاديميين المتخصصين في علوم الطب األساسية

وراثة كليات الطب داخل وخارج المملكة فمن النادر جدًا أن يكون هناك طبيب متخصص في العلوم الطبية األساسية كال

والمناعة وعلم األنسجة وأمراض الدم والفيزياء الطبية والفيروسات واإلحصاء الطبي والتعليم الطبي والكيمياء الحيوية 

والعضوية وغيرها من التخصصات األساسية وبإمكان معاليكم التفضل بتكليف من يتواصل مع كليات الطب في داخل 

 .المملكة وخارجها للتأكد من صحة ذلك

ا في شكواهم أنه تم تعيينا وبقية زمالئنا كمعيدين في كلية الطب لم يكن شرط الحصول على شهادة بكالوريوس وأضافو

الطب هو أحد شروط جامعة الطائف للتعيين في أقسام كلية الطب األساسية، وكذلك الحال مع باقي زمالئنا الذين تم 

لم في أقسام علوم الطب األساسية في باقي كليات الطب داخل استقطابهم للعمل كأساتذة مساعدين، وهذا هو الحال كما نع

موضحين أنه في حال رأت جامعة الطائف أن تمضي قدًما في تطبيق هذه التوصية المجحفة، فأنا وبقية .. وخارج المملكة

ين وقت زمالئي ممن هم على درجة أستاذ مساعد وأعلى غير معنيين بهذه التوصية المقتصرة على المعيدين والمحاضر

حصلنا على درجات الدكتوراه من كليات طبية : وأضافوا.. إدراجها في أحد محاضر اجتماعات المجلس العلمي للجامعة

في جامعات تعد من أرقى الجامعات الغربية، وذلك في اعتقادي يخولنا لتدريس العلوم الطبية األساسية بكلية الطب، علما 

كانت تحت إشراف أقسام كلية الطب آنذاك علًما بأن مجموع أقسام كلية الطب هو بأن التخصصات التي تم ابتعاثنا عليها 

كما نفيد معاليكم بمشاركتنا الفاعلة في تدريس مواد علم .. أقسام طبية إكلينيكية ٥منها أقسام طبية أساسية و ٧قسًما،  ٦٣

وكذلك المشاركة في العديد من لجان ووحدات  األنسجة وعلم المناعة لطالب كلية الطب وطب األسنان منذ التحاقنا بالكلية،

إننا نثق في عدالة معاليكم لذلك بين يدي عدالتكم تظلمنا هذا راجين رفع الظلم عنا في قضية فصل .. الكلية والجامعة

نهاء في أقسام العلوم الطبية األساسية من كلية الطب، وفي قرار العميد المكلف بإ -غير األطباء -األكاديميين المتخصصين

 .تعيينا برئاسة األقسام التي لم تكمل مدتها ورد اعتبارنا

كما أن تظلمنا هذا ليس على سبيل االحتجاج على األمور اإلدارية، لكن القصد سعينا الحثيث للمطالبة بحقوقنا والتظلم 

ال يمكن تجاوزها للمسؤولين في جامعة الطائف وكل الجهات المعنية ذات االختصاص لوضع حد لهذه التجاوزات، التي 

 .وال السكوت عنها

 القرار التصحيحي استثمار للكوادر في مواقعها وتحقيقًا لمتطلبات الجودة : الثبيتي

أكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الطائف صالح الثبيتي أن القرار طبق في وقت سابق على أعضاء دون غيرهم وهذا ما 

صحيحية بشكل حازم، كما أن اإلجراء جاء لتطبيق قرار سابق للمجلس العلمي دعا اإلدارة الحالية إلى إجراء العملية الت

وقد جاءت هذه ! للجامعة تم تطبيقه بشكل جزئي، وقال إن المشكلة اآلن أن من طبقه سابقا ال يريد تطبيقه على نفسه

في  ٣٢٢٢ية المملكة العملية التصحيحية ضمن توجه إدارة الجامعة الحازم في تعميم تطبيق النظام ومتناغم مع رؤ

االستخدام األمثل للكوادر والموارد البشرية، وأضاف الثبيتي أنه كما هو حاصل مع جميع القرارات التغييرية والتطويرية 

فمن المتوقع أن تجابه بالرفض والممانعة من بعض من يقدمون المصلحة الشخصية في تجاوزات سابقة على المصلحة 

وردًا على أن المتخصصين في العلوم . و الممانعين لفكر وتوجه التغيير والتطوير بشكل عامالعامة للعملية التعليمية أ

الطبية األساسية هم غالبا من خريجي كليات العلوم الطبية أو العلوم كما ورد في االستفسار، فقد أوضح الثبيتي أنه لذلك 

ة تصحيحية للوضع السابق وتحقيقًا للتوجه العام أصدر المجلس العلمي قراره بإعادتهم إلى كلياتهم األساسية في خطو

وأن القرار شمل جميع األعضاء سواء .. باستثمار الكوادر في مواقعها الصحيحة وتحقيقًا لمتطلبات جودة العملية التعليمية

 .من السعوديين أو الجنسيات األخرى

 :نقاط في شكوى المعترضين 
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 ن بزمالء غير سعوديي -تعسفيا  -تم استبدالنا 

 ليس في سجالتنا غياب عن حضور مجالس األقسام والكلية 

 لم نرتكب أي نوع من المخالفات اإلدارية واألكاديمية

 عدم إبالغنا بالقرار شفهيا أو كتابيًا 

 القرار تمهيد لفصل أعضاء التدريس من غير األطباء 

 لم يكن شرط بكالوريوس الطب أحد شروط التعبين جامعة الطائف 

 . س احتجاجا بل مطالبة بالحقوق ووضع حد للتجاوزاتتظلمنا لي
 

 

 
 حتقق يف إلقاء نفايات طبية خارج مركز صحي« صحة تبوك»
 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10المدينة األحد جريدة : المصدر

madina.com/node/708856-http://www.al 

 

 فهد حمدان ـ تبوك

فتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، تحقيقا موسعا في واقعة العثور على نفايات طبية ملقاة داخل حاوية 

 . عامة، خارج أحد المراكز الصحية

بر نقل وأوضحت صحة تبوك، أن المركز الصحي الذي ارتكب أحد عمال النظافة به هذا الخطأ، تدارك األمر في حينه، ع

 . النفايات الطبية من الحاوية العامة إلى المكان المخصص لها

من جانبه وجه مدير عام الشؤون الصحية، الدكتور غرم هللا بن عبدهللا الغامدي، بتشكيل لجنة للتحقيق في األسباب، 

 . والوقوف على سالمة اإلجراءات المتبعة في التخلص من تلك المخلفات بالمركز الصحي

غامدي على حرص جميع المنشآت الصحية، في المنطقة، على التخلص اآلمن من النفايات الطبية، سواء داخل أو وشدد ال

خارج هذه المنشآت، مشيًرا إلى أن صحة تبوك سبق أن تعاقدت مع شركة متخصصة في التخلص اآلمن للنفايات الطبية، 

ت الطبية الخطرة، وخطوات جمع وتخزين ومعالجة النفايات والتي تعد ملزمة بتدريب العاملين على الفرز الدقيق للنفايا

الطبية بجميع أنواعها، ونقلها داخل وخارج المرفق الصحي، مع مراعاة قواعد الصحة والسالمة المهنية، واستخدام 

 .«أحذية السالمة -المرايل  -امات الكم -النظارات  -القفازات »: المالبس الواقية مثل
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 ء إدارتي احلوكمة واملشاريع بهيئة أموال القاصرينإنشا

 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10اليوم األحد جريدة : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4167298 

 

 واس ـ الرياض

أموال القاصرين ومن في حكمهم، على إحداث وإلغاء وتعديل وضع عدد من وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للوالية على 

 .اإلدارات في الهيئة لتتواكب مع الخدمات واالحتياجات التي تتطلبها أعمال الهيئة

وأوضح رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن دمحم المهنا أن الهيئة أنشأت كال من إدارة الحوكمة وااللتزام وإدارة باسم مكتب 

ارة المشاريع، مشيراً إلى أن المجلس وافق على نقل وحدة شؤون المستفيدين في الخارج لتندرج تحت اإلدارة العامة إد

لخدمات المستفيدين، ونقل إدارة الجودة لتندرج تحت إدارة التخطيط والتطوير التنظيمي، وتعديل مسمى اإلدارة العامة 

 .«ة العامة لإلشراف على النفقات وتصرفات األولياءاإلدار»لإلشراف على األوصياء والنفقات لتصبح 

وأضاف أن مجلس اإلدارة وافق على إلغاء اإلدارة العامة لشؤون األوقاف األهلية، وإلغاء قطاع االستثمار واإلدارات 

 .كاملولى مهام قطاع االستثمار بالالتابعة له بعد موافقة مجلس اإلدارة على إنشاء شركة والية لالستثمار، حيث ستت

 

 
 يهزم« اإلصرار».. أول حمامية سعودية كفيفة« القبي»

 «اإلبصار»ضعف  
 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10عكاظ األحد جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1509866 

 

 (جدة)عدنان الشبراوي 

. في سجل المحامين المتدربين، لتكون بذلك أول محامية كفيفة« كفيفة»ارة العدل على إدراج محامية سعودية وافقت وز

وحصلت المحامية ليلى دمحم القبي على . ومنحتها شهادة تعريف محامية متدربة، عقب توافر الشروط النظامية المطلوبة

ورحب قانونيون ومحامون ولجان محاماة . سبوع لمدة عامشهادة تدريب لمزاولة مهنة المحاماة اعتباراً من هذا األ

« عكاظ»وقالت لـ. بحصول القبي على ترخيص محامية متدربة، مؤكدين أن قوة اإلصرار تتفوق على ضعف اإلبصار

وعلى صعيد . وأعربت عن شكرها لمن وقفوا معها في مشوارها الطويل. إنها سعيدة بمشوار األلف ميل الذي يبدأ بخطوة

للمعونة « تكامل»، يحتفل المشاركون في ملتقى قضايا األحوال األسرية األربعاء القادم بتخريج أول دفعة من مبادرة آخر

وقالت المحامية نسرين . من خريجي القانون والشريعة 2000القضائية من الرياض وجدة، التي تهدف لتأهيل وتدريب 

وهو . خيري، المتمثل بمساعدة غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماةالغامدي إنها فخورة بانضمامها للمبادرة لهدفها ال

 .ه زميلتها المحامية غادة المنصورما ذهبت إلي
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 معلقة يف جملس الشورى« نسائية»ملفات حقوقية  3

 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10عكاظ األحد جريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1509864 

 

 (الدمام)، فاطمة آل دبيس (جدة)عبدالرحمن باوزير 

تتضمن « معلقة»أن الدورة السادسة لمجلس الشورى الموشكة على االنتهاء حملت في طياتها ملفات « عكاظ»علمت 

ا اإلجرائية المتعسرة عطلت من مثولها تحت قبة مشاريع وتوصيات تقدم بها أعضاء في المجلس، بيد أن تحركاته

إلى أن أبرز المشاريع المعطلة تتمثل في نظام التحرش،  -فضلت عدم ذكر اسمها-وأشارت مصادر متطابقة . «الشورى»

مدونة شؤون األسرة، نظام األحوال الشخصية والوثائق، إضافة إلى نظام الجنسية ألبناء السعوديات المتزوجات بوافدين، 

« عكاظ»من جهته، أوضح المتحدث باسم مجلس الشورى دمحم المهنا في حديثه إلى . «نظام قائم»والذي يعتمد على تعديل 

ال يعنى حفظ المقترحات، بل تبقى »أن انتهاء الدورة الحالية للمجلس أو حتى انتهاء عضوية بعض مقدمي المقترحات 

 .«ديدةأعمال المجلس في دورته الج ويعاد طرحها على جدول

 

 
 !وختتفي.. «الزوج»ماليني من قاتل  8تقبض « مسيار»زوجة 

 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10عكاظ األحد جريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1509868 

 

 (جدة)عدنان الشبراوي 

ً إلى المحكمة العليا للطعن في حكم بتثبيت قدمت أسرة قتيل سعو  8خليجية حصلت على « زوجة مسيار»دي التماسا

وطلبت األسرة من المحكمة العليا إعادة المحاكمة، بدعوى أن وثائق إثبات . ماليين لاير للتنازل عن قاتل عايض الدوسري

القتل قصاصاً، بسبب تنازل الزوجة غير صحيحة، ومزورة، وبسببها أفلت القاتل من عقوبة « العرفي»الزواج 

عن قتل الجاني، فضال عن دخولها في اإلرث بموجب عقد زواج عرفي حصلت عليه من مكتب محاماة « المزعومة»

 .بالقاهرة، ووثقته محكمة مصرية، ثم صادقت عليه محكمة كويتية، وأتبعته مصادقة محكمة سعودية
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 جهات حكومية 3ر أداء تدرس تقاري« الشورى»يف « جلنة»

 اجتماعاً  37يف  
 م   1026نوفمبر  10 -هـ 2418صفر  10الحياة األحد جريدة : المصدر

  http://www.alhayat.com/Articles/18624333 

 

 سعاد الشمراني  -الرياض 

عقدت خالل العام الرابع من الدورة « اللجنة»مي في مجلس الشورى مشعل السلمي أن أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العل

 28اجتماعاً، درست خاللها جميع المواضيع التي أحيلت إليها من رئيس المجلس، بواقع  10السادسة لمجلس الشورى 

 ً  .موضوعا

هي وزارة التعليم، ومدينة الملك  وأوضح السلمي أن المواضيع تنوعت، وشملت تقارير األداء ألربع جهات حكومية،

عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم العام، وضمت مشاريع األنظمة 

إضافة  واللوائح المقترحة أو المعدلة، وعدداً من االتفاقات الدولية الثنائية ومذكرات التفاهم بين المملكة والدول الصديقة،

 .من نظام المجلس 11إلى دراستها عدداً من مقترحات مشاريع أنظمة تقدم بها أعضاء المجلس وفق المادة 

وبيّن أن اللجنة أصدرت خالل دراستها لهذه التقارير واالتفاقات ومذكرات التفاهم، جملة من التوصيات، التي تهدف إلى 

 .ع أدائها، وتحقيق المصالح المرجوة منهامعالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية ورف

إعداد وزارة التعليم استراتيجية : من التوصيات التي أقرتها اللجنة في السنتين الثالثة والرابعة في هذه الدورة»: وأضاف

 .«اموطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة، واإلسراع في إصدار نظام التعليم الع

كذلك، حثت التوصيات على تعجيل إصدار نظام الجامعات الجديد، ومنح إدارات التعليم في المناطق االستقالل اإلداري 

والمالي عن الوزارة، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية، لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي 

ة، والمسارعة إلى تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية، والنوعي، والعمل على معالجة المشاريع المتعثر

وتضمين ذلك في تقارير الوزارة السنوية المقبلة، والتوسع في البرامج اإلثرائية المختلفة وتنويع أساليب التسريع للطالب 

 .والطالبات الموهوبين، وفقاً للمعايير العالمية

نصت التوصيات على أن على المؤسسة العامة »: قائالً « الشورى»ث العلمي في واستطرد رئيس لجنة التعليم والبح

للتدريب التقني والمهني التنسيق مع وزارة التعليم التوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطالب وطالبات التعليم 

نية التي تمنح درجة البكالوريوس العام، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، ودراسة إلحاق كليات التق

في المؤسسة بالجامعات القريبة منها، وعلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التوسع في تقديم الدعم المالي والتقني 

ألبحاث الماجستير والدكتوراه، ودعم جهود المدينة الستقطاب الكفاءات البشرية المميزة، ونشر ثقافة التقويم وتطبيق 

معايير في بيئة مدارس التعليم العام، واإلسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم ال

الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها، وعقد اتفاقات مع الجامعات السعودية الستحداث برامج دبلوم 

راسات العلمية التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم، والحرص على توثيق ودراسات عليا في مجال التقويم، وتأكيد جودة الد

 .«منهجيتها وأدواتها، وأساليب جمع معلوماتها لالعتماد عليها وعلى نتائجها مستقبالً 

عقدت اللجنة في السنة الرابعة في مقر مجلس الشورى اجتماعات مع رؤساء الجهات الحكومية التي تدرس اللجنة »: وقال

رها، ومن بينهم رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية األمير تركي آل سعود، ووزير التعليم أحمد العيسى، تقاري

ومحافظ هيئة تقويم التعليم نايف الرومي، ومحافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني أحمد الفهيد، وبلغ إجمالي مندوبي 

مسؤوالً، جميعهم من وزارة التعليم، ومدينة  17أربعة اجتماعات مختلفة  الجهات الحكومية الذين استضافتهم اللجنة خالل

 .«الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم

 !«صالحيات»يحتاج إلى « الشورى»: العطيشان
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« يلعب دوراً »منه حتى اآلن، ووصفه بأنه ينبغي له أن  بأن المجلس لم يقدم الدور المأمول« الشورى»اعترف عضو في 

برلمان »، وأن المطالبين بإلغائه يتطلعون إلى «ضروري لمصلحة الوطن»وقال إن وجوده . أكبر متى ُمنح الصالحيات

 ال شك أننا نطمح إلى ما»: وقال عضو مجلس الشورى عبدالعزيز العطيشان. ، وهو أمر لم يحن وقته بعدُ «ديموقراطي

هو أكثر مما يجري اآلن، كما أنني أعتقد، بل أجزم، بأن المجلس متى ما أُعطي الصالحيات فسيلعب دوراً أكبر، وسيكون 

عوناً للدولة ولوالة األمر، فهو سند للدولة وليس معارضاً لها، بل هو في نظري أكبر معين للدولة، وصحيح أننا ننتقد دور 

من يطلب ذلك »: وعن المطالبات بإلغاء المجلس قال. «ه لم يقدم خدمات مفيدةالمجلس الحالي، ولكن ال يعني ذلك أن

ً من  ً كما هو في الدول الديموقراطية، وهذا من الممكن أن يصل إليه المجلس يوما يرغب في أن يكون المجلس برلمانا

 .«األيام، لكن ليس اآلن، ولكن إلغاءه في الوقت الحالي خطأ

لديهم إلمام بعمله وال بالتوصيات الجيدة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن،  منتقدو المجلس ليس»: وواصل

. «والمجلس منذ تأسيسه يعمل بصمت، ووجوده ضروري، وكثير من النظم ترفع إلى المجلس للموافقة عليها أو تعديلها

خطئ، ومن يعمل فال بد أن لو لم يعمل المجلس لما انتقدوه، ومن ال يعمل ال ي»: واختتم عضو مجلس الشورى قائالً 

 .«يخطئ، وجّل من ال يخطئ، والمجلس يعمل وفق نظامه واللوائح واإلجراءات المنظمة له

 

 

 
 مليار ريال من املستحقات قريباً  777تسديد 
 مليارًا للمقاولني 37صرف ": الرياض"احلمادي لـ
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 فهد الموركي -الرياض 

لية بدأت برفع أسماء الدفعة الثانية من مستحقات كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، أن وزارة الما

 .شركات المقاوالت التي تعمل على تنفيذ المشروعات الحكومية

أن جميع شركات المقاوالت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لديها مستحقات مالية قد " الرياض"وأوضح الحمادي لـ

 ".سعودي أوجيه"وشركة " ابن الدن"اً، ومن بينها شركة استلمت جزءا منها ضمن الدفعة األولى التي ُصرفت مؤخر

وأوضح الحمادي أن المبالغ التي صرفت للمقاولين مؤخرا تخص مشروعات نفذت أو مشروعات تحت التنفيذ خالل العام 

 .الماضي والعام الجاري

مليار  40القليلة الماضية بلغت وأشار إلى أن الدفعة األولى التي صرفتها جهات ووزارات حكومية للمقاولين خالل األيام 

خالل األسابيع القليلة المتبقية % 80من إجمالي مستحقاتهم، متوقعا أن تصل النسبة إلى أكثر من % 15لاير وتشّكل نحو 

 .مليار لاير قريبا 200جديد بنحو  من العام المالي الحالي، وأن يتم صرف مبلغ
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ض حياة طفلة للخطر إىل 

ّ
 إحالة مدرب منور عر

 «التحقيق واالدعاء»
 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12الرياض االثنين جريدة : المصدر
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 قبيّل الشمري -الجوف 

ل متابعة الحالة األمنية بمقر أوضح الناطق اإلعالمي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس أنه من خال

-٣-٦١فعاليات مهرجان الصناعات االستهالكية الواقع بجوار نادي العروبة شمال مدينة سكاكا مساء يوم السبت الموافق 

خارج القفص ( نمر)بإخراج أحد الحيوانات ( مواطن عشريني)هـ لوحظ قيام مدرب الحيوانات المفترسة  ٦٣٢١

كانت موجودة بالقرب من المدرب وتم تخليصها منه بدون إصابات ( سنوات ١)ته لطفلة المخصص له مما أدى لمهاجم

 .وهلل الحمد

بتصريح مناف للحقيقة بأن الطفلة بنت  ءالبعد ذلك حضر والد الطفلة مقدما بالغا ضد المدرب والمنظمين للمهرجان لإلد

إحالة ملف القضية لهيئة التحقيق واالدعاء العام المدرب وتم التحفظ على المدرب وإكمال اإلجراءات النظامية بحقه و

والتعليمات ضد كل من يعرض حياة  نظمةالوشرطة منطقة الجوف تؤكد انها لن تتهاون في تطبيق ا. بحكم االختصاص

 .الناس للخطر أو يهدد سالمتهم

سكاكا؛ وأظهر المقطع مغردون قد تداولوا مقطعا لتعرض طفلة لهجوم نمر في معرض الصناعات الوطنية بمدينة  وكان

يتجول مع مدربه داخل ساحة المعرض وسط الجماهير قبل أن يهجم على طفلة اقتربت منه ليسقطها أرضا وسط " نمراً "

صيحات األطفال والنساء، وتم تحرير الطفلة من النمر دون إصابات، فيما ذكرت مصادر في حينه أن هجوم النمر على 

ب الحيوانات المفترسة، وواجه هذا العمل انتقاداً كبيراً من المواطنين، معتبرين ذلك الطفلة ما هو إال عرض من قبل مدر

 .يجب أال يتكرر خاصة أمام األطفالخطأ 
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 واثنان ال يزاالن خارج البالد.. اإلنرتبول الدويل يعيد أحد املدانني »

 متهمون بسيول جدة يفشلون يف احلصول على إعفاء 
 من السجن

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12لرياض االثنين اجريدة : المصدر
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 أحمد الهاللي -جدة 

في الوقت الذي تنظر فيه لجنة قضائية شكلت أخيراً، ملفات عدد من المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة 

م، فشل عدد من المتهمين بينهم موظفين حكوميين، واثنين من رجال األعمال في الحصول على إعفاء 1008ر عام أواخ

 .من تنفيذ عقوبة السجن بعد أن صدرت بحقهم أحكام قضائية تقضي بسجنهم مدداً مختلفة

ثبيت العقوبة، في حين أحيلت إن المتهمون تقدموا بالتماس إلى القضاء، وتم رفض طلبهم، وتم ت" الرياض"وقال مصدر لـ

بعض الملفات إلى اللجنة القضائية للنظر فيها من جديد، مشيراً إلى أن المتهمون طلبوا إعفائهم من السجن مرجعين ذلك 

إلى كبر السن، وأوضاعهم الصحية التي ال تمكنهم من قضاء العقوبة، في حين تعهدوا بدفع الغرامات المالية التي فرضت 

 .عقوبات التي أقرها القضاء بعد إدانتهمعليهم ضمن ال

، "رجل أعمال"وفي جانب آخر، تمكن اإلنتربول الدولي خالل الفترة الماضية من إحضار متهم في قضية السيول وهو 

من خالل تقديم أرض له بقيمة " مسؤول"وتم إيداعه السجن بعد صدور حكم ضده بالسجن خمسة أعوام لتورطه في رشوة 

لاير مقابل إنهاء معامالت تخص الشركة العقارية التي يعمل بها، والتي كانت تملك مخطط أراض  ألف 400مليون و

شمال جدة، حيث تم تسليمه إلى الجهات األمنية، في حين ال يزال متهمان خارج البالد، وينتظر أن يتم إحضارهما خالل 

 .سابق الفترة المقبلة تمهيداً لتنفيذ العقوبات التي صدرت بحقهما في وقت

وأكد المصدر أن اللجنة القضائية ستغلق ملف قضايا السيول خالل األشهر المقبلة بأحكام نهائية غير قابلة لالستئناف سواء 

كانت باإلدانة، أو التبرئة، حيث يتم درس ملفات القضايا التي صدرت بها أحكام ابتدائية من المحكمة اإلدارية بمحافظة 

ً منهم مواطنين وجنسيات مختلفة، وإدانة متهم بالسجن أربعة أعوام  24بتبرئة  جدة، والتي كان آخرها الحكم متهما

 .ألف لاير 200ألف لاير، إضافة إلى حكم على أحد المتهمين بالسجن عاماً وتغريمه  100وتغريمه 

ة والتعليمات، ، والعبث باألنظم"إساءة االستعمال اإلداري"، و"التزوير"وسجلت ملفات المتهمين عدة جرائم بينها 

مليون من  200، وإهدار أكثر من "إتالف الممتلكات العامة"، و"إزهاق األرواح البشرية"، و"التفريط في المال العام"و

شخص بحسب تقرير الدفاع  200أموال الدولة، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 

ً  150المدني وإصابة   .شخصا

من المتهمين في كارثة السيول وردت أسماؤهم في مقدمة  101أن الجهات المختصة انتهت من تحقيقاتها مع يذكر 

قرارات االتهام، ووجهت لهم تهم تتعلق بجرائم الرشوة، والتزوير، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة منهم، وصدرت أحكام 

 .خرون يعملون في المجال الرياضيوآبالتبرئة، واإلدانة لبعض المتهمين بينهم موظفين حكوميين، 
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مؤمتر جائزة األمري نايف العاملية للسنة النبوية ينطلق الثالثاء 

 بالتعاون مع اجلامعة اإلسالمية
وسائل التواصل االجتماعي جتاوزت احلدود : مسؤولون وعلماء

 وروجت للفنت وجرأت بعض السذج على التكفري والقتل
 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12 الرياض االثنينجريدة : المصدر
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 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

حذر مسؤولون وعلماء من الخطر المحدق لوسائل التواصل االجتماعي التي اخترقت القيود وتجاوزت الحدود وروجت 

بعض السذج على التكفير والقتل، داعين إلى دراسات مكثفة ومؤتمرات متخصصة والخروج بتوصيات للفتن وجرأت 

مهمة تكون موضع التنفيذ، مشيدين باختيار جائزة األمير نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية 

موضوعاً لمؤتمرها بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية " ضوابط استخدام شبكات التواصل االجتماعي في اإلسالم"المعاصرة 

 .وانطالق فعالياته يومي الثالثاء واألربعاء

 توخي الصدق واألمانة

عبدهللا آل الشيخ أن االنتشار الواسع والثقة المفرطة ببعض وسائل التواصل . وأكد رئيس مجلس الشورى الشيخ د

اإلسالمية، لبيان اآلثار اإليجابية والسلبية لتلك الوسائل، ومخاطر ما  االجتماعي تستوجب االلتفات لها من علماء األمة

يروج فيها من األفكار المنحرفة واألكاذيب واإلشاعات التي يقف خلفها أعداء متربصون باألمة، وخالصة القول إن من 

مادة هو أن يراعوا المولى أهم ما يجب أن يتنبه له مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي سواء كانوا متلقين أو صانعي 

 .سبحانه وتعالى، ويتوخوا الصدق واألمانة عند الكتابة أو النقل

 الوعي في التعامل

في هذا العصر الذي يموج باألحداث، وما يمر على بالد المسلمين : صالح بن حميد. وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د

تعامل مع هذا الواقع، ولن يحقق ذلك إال العناية باستطالع الواقع من فتن، فنحن أحوج ما يكون إلى نشر الوعي في ال

وتعد شبكات التواصل . وتشخيصه؛ ليمكن من إعداد البرامج والتدابير الوقائية والعالجية لما قد يترتب على تلك األحداث

العناية بإعداد الدراسات  االجتماعي من أكثر الوسائل انتشاراً وتأثيراً في الواقع المعاصر، مما يوجب على المختصين

والبحوث التي تؤدي إلى التعامل باإليجابية مع هذه الشبكات وما تتضمنه من قضايا وموضوعات، فشبكات التواصل 

أصبحت من نوافذ الـتأثير والتلقي، بل وتشكيل الرأي نحو كثير من القضاياً، فأضحت بين نافع وضار، وبين غلو وجفاء، 

 .وبين اجتماع وفرقة

 شد فتكاً باألمةاأل

وحذر قاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية في األردن الشيخ أحمد هليل من مخاطر وسائل التواصل االجتماعي، عاداً 

إياها األشد فتكاً باألمة بنشرها اإلشاعات واألباطيل وانتشار الكذب واالفتراء والصور الملفقة واألخبار الكاذبة دون أدنى 

وأمن الوطن وخصوصية المواطن تنخر في عضد األمة وتهدد أمن الوطن وتخترق حرمات الناس  مراعاة لمصالح األمة

وخصوصيات المواطن، داعياً أولي الهمم وأرباب العزائم أن ينهضوا لبيان مخاطر هذه الشبكات وأضرارها والتحذير من 

 .عواقبها وآثارها

لقي والتلقين والثقافة والتوجيه ألبنائنا وشبابنا ونحن ال ننكر أن أصبحت هذه الشبكات لدى األجيال بمثابة وسائل الت: وقال

فيها بعض الجوانب المشرقة والمواقع النافعة الموفقة ولكن مواطن الشر ومواقع السوء والُضر تفتك بالجيل وتهدر طاقات 
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فات الضالة الجارفة والتي األمة، فاألوقات ضائعة والصحة مهددة وحدث وال حرج عن األفكار الهدامة المنحرفة والثقا

أخذت تفتك بشبابنا فترى الواحد منهم يتنكر ألبيه وأمه وأخيه وأخته وابن خالته وابن عمه، وربما تجرأ على تكفيرهم 

 .وقتلهم

 نشر االعتدال والوسطية

ق به كثير من عبدالرحمن السند على أن وسائل التواصل تتعل. وشدد الرئيس هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر د

الظواهر والسلوكيات، وتتأثر به العديد من مفاصل الحياة مما يحتِّم على المختصين في العلوم الشرعية واالجتماعية 

والمجاالت اإلعالمية وغيرها تناول جميع الجوانب المرتبطة به من حيث األحكام، ومن حيث فرصة االستثمار والتنمية 

ة عالمية تتطلب االستخدام األمثل لكافة الموارد المتاحة لبالغ هذا الدين ونشر االعتدال كون رسالة اإلسالم الخالدة رسال

 .والوسطية التي تتبناها المملكة

 استخدامها في الخير

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ دمحم آل الشيخ أن شبكات التواصل يمكن االستفادة منها في الخير والشر والمسألة 

دم والقائم عليها، ومن ميزاتها إمكانية استخدامها في الدعوة ونشر السنة والوسطية ومواجهة الفكر تتعلق بالمستخ

المتطرف ومحاربة الظلم واالعتداء وغير ذلك، ومن سلبياتها أنها مفتوحة دون رقابة أو تنظيم تستهدف شرائح الناس في 

 .عقائدهم وقناعاتهم

 سالح ذو حدين

إن شبكات التواصل االجتماعي سالح ذو حدين ينحصر صحته : أصغر علي. يث بالهند دوقال أمين جمعية أهل الحد

وسقمه على استخدامه الصحيح والسقيم وتواجه األمة اإلسالمية عدة مخاطر تقود إليها االستخدامات الخاطئة لوسائل 

لى الفرد واألمة واإلنسانية التواصل من دون وجود ضوابط تحدد االستخدام األمثل لها بما يعود بالخير والصالح ع

 .جمعاء

 تخطت كل الحواجز

أن المتابع الستخدامات وسائل التواصل  -رجل األعمال عضو الهيئة العليا لجائزة األمير نايف-وبين يوسف الميمني 

االجتماعي لدى مختلف فئات المجتمع يدرك مدى انتشار هذه الوسائل بين فئات المجتمع والتي تخطت كل الحواجز 

الحدود وكذلك الوقت الذي يقضيه المتابع لمحتوياتها المختلفة والسرعة التي تنتقل بها هذه المحتويات وتنوع األساليب و

والطرق المستخدمة في نقل المعلومات من مقروءة ومسموعة ومرئية وتأثراتها الكبيرة على المستوى المعرفي والسلوكي 

 .يكون خطوة إيجابية بإذن هللا لكل مستخدمي شبكات التواصل االجتماعيوبناء على كل ذلك كان إقامة هذا المؤتمر ل

 

 
 بيش –مصرع مسن دهسًا على طريق احلقو 
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 م الزرعيقاس -جازان 

بيش بجوار حديقة دمحم بن ناصر بالحقو بمحافظة بيش نتيجة تعرضه لحادث دهس من  -لقي مسن مصرعه بطريق الحقو 

 .مركبة مسرعة

بيش بجوار  -وفي التفاصيل، باشرت دوريات وشرطة الحقو والهالل األحمر بالغاً عن حالة دهس على طريق الحقو 

ظة بيش بجازان، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية الى موقع الحادث، وعند حديقة دمحم بن ناصر بالحقو في محاف

ً مرمي على األرض ولديه إصابات، وعند الكشف عليه من قب ل المسعفين تبين أنه فارق وصول الفرقة وجدت شخصا

 .الحياة
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 دعم أعماالً إرهابية وشارك يف إثارة الشغب بالقطيف

 لى شقيقه املدان بقتل رجل أمنعامًا ملواطن تسرت ع 75السجن 
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 مفضي الخمساني -الرياض 

عاما لعدم إبالغه الجهات األمنية عن قتل  25 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن

 .شقيقه ألحد رجال األمن وتمويله اإلرهاب واألعمال اإلرهابية

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالتستر على عدد من رفاقه ومشاركته إياهم في إخفاء سيارة وذلك بنومه فيها ليالً 

واسطتها جريمة قتل أحد رجال األمن وعدم إبالغه الجهات األمنية عن مع علمه بأنها مسروقة، وأن أحد رفاقه ارتكب ب

قتل شقيقه ألحد رجال األمن، وتمويله اإلرهاب واألعمال اإلرهابية من خالل تسليمه أحد األشخاص مبلغ تسعة آالف لاير 

عدة أحزمة تستخدم بناء على طلب شقيقه المذكور لشراء أسلحة منه من نوع رشاش وقناصة ومسدسات، وقيامه بشراء 

لتثبيت األسلحة من نوع رشاش ومجموعة من المناظير بناء على طلب شقيقه الستعمالها في مواجهة رجال األمن 

والتربص بهم وقتلهم وإطالق النار على السيارات الغريبة، وتستره على شقيقه وشخصين آخرين أثناء إخفائهم األسلحة 

توجيهات شقيقه بمراقبة مداخل بلدة العوامية وإبالغه عن أي سيارات غريبة أو  والذخيرة الحية داخل منزلهم، وتنفيذه

دوريات أمنية ألخذ الحيطة والحذر، ومشاركته في تشييع عدد من اإلرهابيين الهالكين في مواجهات أمنية وعدد من 

صد إظهار التمرد على الدولة التجمعات المثيرة للشغب بمحافظة القطيف التي رددت فيها الهتافات المناوئة للدولة بق

 .والتأليب عليها، كما دل التقرير المخبري على تعاطيه حبوب اإلمفيتامين المحظورة

عاما، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لفترة سجنه تبدأ  25وقررت المحكمة تعزيره على ما دين به بسجنه مدة 

 .بعد خروجه من السجن

 
 هندي أساء للكعبة شرطة الرياض تطيح مبقيم
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 مناحي الشيباني -الرياض 

( بوذا)ذلك بوضع صورة لـ أطاحت شرطة الرياض بمقيم هندي الجنسية أساء وتعدى على صورة للكعبة المشرفة و

 .فوقها، وتسريبها عبر وسائل التواصل والتي لقيت شجباً وإستنكاراً 

وأوضح الناطق اإلعالمي لشرطة منطقة الرياض أنه تمكنت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة من 

قام باإلساءة والتعدي على صورة ( زراعييعمل بمهنة مهندس )اإلطاحة بوافد هندي الجنسية في العقد الرابع من العمر 

، واالفتخار بذلك و تسريبها عبر وسائل التواصل والتي لقيت شجباً "بوذا"قبلة المسلمين الكعبة المشرفة بوضع صورة 

 .وإستنكاراً من الجميع

أمس في إحدى وبالنظر إلى بشاعة الٌجرم الذي قام به المذكور، فقد عملت اإلدارة على تحديد هويته وضبطه مساء 

 .تم ضبط الجوال المستخدم من قبله المزارع التابعه لمركز تمير بمحافظة المجمعة، وبسماع أقواله أقر بما نٌسب إليه، كما

http://www.alriyadh.com/1549238
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 استقبل مقرر األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان واحلريات

 قضاؤنا يكفل للمتضررين التعويض: وزير العدل 
 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12الجزيرة االثنين جريدة : المصدر
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 :المحليات -« الجزيرة»

الخاص المعني بتعزيز المقرر ، استقبل معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني، أمس بديوان الوزارة

وأشار معاليه خالل . وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب في األمم المتحدة بن ايمرسون

حديثه مع ايمرسون إلى تجربة المملكة وجهودها في مجال مكافحة اإلرهاب، مبيناً أن القضاء في المملكة أعطى المتهمين 

وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق ، مويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة اإلسالميةفي قضايا اإلرهاب وت

وأوضح معاليه أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات . اإلنسان

ة طبقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة وفي محاكمات المحاكمة العادلة ابتداًء من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأ

علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي واالطالع على 

. الستطاعة الماديةكل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم ا

وأبان معاليه أن نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في االعتراض على األحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة 

مشيًرا إلى أن المحكمة ، فإن ُحِكَم ببراءته فقد َكفََل النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر، لالعتراض

أعطت للمتهم جميع حقوقه ، ي تنظر في قضايا المتهمين باإلرهاب كغيرها من محاكم المملكةالجزائية المتخصصة الت

ضاء في محاكمة باالطالع على تجربة الق، وسيقوم المقرر الخاص بزيارة المحكمة الجزائية غداً . لضمان محاكمة عادلة 

 .المتهمين باإلرهاب

 
 ولربيع األ 75التقديم على برنامج االبتعاث اخلارجي 
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 :ناصر السهلي -الجزيرة 

لخاصة بالسنة الثانية عشرة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين أعلنت وزارة التعليم أمس أنها استكملت كافة اإلجراءات ا

 .جهة حاجتها من التخصصات 11بعد أن قدمت الجهات المشاركة وعددها  ( وبعثتك_وظيفتك# )لالبتعاث الخارجي 

نه سيتم النظر وبينت الوزارة بأن التقديم اإللكتروني سيبدأ في منتصف ربيع األول القادم، ولمدة ثالثة أسابيع، مشيرة إلى أ

ً لضوابط االبتعاث وشروط الجهات المشاركة، ويمكن التعرف على الشروط العامة لالبتعاث  في طلبات المتقدمين وفقا

 .وزارة اإللكترونيوالشروط الخاصة بكل مرحلة دراسية من خالل الرجوع إلى موقع ال
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سب حبث مع جملس إدارتها املنتخب مؤخرا تطوير أعماهلا مبا يتنا 

 مع السياسة اإلعالمية
الوسط الصحفي سريى تطورًا نوعيًا هليئة : وزير الثقافة 

 الصحفيني حتت رئاسة خالد املالك
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 :واس -« الجزيرة»

اجتمع معالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عادل بن زيد الطريفي أمس في مكتبه بوزارة الثقافة واإلعالم مع رئيس 

وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين المنتخب مؤخراً برئاسة األستاذ خالد المالك رئيس تحرير صحيفة 

 .زيرةالج

وقدم . وفي بداية االجتماع هنأ معالي الدكتور عادل الطريفي األستاذ خالد المالك وأعضاء المجلس متمنياً لهم دوام التوفيق

معاليه الشكروالتقدير واالمتنان لعميد الصحافة السعودية وأستاذ الجيل تركي السديري، لدوره الذي قام به في تطوير 

 .تأسيس هيئة الصحفيين السعوديين الصحافة السعودية وريادته في

وأثنى معالي وزير الثقافة واإلعالم على األستاذ خالد المالك وتاريخه الصحفي الثري، وأن الوسط الصحفي سيرى تطوًرا 

 .نوعيًّا لهيئة الصحفيين تحت رئاسته

اسب مع السياسة اإلعالمية كما تم خالل االجتماع بحث العديد من الموضوعات الهادفة لتطوير أعمال الهيئة بما يتن

 .للمملكة وذلك لخدمة الوسط الصحفي

ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين األستاذ خالد المالك شكره وتقديره لمعالي وزير الثقافة واإلعالم 

ن تقوم به الدكتور عادل بن زيد الطريفي على دعوته ألعضاء المجلس لالجتماع بهم والتعرف منهم على ما يمكن أ

الوزارة من دعم ومساندة لمجلس الهيئة في دورته الرابعة من أجل تفعيل نشاطات الهيئة والعمل على تحقيق أهدافها 

 .وبلوغ ما هو مؤّمل منها في خدمة المهنة ومن يعمل فيها

اع وهم يثمنون وأضاف المالك في تصريح لوكالة األنباء السعودية أن أعضاء مجلس إدارة الهيئة خرجوا من االجتم

لمعالي الوزير ما عبر عنه من أن الوزارة بإمكاناتها وأجهزتها ستكون في خدمة االرتقاء بمستوى نشاطات وأعمال 

الهيئة، مما يجعلها في الدورة الجديدة موضع الرضا من اإلعالميين، مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

وسمو ولي عهده األمين وسمو ولي ولي العهد على أن تكون الهيئة مظلة وبيتًا لكل  - حفظه هللا -بن عبدالعزيز آل سعود 

اإلعالميين وممثالً لهم محليًّا وفي المحافل اإلقليمية والدولية بما يخدمهم ويخدم الوطن ويعطي صورة انطباعية حقيقية 

 .عن المملكة

ن يكون من يعمل بالصحافة متفرًغا لها وأنه من األهمية بمكان وأشار المالك إلى أن الوزير في اجتماعه ركز على أهمية أ

 .أن يكون عضًوا في الهيئة إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء

واختتم رئيس هيئة الصحفيين السعوديين تصريحه بالقول، إن ما استمعنا إليه من معالي وزير الثقافة واإلعالم سوف 

 .بالعمل الجاد والنتائج المطلوبة لهيئةيكون حافًزا على تحسين الصورة الذهنية عن ا

 
 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161121/ln47.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

68 

 
ن اخلدمات اإللكرتونية للوزارة

ّ
وأكد أن الشاب السعودي قادر .. دش

 على إجناز وحتويل كثري من األشياء إىل وقائع وحقائق 
حتول أغلب اخلدمات من ورقية إىل إلكرتونية : الطريفي. د

 بوزارة الثقافة بتوجيهات القيادة
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 :واس -« الجزيرة»

على إنجاز وتحويل كثير من  أكد معالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتورعادل بن زيد الطريفي قدرة الشاب السعودي

األشياء إلى وقائع وحقائق، حيث كانت أغلب الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين قبل عام مضى ورقية وتأخذ فترة 

زمنية طويلة، واليوم تحولت إلى خدمات إلكترونية عمالً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

وبرنامج  1010، وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد الذي دشن خارطة الطريق وهي رؤية -هللا حفظه  -آل سعود 

التحول الوطني، وشجع الوزارات على وضع موشرات أداء وقياس هامة وحثها على العمل الجاد والدؤوب في إنجاز 

 .وتغيير كل الخدمات التي هي في صالح المواطن والتي تجعل األشياء في متناوله

: وقال معاليه خالل تدشينه أمس الخدمات اإللكترونية للوزارة بالمركز اإلعالمي بمقر وكالة األنباء السعودية بالرياض

اطلعنا على خدمات رئيسة للوزارة، حيث أصبح بإمكان الجميع فسح الكتب خالل ثالثة أيام، باإلضافة إلى التقدم بمعرض 

ية، ويستطيع منسوبو الوزارة والمستفيدون من خدماتها متابعة الطلبات على فني أو فيلم سينمائي أو مسرحية أو أمس

 .أجهزة الحاسوب، والتطبيقات على الهواتف الذكيّة، دون أن يتطلب ذلك مراجعة الجهات ذات العالقة

جراءات، وفيما وأكد معاليه أن الخدمات اإللكترونية للوزارة تسهم بشكل كبير في تقليص المدة الزمنية التي تتطلبها اإل

يتعلق بنظام المخالفات اإلعالمية أوضح أن الوزارة لديها نظام صادر من مجلس الوزراء، وعملت مع اللجان االبتدائية 

واالستئنافية ومستشارين قانونين وفنيين وعدد كبير من المواطنين في تجربة النظام، وتقديم رفع القضية مربوط باألجهزة 

التي تتضمن موعد الجلسة  SMSة أو عن طريق بطاقة األحوال المدنية أو عن طريق رسائل الحكومية عن طريق البصم

 .برقم القضية

وأبان معالي وزير الثقافة واإلعالم أن النظام يتضمن تحديد موعد زمني بإنهاء المعامالت، بحيث أي قضية تتجاوز المدة 

 .لى تأخيرها وضرورة اإلسراع في إنهائهاالزمنية المحددة لها من قبل القاضي تبين أن هناك إشارة ع

وأفاد معاليه أن الخدمات اإللكترونية للوزارة أُجري عليها آالف العمليات للتأكد من عدم مواجهة مشكالت وذلك قبل 

إطالقها رسميًّا للمستفيدين، وأكد أن النشاط السينمائي بات جزًءا من التراخيص والعمل األساسي والرسمي الذي يتعلق 

راجعة النصوص والقصص والتصوير وتسهيل كافة المهام، فالصناعة الفيلمية السعودية تعكس ثقافتنا بالمملكة العربية بم

 .السعودية وتوجد لدينا عروضا بالقنوات السعودية

نباء وكان قد دّشن معالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عادل بن زيد الطريفي أمس بالمركز اإلعالمي بمقر وكالة األ

السعودية بالرياض الخدمات اإللكترونية للوزارة سعيا من الوزارة إلى مواكبة التطورات الحديثة واالعتماد على تقنية 

 .المعلومات في تسيير جميع أعمالها والتوجه إلى التعامالت اإللكترونية الحكومية

 .لسالم الملكيوأقيم حفل بهذه المناسبة بدئ بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم عزف ا

بعد ذلك ألقى المشرف العام على تقنية المعلومات بوزارة الثقافة واإلعالم الدكتور عبدهللا بن إبراهيم العثمان كلمة قال 

نعيش في هذه الوزارة يوًما جميالً من أجمل أيام الوزارة وبتوجيهات من معالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عادل : فيها

، وذلك بتدشين خدمات الوزارة اإللكترونية التي تسعى الوزارة من خاللها أن تبرز أهمية مد جسور بن زيد الطريفي

التواصل مع المواطنين إلبراز الجهود واإلنجازات وتيسير وصول المعلومة وتحقيق الخدمة المطلوبة وتسهيل اإلجراءت 
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م القرى، وفسح الكتب، والتراخيص اإلعالمية، على المواطنين والشركات والجهات الحكومية، ومن الخدمات صحيفة أ

 .ورفع المخالفات، ومتابعة القضايا، وغيرها من الخدمات اإللكترونية

وقدّم العثمان الشكر إلى معالي الوزير الدكتور عادل الطريفي الذي تابع هذه المشاريع لحظة بلحظة وقدم الدعم الالزم، 

ى أيدي الشباب السعودي من منسوبي تقنية المعلومات بوزارة الثقافة واإلعالم، منوهاً إلى أن هذه الخدمات تم إنشاؤها عل

مؤكداً العمل على تطوير هذه الخدمات باستمرار حتى تحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية 

 .لتطوير الخدمات التقنية اإللكترونيةالتعامالت اإللكترونية الحكومية وضمن منظومة شاملة تعمل الوزارة من خاللها 

ووّجه المشرف العام على تقنية المعلومات بوزارة الثقافة واإلعالم الدعوة لكافة زائري المواقع لإلسهام بما لديهم من 

 ملحوظات ومقترحات بنّاءة لتطوير المواقع والمحتوى من خالل البريد اإللكتروني الخاص بوزارة الثقافة واإلعالم أو من

 .خالل كافة مواقع التواصل الخاصة بالوزارة

بعد ذلك شاهد معالي الوزير والحضور عرضا مرئيًّا عن الخدمات اإللكترونية الجديدة وشرًحا للخدمات قدمه مستشار 

معالي وزير الثقافة واإلعالم المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي، والتي تشمل نظام التراخيص اإلعالمية، ويستهدف 

جميع الرخص اإلعالمية التي تصدرها الوزارة، ومنها خدمات التسجيل إلصدار رخص جديدة وتجديد رخص قديمة، 

ومتابعة العملية إلكترونيا بالكامل منذ الطلب، ومرحلة التحقق من الوثائق واعتمادها حتى إجراء عملية الدفع اإللكتروني 

دار أو تجديد الرخصة، ويصاحب تلك اإلجراءات إشعار المستفيد ، ومن ثم إص«إذا كانت الرخصة تتطلب هذا اإلجراء»

 .عبر رسائل الجوال القصيرة

كما تشتمل الخدمات نظام فسوحات الكتب والمطبوعات، الذي يقدم خدمة للمؤلفين ودور النشر إلصدار تراخيص فسح 

لمطبوعات إلكترونيًّا، ومتابعة الكتب والمطبوعات وطباعتها وفسح توزيعها في المملكة، ويمكن من خاللها رفع ا

 .«إذن طبع»واستكمال اإلجراءات بشكل إلكتروني حتى إصدار  -إن لزم األمر  -مالحظات المراقبين عليها وتعديلها 

فيما تحتوي الخدمات الجديدة على نظام الفعاليات والمعارض الفنية الذي يهدف إلى إصدار ترخيص للفعاليات التي تقام 

المملكة وتشمل جميع المعلومات والشروط التي يجب توافرها، ومنها مجموعة من اإلجراءات  في مختلف مناطق

والخطوات اإللكترونية، كمخاطبة وإشراك الجهات الداخلية والخارجية، التي توفر للمستفيد واجهة يستطيع من خاللها 

المية التي تساعد على معرفة حالة طلبه متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل، إضافة إلى بعض الخدمات االستع

 .دون حاجة لمراجعة مبنى الوزارة

كما تتضمن خدمة رفع المخالفات اإلعالمية، إذ تقدم خدمة اإلبالغ عن المخالفات اإلعالمية وتمر بمرحلة التحقق 

ا كقضية لدى اللجان المعنية، والمطابقة إلكترونيا للمدعي والمدعى عليه، وفي حال استيفاء المستندات الالزمة يتم تحويله

تبليغ مواعيد الجلسات واألحكام في حال صدورها واالستعالم عن »ويوفر هذا النظام العديد من الخدمات، التي تشمل 

 .«حالة الدعوى وأي مالحظات تخصها

خدمات إلكترونية  الصحيفة الرسمية في المملكة،« أم القرى»فيما تتمثل الخدمة األخيرة في نظام اإلعالنات في صحيفة 

، كما يوفر النظام إمكانية الدفع «أم القرى»لنشر اإلعالنات الحكومية والخاصة والمناقصات والمنافسات على صحيفة 

إذا كانت تلك الخدمة تتطلب « سداد»اإللكترونّي، وفي حال اكتمال اإلجراءات والموافقة عليها يتم تسديد الخدمات عبر 

 .دفع مبلغ مالي

بوابة الوزارة وتطبيقاتها اإللكترونية، بالكامل لتشمل جميع األنظمة والتطبيقات ولتكون مرجعًا لجميع أخبار  وتم تطوير

الوزارة وفعالياتها ومرجعا إلكترونيًّا للوائح والجهات التابعة لها، كما تم تطوير تطبيقات مستقلة على األجهزة الكفية 

 .ANDROIDو IOSواللوحية وعلى أنظمة 

 .ولو الوزارة والهيئات، ومنسوبوهاحفل رؤساء تحرير الصحف الورقية واإللكترونية، ومسؤحضر ال
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مصحف )وجه وزير التعليم الدكتور أحمد بن دمحم العيسى اإلدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة لالستفادة من تطبيق 

ريم تالوة وحفظ وفهما و تدبرا من وقال وزير التعليم في تعميم صدر لإلدارات التعليمية إن تعليم القرآن الك( عين التعليمي

قبل الطالب في مختلف المراحل الدراسية هو أحد أهم أهداف وزارة التعليم وقال الدكتور العيسى حرصا على توفر 

المقرر الدراسي لمادة القرآن الكريم حفظ و تالوة بين أيدي أبنائنا الطالب قامت شركة تطوير للخدمات التعليمية بتطوير 

 .المتوفر على كافة متاجر الهواتف الذكية( ف عين التعليميمصح)تطبيق 
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      AM 21:21 12-22-1026أحمد الجهني، مصلح الفرحان، إبتسام شقدار : مكة المكرمة

فلبينية باشرت الجهات األمنية في العاصمة المقدسة ظهر أمس جريمة بشعة تمثلت في إقدام عاملة منزلية من الجنسية ال

على قتل مواطنة في الخمسينات من عمرها، وذلك بتوجيه عدة ضربات إلى جسدها بساطور حاد، مما أدى إلى وفاتها 

 .على الفور داخل منزلها في حي الشرائع

تواجدت في موقع الحادثة، حيث أكدت المعلومات أن مركز عمليات األمن الموحد تلقى بالغا يفيد بمكان مسرح " الوطن"

ة القتل، حيث توجهت الجهات األمنية إلى الموقع على وجه السرعة وألقت القبض على عاملة منزلية أخرى تعمل جريم

عند ذات األسرة، كانت مختبئة خلف المنزل ومالبسها ملطخة بالدماء، فيما فرت القاتلة من الموقع بعد أن نفذت جريمتها 

 .تبين بالمعاينة األولية أنها قد فارقت الحياة تاركة المواطنة غارقة في دمائها داخل المنزل، حيث

في الموقع أيضا نقل أحد أبناء الضحية إلى المستشفى بعد إصابته بانهيار عصبي نتيجة مشاهدته " الوطن"ورصدت 

 .الجريمة عقب عودته إلى المنزل

لدته وهي ملقاة على األرض والدماء وكان االبن األكبر للمجني عليها قد عاد إلى المنزل الساعة الواحدة ظهرا ليفاجأ بوا

، حيث باشرت األدلة الجنائية والطبيب الشرعي مسرح 122تسيل منها، وعلى الفور أبلغ مركز العمليات األمنية الموحد 

 .الجريمة لمعاينته ورفع األدلة

تقبال مركز من جهته، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، باس

العمليات الموحد بالغا يفيد بتعرض مواطنة في العقد الخامس من عمرها لعدة طعنات بآلة حادة، من قبل عاملة منزلية، 

، وتمكن الفريق من القبض عليها، وإيقا فها إلحالتها إلى حيث هربت من مسرح الجريمة وتم تشكيل فريق بحث وتحّرٍ

 .الجهات المختصة
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      PM 22:52 10-22-1026علي عبدي ، ليلى الزبيدي : الدمام

من إجمالي قضايا األحوال الشخصية الواردة للمحاكم السعودية، أنهت  4547%فيما بلغت قضايا الطالق وإنهاء النكاح 

قضية طالق  621بمعدل يوما من بداية العام الحالي  45قضية إنهاء النكاح والتفرقة خالل  174601المحاكم السعودية 

 .يوميا

 مؤشر قضايا األحوال الشخصية

منطقة مكة المكرمة احتلت الصدارة في قضايا "أن  2418أوضح مؤشر قضايا األحوال الشخصية لوزارة العدل لعام 

ة قضية، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتب 6117قضية، وحلت منطقة الرياض ثانية بـ 7147الطالق وإنهاء النكاح بـ

 2162قضية إنهاء نكاح، وشهدت منطقة المدينة المنورة  1180قضية، وكانت منطقة عسير رابعة بـ 1026الثالثة بـ

 125قضية طالق، فمنطقة تبوك بـ 2414قضية طالق، ثم منطقة جازان بـ 2472قضية طالق، تلتها منطقة القصيم بـ

قضية، ثم منطقة الجوف  617فرقة، تليها منطقة نجران بـحالة إنهاء النكاح والت 711قضية طالق، وشهدت منطقة حائل 

 ".حاالت طالق 408قضية، كانت منطقة الحدود الشمالية األقل بـ 456قضية، وفيما سجلت منطقة الباحة  668بـ

 جلسة صلح واحدة 

طبيعة المحاكم "أن  "الوطن"أوضح القاضي التنفيذي في المحكمة العليا بمكة المكرمة سابقا الشيخ عبدالعزيز الشبرمي لـ

مشيرا إلى أن هناك " لقضايا الطالق وإنهاءات النكاح ليست لإلصالح، وأن األصل في القضاء الفصل أي تثبيت الطالق

 .حاالت طالق في المحاكم لم تمر عبر لجان اإلصالح األسري بسبب تزايد الحاالت

م تحويلها مباشرة إلى لجنة اإلصالح، التي تعقد قضية الطالق إذا وصلت إلى محاكم األحوال الشخصية يت"وأضاف أن 

، داعياً إلى إشراك القطاع "جلسة واحدة بين الزوجين بسبب كثرة قضايا الطالق، واإلصالح قد يحتاج إلى أكثر من جلسة

الخاص في اللجان اإلصالحية واالجتماعية واللجان االجتماعية في الجمعيات الخيرية التابعة للشؤون االجتماعية 

 .للمساهمة في حل الخالفات األسرية التي تصل إلى المحاكم

 أسباب تزايد الطالق 

عدم التحري عن الخاطب أو عن المخطوبة قبل الزواج، وضعف : حدد الشبرمي أهم أسباب ارتفاع حاالت الطالق، وهي

وعدم اهتمام الزوجة الوازع الديني عند الزوج والزوجة، وتعاطي المخدرات أو المسكرات، والعالقات المحرمة، 

واستشعار قيمة األسرة، والمقارنة السلبية كمقارنة الزوجة بالممثالت أو مقارنة الزوج بشخصيات إيجابية، وتدخل األهل 

واألصدقاء، وتفضيل المصالح الشخصية على األسرة، وعدم استشارة أهل الخبرة كالمستشار األسري، والخالف في 

 ."لك، وعدم استشعار مستقبل األطفال، وضعف الثقافة األسرية، والتأثر بوسائل اإلعالمأمور بسيطة كالطبخ وما شابه ذ
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 واتساب حييل فتاتني إىل اجللد والسجن

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12الوطن االثنين جريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284883&CategoryID=5 

 

      AM 21:42 12-22-1026نجالء الحربي : جدة

 10أيام و 20بين فتاتين، حملت عبارات سب وقذف في الحكم بسجن كل منها " واتساب"تسببت محادثات في برنامج 

 .قة داخل السجن، وأخذ تعهد عليهما بعدم التعرض لبعضهما في قضية نظرتها المحكمة الجزائية في جدة مؤخراجلدة متفر

إن ناظر القضية وجه للفتاتين توبيخا على أفعالهما من قذف وسب، معتبرا ذلك من " الوطن"وقال مصدر قضائي لـ

طبيق عقوبة أشد عليهما في المرة القادمة حال تكرار ذلك مخالفات الجرائم المعلوماتية، مكتفيا بعقوبة السجن والجلد وت

 . الفعل

 رسائل 8

تضمنت تفاصيل القضية مثول فتاة أمام المحكمة الجزائية بجدة تدعي قيام فتاة أخرى بإرسال رسائل لها تحمل ألفاظا بذيئة 

سبتها، فيما طلب ناظر القضية من بحقها عبر برنامج واتساب، وطالبت المحكمة بإقامة الحد الشرعي على الفتاة التي 

الجهات المختصة رصد الرسائل التي استقبلها جوال المدعية للتأكد من صحة أقوالها، وتم تأجيل الجلسة، وفي الجلسة 

التالية تأكدت صحة الرسائل الصادرة من جوال المدعى عليها، مما جعل ناظر القضية يوجه تهمة القذف والشتم للمدعى 

 .عليها

تحمل كلمات بذيئة والدعاء على المدعية وزوجها، مشيرا إلى أنه  8المصدر أنه وبعد حصر الرسائل وجد أنها وأضاف 

حينما سأل القاضي المدعى عليها عن أسباب توجيه تلك الرسائل للمدعية، أرجعتها إلى مشاكل بينهما، وأن المدعية هي 

ت تحتفظ بها في جوالها منذ شهرين، وبعد التأكد منها، طلب من بدأت بالسب والشتم، وقدمت للقاضي الرسائل التي كان

القاضي من الفتاتين تحويلهما إلى لجنة الصلح، ولكن بعد مرور شهر تم عقد الجلسة األخيرة للنطق إما بالحكم أو إتمام 

 .الصلح

 فشل الصلح

لبت المدعية من المحكمة تطبيق الحد حسب تقرير لجنة الصلح وجد القاضي أن الفتاتين لم تقبال الصلح، وط"قال المصدر 

الشرعي بحق المدعى عليها، فما كان من ناظر القضية إال أن وجه للفتاتين توبيخا على أفعالهما من قذف وسب، معتبرا 

جدلة داخل السجن، وأخذ تعهد عليهما بأال تتعرضا  10أيام والجلد  20ذلك من الجرائم المعلوماتية وحكم بسجن كل منهما 

 . "بة أشد عليهما في المرة القادمةوإال فسيتم تطبيق عقو لبعض،
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 حارس أحد املشاريع يفرتش العراء بالقصيم

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12الوطن االثنين جريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284918&CategoryID=5 

 

      PM 22:21 10-22-1026دمحم الشويعي : الرس

أبدى عدد من المواطنين في بلدة الذويبة التابعة لمركز الذيبية غرب محافظة الرس، عن استياءههم بعد مشاهدة أحد 

المشاريع اإلنشائية يحرس المكائن الخاصة في أحد مشاريع إنشاء خط مياه على طريق الملك العمالة التابعين ألحد 

 .عبدالعزيز يفترش العراء

واستغرب المواطن نادر الغرابي، من كيفية ترك العامل بهذا الشكل لحراسة المعدات في ظل هذه األجواء الباردة والتي 

وفي مكان يفتقد ألبسط وسائل السالمة منذ أيام مضت، ويمتد عمل درجات في برودة عالية جداً،  20تصل ألقل من 

 .يوم قادمة 24اإلنشاء لـ

وأكد مدير مكتب العمل والشؤون االجتماعية خالد المالك، أن ذلك يتعبر مخالفة، مبينا أنه سيقوم بإرسال فرقة ميدانية 

 .بشكل عاجل للتأكد من الموقع واتخاذ اإلجراء الالزم

ألف لاير، كما نصت عليه قائمة  15أن الغرامات للمخالفات في هذه الحالة تصل لـ" الوطن"طلع لـوأوضح مصدر مُ 

المخالفات في وزارة العمل، في حال عدم االلتزام بقواعد الحماية والسالمة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها داخل 

طار واألمراض الناجمة عن العمل واآلالت المستعملة المنشأة، واتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال من األخ

 .اية المقررة لهاباستعمال وسائل الوق

 
خبريا  3.انطالق املؤمتر السعودي للمحاكاة الصحية مبشاركة 

 حمليا ودوليا
 م1026 نوفمبر 12  هـ2418صفر  12األقتصادية االثنين جريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/21/article_1103783.html 

 

 من الرياض« االقتصادية»

، الذي سينطلق غدا، في أحد فنادق "م1026المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية "أنهت وزارة الصحة استعداداتها الفتتاح 

 .ين ودوليين من منظمات عالميةمتحدثا ومختصين محلي 64الرياض، بمشاركة 

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ليومين إلى بناء الكفاءات الوطنية في مجال المحاكاة الصحية وربطهم بالجهات األخرى في 

واعتماد آلية التدريب باستخدام المحاكاة الصحية وآلية ترخيص وإعادة ترخيص األفراد والمراكز في ، التخصص ذاته

والتعليم المهني المرتكز على المحاكاة الصحية بالتقنيات الحديثة في مجال التعلم والتدريب التي ، صحيةمجال المحاكاة ال

 .تضمن سالمة المريض في المقام األول والحفاظ على حياته من األخطاء

خطط متحدثا ومختصون محليون ودوليون من منظمات عالمية للمحاكاة ومعتمدين في وضع ال 64ويشارك في المؤتمر 

إضافة ، والمعايير واعتماد مراكز المحاكاة دوليا، وسيصاحب المؤتمر عديد من ورش العمل المتخصصة في هذا المجال

 .من عمداء كليات الطب وكليات التمريض في المملكة وعميد كلية الطب في دبي 40إلى حضور ومشاركة 
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ئة السعودية للتخصصات الصحية وتم إقراره من ساعة تعليم طبي مستمر من الهي 14وأوضحت الصحة أنه تم اعتماد 

 .ملكية لألطباء والجراحين الكندية، والكلية الSESAMالجمعية األوروبية للمحاكاة الصحية 

 
 ألفا 58يف الربع الثالث إىل %  37زادوا 

 «أجانب»من العاطلني عن العمل يف السعودية %  8
 م1026 نوفمبر 12  هـ2418صفر  12األقتصادية االثنين جريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/21/article_1103748.html 

 

 إكرامي عبدهللا من الرياض* 

في المائة من إجمالي  7.7ألف عاطل، يشكلون  58العاطلين عن العمل في السعودية نحو " األجانب"بلغ عدد الوافدين 

ألف عاطل بنهاية الربع الثالث من العام  752.8، البالغ عددهم "سعوديون وغير سعوديين"العاطلين في السعودية 

 .الجاري

، استند إلى بيانات الهيئة العامة لإلحصاء، فقد ارتفع عدد العاطلين "االقتصادية"ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة 

في المائة خالل الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه والبالغ  42سعودية بنسبة األجانب في ال

ألف عاطل عن العمل، علما بأن ربات المنازل ال يتم إدراجهن ضمن العاطالت كونهن خارج قوة العمل في  42.1

 .األساس

في  0.6في المائة، مقارنة بـ  0.8في السعودية في الربع الثالث إلى وبحسب التحليل، ارتفع معدل البطالة بين األجانب 

في  51مليون مشتغل، يشكلون  7.16وبلغ عدد المشتغلين األجانب في السعودية نحو . المائة في الربع الثاني من العام ذاته

سة ماليين مشتغل سعودي يشكلون مليون مشتغل، بينما هناك نحو خم 21.4المائة من إجمالي المشتغلين في البالد، البالغ 

 .في المائة من إجمالي المشتغلين في المملكة 42نحو 

في المائة من قوة  56مليون فرد، يشكلون  7.42األجنبية في السعودية نحو ( سنة فأكثر 25من عمر )وبلغت قوة العمل 

 5.7في المائة من اإلجمالي، بنحو  44 فيما تشكل قوة العمل السعودية نحو. مليون فرد 21.2العمل في البالد، البالغ 

 .مليون سعودي

في المائة من إجمالي العاطلين في السعودية  14.8ألفا، يشكلون  647في المقابل، بلغ عدد العاطلين السعوديين نحو 

في المائة من  44مليون مشتغل، يشكلون  4.1فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين نحو ". سعوديون وغير سعوديين"

 .إجمالي المشتغلين في البالد

المشتغلون ( سنة فأكثر 25)هم جميع األفراد " قوة العمل"وبحسب تعريفات الهيئة العامة لإلحصاء، فالمقصود بـ

 .والمتعطلون عن العمل

ـح سنة فأكثر وعملوا لمدة ساعة واحدة على األقل مـقابـل راتــب أو رب 25هم األفراد الذين يبلغون سن " المشتغلون"و

كموظفين منتظمين أو مؤقتين أو أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم أو قاموا بمساعدة أحد أفراد األسرة ( نقدي أو عيني)

لمدة ساعة على األقل دون مقابل في أي نوع من األعمال التجارية أو في مزرعة خاصة بأحد أفراد األسرة أو عملوا لمدة 

كمتطوعين أو تغيبوا ( نقدي أو عيني)واء فردا أو منشأة دون أجر أو ربـح ساعة واحدة على األقل لمصلحة جهة أخرى س

مؤقتا عن عملهم طيلة األسبوع بسبب إجازة أو مرض أو ألي سبب آخر وسوف يعودون إليه مجددا، وكل ذلك خالل 

 .األسبوع السابق لزيارة الباحث اإلحصائي لألسرة

سنة فأكثر الذين بحثوا بجدية عن عمل خالل األسابيع  25يبلغون سن  هم األفراد الذين" المتعطلين"بينما المقصود بـ

األربعة السابقة لزيارة الباحث اإلحصائي لألسرة وهم بالفعل قادرون على العمل ومستعدون لاللتحاق به في حال توافره، 

راد الذين لم يقوموا بالبحث لكنهم كانوا دون عمل خالل زيارة الباحث اإلحصائي لهم، ويشمل تعريف المتعطلين أيضا األف

عن عمل خالل األسابيع األربعة السابقة لزيارة األسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خالل 

فهم جميع األفراد " خارج قوة العمل"أما من هم . الفترة المقبلة وسبق لهم البحث عن عمل األسبوع السابق لزيارتهم

https://www.aleqt.com/2016/11/21/article_1103748.html
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درون على العمل، لكنهم ال يرغبون في العمل وال يبحثون عنه، مثل الطالب أو ربات المنازل، القا" ذكورا وإناثا"

 .عنه والمتقاعدين، إضافة إلى األشخاص األغنياء الذين ال يحتاجون إلى العمل وال يبحثون

 

 
 يف خمالفة لنظام اإلقامة يف اململكة

وتوظف « أجري»مدارس أهلية وعاملية تتحايل على نظام 
 رافقي منسوبيهام

 م1026 نوفمبر 12  هـ2418صفر  12األقتصادية االثنين جريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/21/article_1103778.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

المدارس األهلية والعالمية من توظيف مرافقي المعلمين والمعلمات األجانب دون الحصول حذرت وزارة التعليم مالك 

 .، من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، مؤكدة عدم السماح لهم بالعمل إال بعد الحصول عليه"أجير"على تصريح 

مرافقين غير المسجلين في نظام مصادر، أن الوزارة رصدت وجود عدد كبير من العاملين ال" االقتصادية"وأوضحت لـ

في عدد من المدارس األهلية والعالمية، حيث وجهت لهم تنبيهات بأن توظيفهم يعد مخالفة لنظام اإلقامة في " أجير"

 .المملكة، وعدم التالعب والتحايل في ذلك

العمل الصادر من  وحسب المصادر فإن شهادة صالحية العمل الصادرة من قبل إدارات التعليم، ال تغني عن تصريح

 .وزارة العمل والتنمية االجتماعية عبر نظام أجير

يسمح للمرافقين والمرافقات بالعمل في المنشآت التعليمية كمعلمين أو معلمات، وفق ضوابط " أجير"يذكر أن نظام 

قدم المرافق على وشروط معينة، وذلك دون الحاجة لنقل خدماتهم عليها، حيث تشمل أهمية سريان إقامة العامل، الذي 

 .سجله خالل فترة التعاقد بين المنشأة والمرافق، وذلك قبل توقيع العقد أو إصدار اإلشعار من النظام

إلعداد وتأهيل الحاضنات السعوديات لرعاية األطفال وتعليمهم من " حضن"من جانب آخر، أطلقت وزارة التعليم برنامج 

 .كةالميالد حتى سن ثالث سنوات في مناطق الممل

البرنامج األول ضمن سلسلة من البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة، وسينطلق البرنامج بدءا بـ " حضن"ويعد 

 .ساعة تدريبية 50حاضنة، في جدة والمدينة المنورة لمدة عشرة أيام تدريبية بواقع  50

ة سالم بن محفوظ الخيرية، انطالقا من برامج ويأتي هذا المشروع بالتعاون بين شركة تطوير للخدمات التعليمية ومؤسس

الشراكة والمسؤولية االجتماعية بينهما، تحت إشراف وزارة التعليم، ويتكون من خمس وحدات تعليمية تركز على 

المهارات واالتجاهات الالزمة لرعاية وتعليم األطفال الرضع والفطم والتي تعتمدها الجمعية الوطنية لتعليم األطفال، 

البرنامج كل متدربة بخمس حقائب تدريبية تحتوي كل منها على مادة علمية مرجعية تضم حلوال متكاملة للحاضنة  ويزود

 .أثناء العمل، ويتم تنفيذ البرنامج في عشرة أيام تدريبية بواقع خمس ساعات يوميا

التعليمية ومؤسسة سالم بن  ساعة تدريبية شهادة معتمدة من شركة تطوير للخدمات 50وتعطى كل متدربة بعد استكمال 

أول البرامج التدريبية المتخصصة في مجال الطفولة " حضن"محفوظ الخيرية تفيد باستكمالها للبرنامج، حيث يعد برنامج 

متدربة في كل مدينة، بهدف تزويدهن بالمهارات والمعارف، التي تؤهلهن للعمل في الحضانات،  15المبكرة، يستفيد منه 

 .لمهنية المعتمدة للعامالت في مرحلة الطفولة المبكرةوفق الممارسات ا

وفي شأن آخر، وجّهت اإلدارة العامة للتعليم في الرياض، المدارس للمشاركة في مشروع مسابقة الخط العربي والزخرفة 

رحلتين المتوسطة اإلسالمية، الذي تنظمه اإلدارة العامة للتعليم في المدينة المنورة، ويستهدف طالب التعليم العام في الم

 .والثانوية
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وأهابت اإلدارة بالمدارس لحث معلمي مادة التربية الفنية للمرحلة المتوسطة، ورائد النشاط بالمرحلة الثانوية ومعلمي 

أندية الخط بالمدرسة نحو تنفيذ المسابقة والعمل بها، وفق الضوابط المحددة، مع االهتمام بالطالب الموهوبين بالخط 

 .لكتابة السليمة وإبراز جمالياتهاخرفة اإلسالمية، وربطهم بلغتهم العربية، وتدريبهم على طرق االعربي والز

 

 

 
 منصة إلكرتونية لتسويق املصادر التعليمية

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12المدينة االثنين جريدة : المصدر

madina.com/node/709033-w.alhttp://ww 

 

 جدة -مرام مبارك 

أطلقت وزارة التعليم منصة إلكترونية لتسويق المصادر التعليمية، في مختلف التخصصات، سواء بمقابل مادي، أو مجاًنا 

برات وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات العاملة في هذا المجال فيما تستهدف المنصة دعم التطور الوظيفي، وتبادل الخ

 .العلمية، للمعلمين والمعلمات

للسيارات، خدمات متنوعة للمعلمين العرب، عبر إتاحة « الجميع»، الذي أنشئ بالتعاون مع شركة «أعناب»ويقدم موقع 

: عرض أعمال، ومصادر المعلم الريادي، مجانًا، كما يجري عمليات بيع للمنتجات الرقمية التعليمية عالية الجودة، مثل

وأوراق العمل، والتحاضير، والعروض التقديمية، والفيديوهات، باإلضافة إلى دعم المعلمين الباحثين عن األنشطة، 

 .المستجدات

 

 
م غدًا محلة للتربع بالدم« قياس»

ّ
 ينظ

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12اليوم االثنين جريدة : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4167483 
 

 الرياض -اليوم 

ينظم المركز الوطني للقياس والتقويم وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، يوم غد الثالثاء، حملة 

، (قياسي)ة المجتمعية وتأتي الحملة ضمن برامج قياس في المسؤولي. للتبرع بالدم، وذلك بمقره في حي النخيل بالرياض

حيث يشارك منسوبو المركز في دعم ومؤازرة جنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي، من خالل التبرع لهم بالدم، كما 

 1:10يتيح قياس لمن لديه الرغبة في المشاركة بالتبرع الحضور إلى مقر المركز الواقع في حي النخيل، وذلك من الساعة 

 .هـ2418صفر  14الثاء وحتى الخميس ظهراً من الث 2:10صباحاً وحتى 

 
 

http://www.al-madina.com/node/709033
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 ألف وظيفة للسعوديني 377

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12عكاظ االثنين جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510101 

 

 (جدة)« عكاظ»

ليم والصحة إطالق مبادرة مشتركة لرفع الجودة في التدريب على مجاالت المهن الصحية المختلفة، تعتزم وزارتا التع

 .ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص يشغلها غير سعوديين 100تمهيدا لتنفيذ خطة توطين تشمل 

لتدريجي للوظائف، وتجهيز وتعمل المبادرة على زيادة الطاقة االستيعابية في المجاالت الصحية، من أجل اإلحالل ا

وتهدف أيضا، إلى التوسع في التدريب الصحي، وتطبيق معايير الهيئة الوطنية لتقويم االعتماد . السعوديين لشغلها

األكاديمي على جميع الجامعات والمعاهد الدراسية، وتأسيس شراكات بين القطاع العام والخاص من خالل توسع األخير 

 .دث المستوياتلتدريب الصحي على أحفي ا

 

 
 من جرائم العمالة ترتكبها خادمات%  37

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12عكاظ االثنين جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510048 

 

رائم في المملكة عن العام الماضي، إلى أن جرائم العمالة المنزلية أشار أحدث تقرير لوزارة الداخلية أصدرته عن عدد الج

نسبة تورط الخادمات في %  1بالنسبة للخادمات، ثم تلتها نسبة جرائم العمالة األخرى، فيما لم تتجاوز %  40بلغت 

را على من يهملون ونوه المتحدث باسم الداخلية في تصريح سابق، إلى أن العامالت المنزليات يشكلن خط.جرائم القتل

 .أموالهم ومقتنياتهم الثمينة، مبينا أن العمالة المنزلية األكثر اعتداء على األموال

 
 
 
 
 

http://www.okaz.com.sa/article/1510101
http://www.okaz.com.sa/article/1510048
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 السعودية أول دولة حتصد شهادات االعتماد 

 عاملياً « االستزراع السمكي»لـ 
 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12الحياة االثنين جريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/18643743 

 

 سعد الغشام  -الرياض 

، أول دولة في العالم تحصل مشاريع االستزراع 1028بينت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة ستكون في نهاية  

 .ائي من التحالف العالمي لالستزراع المائيالمائي فيها على شهادة أفضل ممارسات االستزراع الم

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، في كلمة له خالل افتتاح المنتدى 

، الذي انطلق أمس، في فندق برج «متطلبات التحالف العالمي ألفضل ممارسات االستزراع المائي في المملكة»الثاني لـ

في الرياض، إنه من المتوقع أن تكون معظم مشاريع االستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة « رافال كمبنيسكي»

، تكون جميع مشاريع االستزراع 1028على شهادة أفضل ممارسات االستزراع المائي في نهاية العام المقبل، وفي نهاية 

اتها، وبذلك تكون الدولة األولى في العالم الحاصلة مشاريع االستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة على الشهادة ذ

 .المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات االستزراع المائي من التحالف العالمي لالستزراع المائي

يع وأضاف أنه بعد حصول المجموعة الوطنية لالستزراع المائي على شهادة أفضل ممارسات االستزراع المائي، إثر توق

اتفاق مع التحالف العالمي لالستزراع المائي باعتبارها أول جهة رسمية في المملكة تحصل على هذه الشهادة، تساءل 

الوزير عن إمكان حصول جميع المشاريع العاملة في هذا القطاع على تلك الشهادة التي تعتبر أداة مهمة وأساسية في 

 .ها على نطاق جميع مشاريع االستزراعتطوير صناعة االستزراع المائي، إن أمكن تطبيق

ولفت إلى أنه منذ انطالق المشروع قبل ستة أشهر مع مشروع األمن الحيوي، الذي يقوم بتوطين معايير السالمة 

للمنتجات البحرية، ومنتجات االستزراع السمكي في المملكة لضمان جودة المنتجات البحرية، ووصولها إلى المستهلك 

 .أهم أهداف هذه المشاريع بصورة ممتازة كانت

وأضاف أنه من خالل هذا المحور وهو ضمان سالمة المنتج السمكي تم عقد االجتماع األول لبرنامج تطوير الثروة 

السمكية، للتأكيد على أهمية تطوير صناعة الثروة السمكية من خالل عمليات االستزراع المائي التي تعتمد على معايير 

يق لمنتجاتها، وذلك من خالل الوصول الحقيقي مع منظمات ذات خبرة عالمية في المجال، وكذلك الجودة والسالمة والتطب

 .التحالف العالمي لالستزراع المائي للتطوير صناعة االستزراع المائي في المملكة العربية السعودية

رابعة يحتاج إلى مراجعة تلبيةً لرغبات وأشار إلى أن تقويم المنتجات البحرية بنظام النجمة الواحدة والثانية والثالثة وال

المستهلكين، والتي دائماً تكون نحو أعلى معايير الجودة في جميع المنتجات، والتي تنطلق خالل األشهر الستة المقبلة في 

، هو تقديم منتج طازج وصحي وسليم للمستهلكين، من خالل العمل مع هيئة «تقويم المنتجات»األسواق، والهدف الرئيس 

 .غذاء والدواء ودورها الفعال في ترتيب إحداثيات مناطق الضعف أو الخلل إن وجدتال

وفي أولى جلسات المنتدى، تحدث المستشار الفني للجمعية السعودية لالستزراع المائي فيلبوس باباجوريوس أنه وللمرة 

أن معدالت استهالك المنتجات البحرية ، ف(فاو)األولى في التاريخ، بحسب نشرة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

من االستزراع المائي تجاوز االستهالك من المصادر الطبيعية، وذلك من خالل تطبيقات أفضل ممارسات االستزراع 

 .المائي في العالم من خالل التحالف الدولي لالستزراع المائي

المائي، يمكن أن يساعد المستهلك في اتخاذ وأشار إلى أنه من خالل الحصول على شهادة أفضل ممارسات االستزراع 

القرار بشراء المنتجات البحرية بكفاءة عالية، مؤكداً أن الشهادة تعتبر وسيلة معتمدة في األسواق لتحديد جودة المنتج، 

وكذلك ضمان استمرارية المستهلك في عالقته مع الشركات المنتجة وعدم خسارته من وجهة نظر السوق، ولفت إلى أن 

م مزايا شهادة أفضل ممارسات االستزراع المائي أنها تدعم هذه الصناعة في المملكة بأفضل تقنيات وممارسات أه

http://www.alhayat.com/Articles/18643743
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االستزراع المائي، إضافة إلى ضمان سالمة المنتجات البحرية وآلية اإلمداد واإلنتاج في هذا القطاع، وكذلك ضمان 

 .مستهلكعالية التي ترضي طموحات الاستمرارية المنتج بالجودة ال

 

 
 «التحقيق»لـ « عضو هيئة»إحالة املسيئة إىل : الرياض

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12الحياة االثنين جريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/18646064 

 

 « الحياة» -الرياض  

ة الرياض، امرأة ظهرت في مقطع فيديو تتلفظ فيه على أحد أعضاء هيئة األمر بالمعروف والنهي استدعت شرطة منطق

 .عن المنكر في الرياض، وأحالتها إلى هيئة التحقيق واإلدعاء العام إلكمال الالزم بحسب االختصاص

ألمر بالمعروف والنهي عن وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن شكوى وردت من هيئة ا

 .المنكر تبين تعرض أحد رجالها لتلفظ من امرأة، والتي ظهرت في مقطع يتم تداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي

وتظهر في المقطع المرأة بصوت واضح تشتم أحد أعضاء الهيئة أمام أحد األسواق قبل أن تستقل سيارتها وتغادر المكان، 

 .طلب إحضارهابشكوى للشرطة ب« ةالهيئ»وأثر ذلك تقدمت 

 

 
 «الربيفابريك»مل نسمح مبنازل : «احلياة»لـ« اإلسكان»

 السريعة البناء 
 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12الحياة االثنين جريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/18624164 

 

 عوض المرشدي  -الرياض  

، التي قالت شركة سعودية إنها ستطرحها «البريفابريك»أكدت وزارة اإلسكان أنها لم تسمح بعد ببناء المساكن الجاهزة 

، وأوضحت الوزارة أنها لن تسمح بأي نظام إال بعد التأكد من مطابقته الشتراطات كود البناء 1027في األسواق مع بداية 

 .السعودي

اول نشطاء في وسائل التواصل االجتماعي مقاطع فيديو عن دخول نوع جديد من المنازل السريعة البناء وتد

، التي يعمل بها في العديد من الدول مثل تركيا والواليات المتحدة األميركية وكندا، وبأسعار منخفضة ال «البريفابريك»

 .ة اإلسكان التي تؤرق الكثيرينكحل ألزم. ألف لاير للفلة المكونة من طابقين 200تتجاوز 

وأظهرت مقاطع الفيديو عدداً من المنازل الجاهزة بأشكال مختلفة على مساحة كبيرة تمثل المعرض الخاص لشركة البناء 

، فيما شهدت تلك المقاطع انقساماً في آراء المهتمين بين مؤيد لدخول 1027التركية التي ستبدأ أعمالها في السعودية مطلع 

وخيارات جديدة من البناء ومدى انعكاس ذلك على أسعار البناء وبين آخرين يرون أن ثقافة المجتمع ال تزال ترفض أنواع 

مثل هذه األنواع من أساليب البناء، مشددين على ضرورة إخضاع المواد المستخدمة في البناء إلى اختبارات الجودة 

 .والسالمة للتأكد من مالءمتها

http://www.alhayat.com/Articles/18646064
http://www.alhayat.com/Articles/18624164
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إلسكان فكرت في حلول البيوت الجاهزة لحل أزمة األسكان، وإن كان من ضمن مخططاتها التي وحول إن كانت وزارة ا

تمت دراستها، أوضح المشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني في وزارة اإلسكان المهندس دمحم الميموني أن 

أهم المعايير التي تحرص عليها في هذا الشأن »استطلعت عدداً كبيراً من التقنيات وحلول البناء، مبيناً أن من « الوزارة»

سالمة المنشآت، وتحقيقها متطلبات كود البناء السعودي، كما تهدف من هذه االستطالعات واالختبارات إلى توفير حلول 

 وأكد أن وزارة اإلسكان لم تسمح بهذا النوع من. «بناء مبتكرة تضمن الجودة وتقلل التكاليف والوقت الالزم لإلنشاء

 .المساكن حتى اآلن، ولن تسمح بأي نظام إال بعد التأكد من مطابقته الشتراطات كود البناء السعودي

تواصلت مع الرئيس التنفيذي لشركة كارمود في السعودية عبدهللا العضيب، الذي أكد أن استخدام المنازل « الحياة»

التي تستخدم من عشرات السنين في عدد من الدول الصلب، « prefabrik« »البريفابريك»الحديثة والمكونة من لوائح 

المتقدمة هي مسألة وقت، مشيراً إلى أن دخول شركة كارمود إلى السوق في مطلع العام لن يستهدف المنازل بشكل مباشر 

وسيقتصر على المزارع والشاليهات ممن يبحثون عن نوع جديد من التميز والرفاهية، معلالً ذلك بقناعة المواطن 

ً إلى أن الشركة ستسعى إلى تغيير تلك القناعة من خالل إثبات جودة السع ودي في أن البيوت التقليدية هي األنسب، الفتا

 .المنتجات الجديدة خالل السنوات المقبلة

هي انخفاض كلفتها مقارنة بالمباني التقليدية إذ يراوح سعر المتر « البريفابريك»وأوضح العضيب أن ما يميز مباني 

تلك المباني ال تعتبر جديدة على »: لاير بحسب التصميم واإلضافات على البناء، وأضاف 2000إلى  700د من الواح

وأشار إلى سرعة بنائها التي تراوح . «األسواق الدولية ومستخدمة في عدد من الدول منذ عشرات السنين وأثبتت متانتها

 .يوماً بحسب المساحة 10إلى  25من 

قتها للمواصفات السعودية، يؤكد العضيب أن منتجات الشركة حصلت على شهادة من المكتب وفي ما يتعلق بمطاب

السعودي للمواصفات والمقاييس المعتمد من السفارة السعودية في تركيا، إضافة إلى شهادة األيزو التي تثبت جودة 

 صقر، أن أغلب الشركات األجنبية من جهته، يرى عضو هيئة المهندسين السعوديين المهندس دمحم. المنتجات في البناء

للبناء لم تحصل على التراخيص للدخول إلى سوق بناء المنازل، مشدداً على ضرورة خضوع تلك الشركات إلى 

 .اشتراطات كود البناء السعودي التي تعتبر إلزامية في بناء المنازل في السعودية

ب المواصفات السعودية ليس شرطاً لموافقتها لشروط بناء وبين صقر أن شهادة المواصفات السعودية التي تعطى من مكت

 .المنازل، موضحاً أن جميع المنتجات المستوردة تحصل على هذه الشهادة كشرط لدخول السوق السعودية

التي تعتبر متخصصة في البناء، وأن أغلب المنتجات « ساسو»وأشار صقر إلى أن شركات البناء لم تحصل على شهادة 

 .لسهولة الحصول عليها« أيزو»ادة حصلت على شه

من جهته، يرى المواطن بسام الحربي أن أساليب البناء في السعودية ال بد أن تتغير لتتناسب مع دخل المواطن البسيط 

ولتلبي الحاجة، مشيراً إلى ضرورة فتح الباب لشركات األجنبية التي تسوق منتجات البناء ذات الجودة العالية والسعر 

 .تضع المواطن أمام الخيارات المتعددة للبناءالمنخفض و

ولفت الحربي أنه سبق وأن أستأجر منزالً في والية نيوهامشر في الواليات المتحدة لمدة تجاوزت ثالث سنوات، وانبهر 

 .من قوة تحمله لألجواء المتغيرة والثلوج في فصل الشتاء، على رغم شكله المتواضع الذي أشبه بالكوخ

ى المواطن عزيز المطيري أن مشكلة اإلسكان ال تكمن في أسعار البناء، بل إن أسعار األراضي المرتفعة ومن جانبه، ير

ً أن ثقافة البناء في السعودية ال تتقبل مثل هذه األنواع من المنازل، إضافة إلى درجات الحرارة  هي السبب، مضيفا

ولفت المطيري أن شركات . بها إال البناء التقليدي المعتادالمرتفعة وحاالت الطقس الغابرة في فصل الصيف، التي ال يناس

لم تحقق النجاح في تغيير ثقافة  1020البناء األجنبية ليست بالجديدة على السوق، فمنذ دخول الشركات الصينية في 

 .تفت بمشاريع إسكان موظفي الشركاتالمجتمع واك
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 مبناسبة افتتاح أعمال السنة األوىل للدورة السابعة

 دم احلرمني يلقي اخلطاب امللكي مبجلس الشورى خا
 ربيع األول 75يف 

    م1026 نوفمبر 11 - هـ2418صفر  11الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
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 دمحم الشيباني -الرياض 

من شهر ربيع األول القادم  25الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم األربعاء الموافق  يفتتح خادم الحرمين الشريفين

 .أعمال السنة األولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى حيث يلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية

وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على  عبدهللا آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، وأعرب عن شكره. أعلن ذلك الشيخ د

 .دعمه واهتمامه بمجلس الشورى ومتابعته ألعماله وآدائه

إن أبناء المملكة العربية السعودية والمراقبون السياسيون واالقتصاديون يتلهفون إلى سماع الخطاب الملكي : وقال معاليه

وتؤكد ، نهض همم أبناء الوطن على امتداد رقعة بالدنالما يتضمنه من مالمح مهمة تست، الكريم تحت قبة مجلس الشورى

وما يحمله من رسائل مهمة ، المضي في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في عالم مضطرب يموج بالصراعات

 .وسياساتها االقتصادية، لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا اإلقليمية والدولية

يضع الخطاب الكريم وثيقةً أساس ألعماله ومحفزاً لمزيد من العطاء في  -كعادته في كل عام  -س الشورى وأكد أن مجل

خدمة الدين والوطن، ورأى عبدهللا آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى مستقبل مشرق في البناء والتطوير 

تلك الرؤية وما تحمله من برامج طموحة تستلزم من ، 1010وخطة التحول الوطني ،  1010من خالل رؤية المملكة 

مجلس الشورى في دورته الجديدة أن يستثمر كل إمكانات أعضائه وطاقاتهم وخبراتهم في التفاعل مع الرؤية وبرامجها 

 .التي تستهدف الوطن والمواطن في كافة المجاالت

المجلس الطويلة التي بدأها مؤسُس هذه البالد وبانيها  وعد الدورة السابعة لمجلس الشورى انطالقة تضاف إلى مسيرة هذا

جاللةُ الملُك عبد العزيز طيب هللا ثراه ، فوضع منهَج هذا المجلس وأرسى قواعدَه على مبادئ دينِنا الحنيف، مجسداً بذلك 

 .ة تعاليم اإلسالم التي تقوم على التعاون والتآزر والمشاورة والنصيحة واإلخالص بين الراعي والرعي

، وأكد أن الدورة السابعة تأتي إثر دورات متعاقبة مر فيها مجلس الشورى في عهده الحديث بخطوات تطويرية متدرجة

أما اليوم وقد ازدادت ثقة المواطن بالمجلس ووعيه بمسؤولياته، فقد ارتفعت ، وفي عدد أعضائه، في تحديث نظامه

ومناقشة ، ودراسة األنظمة وتحديثها وإقرارها، رسة دوره الرقابيتطلعاته ألن يقوم المجلس بدور أكبر على صعيد مما

 .القضايا الوطنية الملحة، وأن يكون عوناً لألجهزة الحكومية بما يساعدها على إنجاز أعمالها

قراراً  221منها ، قراراً  512جلسة أصدر خاللها  181إن مجلس الشورى عقد خالل دورته السادسة : وقال آل الشيخ

قراًرا بالموافقة على مقترحات بأنظمة  26و، قراراً تخص الجهات الحكومية 158و، ألنظمة ولوائحها الداخليةخاصة با

إضافة إلى ، من نظام مجلس الشورى 11جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها للمجلس عدد من أعضائه استنادًا للمادة 

مشيراً إلى أن هذه . فاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقةالموافقة على عدد من االتفاقيات والمعاهدات ومذكرات الت

لكن أهميتها تكمن في مضامينها واستهدافها المصالح العامة بما ، األرقام مهمة في إحصاء االجتماعات و تعداد القرارات

 .يخدم الدين والوطن

ادسة على ما تميز به أداؤهم من عمل وسجل تقديره ألصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة أعضاء المجلس في دورته الس

ً بآداب الحوار أوصلت المجلس إلى هذه النتائج الجيدة  جماعي جاد وحياد في الطرح وموضوعية في المعالجة والتزاما

 .والتي تقود بإذن هللا إلى مزيد من الطموح واآلمال الكبار في العطاء والتطلعات
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ولصاحب السمو ، ن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزورفع رئيس مجلس الشورى بالغ الشكر واالمتنا

الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي 

 –ر الدفاع، على ما يولونه األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزي

من دعم واهتمام بمجلس الشورى بوصفه سنداً داعماً للحكومة في مسيرة التطوير التي تشهدها البالد بحمد  -يحفظهم هللا 

هللا في هذا العهد الزاهر، سائالً المولى عز وجل أن يوفق قيادة هذه البالد إلى ما فيه الخير والصالح، وأن يديم على بالدنا 

 .من واإليمان ويحفظها من كل مكروهم األنع

 
 ودعم اإلرهاب مببالغ طائلة.. أفرادها متورطون بتجنيد انتحاريني

 إعادة حماكمة خلية خططت الغتيال امللك عبداهلل
    م1026 نوفمبر 11 - هـ2418صفر  11الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
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 مفضي الخمساني -الرياض 

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم إعادة محاكمة خلية تنتمي لتنظيم القاعدة اإلرهابي تضم أربعة متهمين بمحاولة 

ن طريق القيام بعملية أثناء زيارته لمنطقة القصيم في ذلك الوقت ع -رحمه هللا-اغتيال الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 

 .انتحارية، بعد نقض حكم سابق أُصدر بحقهم

وعقدت جلسة اليوم بحضور المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات في مكافحة اإلرهاب باألمم 

 .المتحدة

هدف العمل على خدمة مصالح ب" القاعدة"وكانت أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه األول ارتباطه بموقوفين قياديين في 

أثناء زيارته لمنطقة القصيم وتحدثهما بأن  -رحمه هللا-الغتيال الملك عبدهللا " الثاني"التنظيم داخل المملكة، وتخطيطه مع 

ذلك ال يمكن إال بعملية انتحارية بهدف إحداث بلبلة في أمن الدولة وتمكين الفئة الضالة من التحرك بسهولة للقيام بعمليات 

إرهابية داخل المملكة، باإلضافة إلى خلعه البيعة التي في عنقه لولي األمر ومبايعته أحد الموقوفين وعلى العمل معه 

 ً  .ودعمه مادياً ومعنويا

وتورط بالسفر إلى لبنان بتوجيه من موقوف آخر من أجل االطالع على المعسكرات المقامة هناك ومن ثم يعود إلى 

وج الشباب إلى تلك المعسكرات، والتقائه هناك بأحد الموقوفين وعدد من األشخاص المنتمين المملكة ويتولى تنسيق خر

للتنظيم وتدربه معهم على فك وتركيب السالح من نوع رشاش، وتستره على ما علمه من ذلك الموقوف بأن بعض الشباب 

 .رهابية في الداخلالذين يتدربون في لبنان يتم إعادتهم إلى المملكة من أجل القيام بعمليات إ

لاير، وذهب  70،000كما قابل المدعى عليه، المتهم الثالث وأبلغه بأن المطلوب منه قبل خروجه إلى أفغانستان جمع 

ً لدى الجهات األمنية " الثاني"أيضاً مع  إلى مركز تمير أكثر من مرة لمحاولة إقناع شخص كفيف متحفظ عليه حاليا

 .لك داعماً الجتذاب الشباب ورفع همتهم وتحريضهم على القتالبالخروج إلى أفغانستان ليكون ذ

ً بالتستر على عدد من المطلوبين وتمويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية بمبالغ كبيرة، إلى جانب  واتهم المتهم األول أيضا

 .شروعه في السفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك

وانضمامه معه في العمل اإلرهابي داخل المملكة، " األول"تواصله المستمر مع وكانت من أبرز تهم المدعى عليه الثاني 

وتخطيطه معه الغتيال الملك عبدهللا، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي األمر، وعرضه على شخص سوداني يكنى أبو 

مقابلة مندوب أبي الحاشر ب" األول"الحاشر فكرة إرسال الشباب من المملكة للتدريب في معسكرات بالسودان، وتكليفه 

 .بالمدينة المنورة لمعرفة احتياج المعسكرات هناك" سكري"ويدعى 

، باإلضافة إلى تمويله لإلرهاب (الذي قام بعملية انتحارية)وتورط بالتستر على مطلوبين وإيواء الهالك خالد الصانع 

 .والعمليات اإلرهابية بمبالغ مالية طائلة
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ة للمدعى عليه الثالث ارتباطه وتواصله مع مطلوبين من عناصر التنظيم اللذين عرضا عليه ومن بين االتهامات الموجه

مرافقتهما للقتال في أفغانستان، وتستره على خروجهما، وشروعه في السفر إلى أفغانستان، ومراسلة أحد األشخاص 

 .الهالك أسامة بن الدنلتسهيل خروجه إلى العراق للمشاركة في القتال، وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة 

وتأثره بأفكاره وتوجهاته التكفيرية،  85أما المتهم الرابع فقد وجهت له تهم باالرتباط والتواصل مع مطلوب على قائمة 

واشتراكه في جريمة تزوير من خالل تسليمه ابن خالته المطلوب صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به ليستفيد منها 

بالد باسمه، ومساعدته مطلوباً أمنياً على الهرب خارج المملكة بتمكينه من استخراج جواز سفر مزور في الخروج من ال

باسمه وانتحال شخصيته عند مغادرته، وتأييده العمليات اإلرهابية، وإيواؤه مطلوبين في منزله بالمنطقة الشرقية قبل 

العراق رغم علمه بتوجهاتهم المنحرفة وأنهم يحملون معهم  مغادرة اثنين منهم إلى إيران بقصد التوجه إلى أفغانستان أو

 ".األول"مبالغ مالية كبيرة كان يحفظها لهم في منزله، ثم إيواؤه المتهم 

من جهته، طالب المدعي العام بإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية شديدة بحدها األعلى تزجرهم 

الصراع،  لمبلغ المالي المضبوط بحوزة المتهم األول كونه معداً لدعم المقاتلين في مناطقوتردع غيرهم، ومصادرة ا

 .والحكم بمنعهم من السفر

 
 ظلت الوحدة شعارًا راسخًا واقعًا بني املواطنني على مدى تارخيهم

 قوتنا احلقيقية يف تالحم الشعب وقيادته: ويل العهد
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 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

أكد صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على 

بن عبدالعزيز العالمية، أن القوة الحقيقية للمملكة هي في تالحم الشعب وتمحوره حول الوطن واتفاقه على  جائزة نايف

األسس الوطنية، مشدداً على أن الشعب السعودي الوفي على أعلى مستويات المسؤولية، وأن التفافه حول القيادة كان سمة 

ً بارزة ومشهودةً سياسيا واجتماعياً، على رغم كل التح  .ديات والمواقف المحورية وطنياً وقومياً وإسالمياً وعالميا

وقال سموه في تصريح صحافي بمناسبة انعقاد المؤتمر األول لضوابط استخدام شبكات التواصل االجتماعي في اإلسالم، 

وات المشبوهة إن المواطنين والمواطنات يتمتعون بوعي وحصانة ضد الدع(: "الثالثاء)بمقر الجامعة اإلسالمية اليوم 

، مشدداً على ضرورة اغتنام وسائل التواصل في الدعوة اإلسالمية، وفي ما "والمتطرفة واإلرهابية لزعزعة أمن الوطن

 .يعود على الوطن والمواطن بالخير والفائدة

ح وجالء وسلم يرى بكّل وضو -صلى هللا عليه-إن المتأمل في مصدري التشريع كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه : "وأضاف

الكثير من الوصايا والواجبات واألحكام التي تدعو إلى تحقيق األخوة والتالحم والتعاضد والتواصل والتعاون واإلخاء 

كما جاء اإلسالم لمحاربة كل الحواجز التي يمكن أن تفرق بين . والتكافل بين أفراد األمة، وبين اإلنسان وأخيه اإلنسان

ر أقسامها وأسمائها، والكبر والغرور والحقد والحسد وسوء الظن وغيرها من الصفات أفراد األمة مثل العصبيات بسائ

يا أيها الناس إنا خلقناكم من : "يقول هللا سبحانه وتعالى. المذمومة التي جاء اإلسالم للقضاء عليها واجتثاثها من جذورها

واعتصموا بحبل : "ويقول تعالى". م إن هللا عليم خبيرذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاك

هللا جميعا وال تفرقوا واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم : "-ملسو هيلع هللا ىلص-ويقول النبي ". من النار فأنقذكم منها كذلك يبين هللا لكم آياته لعلكم تهتدون

 ".وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحّمى

إن المنهج اإلسالمي يؤهل الفرد المسلم، ويعنى بتربيته، ليكون صالحا في نفسه ونافعا في : "وتابع سمو ولي العهد

ت أركانها، وهو جزء ال يتجزأ من نسيج أمته، له حقوق كفلها اإلسالم شريطة مجتمعه وفاعال في نهضة أمته، وفي تثبي

قيامه بواجباته تجاه أمته من احترام اإلسالم كشريعة شاملة تَْحمل الخير، والحفاظ على ثوابت األمة، وصيانة لحمتها التي 
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و انتقاص، ودونما اعتداء أو جور على تتحقق باحترام األُطر العامة والخاّصة لألّمة، والعمل في إطارها دون مساس أ

حّق الفرد الذي قّررته الشريعة اإلسالمية من حفظ النّفس والدّين والعرض والعقل والمال، وهي مقاصد الشَّريعة المكفولة 

 ".سواء لألفراد أو األّمة

ى هذا العهد الزاهر عهد خادم ، وحت-رحمه هللا-ولفت إلى أن هذه البالد المباركة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز 

قامت على أساس فكري وعقدي مستمد من القرآن الكريم وسنة  -حفظه هللا-الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

الرسول، حيث يعدان المصدر األساسي للتشريع في هذه البالد، وهما سبب فخر واعتزاز وقوة التفاف وتالحم المجتمع 

ووالة أمر هذه البالد المباركة، وظلت الوحدة شعاراً راسخاً وواقعاً ملموساً بين المواطنين على مدى  السعودي مع قيادته

تاريخهم الطويل، وظل التالحم بين الشعب والقيادة الحكيمة سمةً بارزةً ومشهودةً في المشهد السياسي واالجتماعي رغم 

ً وإسالم ً كل التحديات والمواقف المحورية وطنياً وقوميا ً وعالمياً، مضيفا وفي مختلف المحافل يؤكد المسؤولون "يا

واألكاديميون والمثقفون والمواطنون السعوديون ما يتمتع به المواطن من وعي بابتعاده عن تلبية الدعوات المشبوهة 

القوة والمتطرفة اإلرهابية لزعزعة أمن الوطن، وقد أثبت الشعب السعودي الوفي أنه على مستوى المسؤولية وأن 

الحقيقية ألي شعب من الشعوب هي مقدار تالحم هذا الشعب مع بعضه البعض وتمحوره حول الوطن واتفاقه على األسس 

 ".الوطنية

مع التطورات المتالحقة في عالم التقنية والتي أحدثت نقلة غير تقليدية في عالم : "ومضى األمير دمحم بن نايف قائالً 

ختلفة، فإن المجتمع أحوج ما يكون إلى استخدام هذه الوسائل وبفاعلية لشرح وتعزيز االتصال والتواصل، بوسائله الم

المبادئ، والقيم اإلسالمية، وموقف اإلسالم من القضايا المطروحة على الساحة في مختلف المجاالت الدينية والسياسية 

لتواصل االجتماعي على عقول كثير من وقد استحوذت مواقع ا. واالقتصادية واألخالقية والعسكرية واإلنسانية وغيرها

الناس، وخصوصاً الشباب منهم، ما يجعلنا نؤكد على ضرورة التوجه صوب هذه الوسيلة الغتنامها في الدعوة اإلسالمية 

وفي ما يعود على الوطن والمواطن بالخير والفائدة، ولذلك نظمت الجائزة بمشاركة الجامعة اإلسالمية مؤتمر ضوابط 

 ".ات التواصل االجتماعي في اإلسالم يشارك فيه ثلة من العلماء والمفكرين والباحثيناستخدام شبك

ودعا سموه هللا تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة اإلسالم والمسلمين وأن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل وأن يكف 

وأمانها في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك البأس عن جميع المسلمين، وأن يحفظ لهذه البالد المباركة دينها وأمنها 

خير  -رحمه هللا-، متضرعا إلى هللا عز وجل أن يجزي األمير نايف بن عبدالعزيز -حفظه هللا-سلمان بن عبدالعزيز 

في موازين  جائزة المباركةووطنه وأن يكتب ما قدمه لهذا ال -ملسو هيلع هللا ىلص-الجزاء على ما قدمه رحمه لخدمة دينه وسنة نبيه 

 .حسناته
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 عربات بيع األطعمة تنتشر بصورة حضارية وإدارة صحية

ر ثقافة العيب
ّ
 وقت ممتع ومكاسب.. الشباب السعودي يغي

    م1026 نوفمبر 11 - هـ2418صفر  11الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
1549532http://www.alriyadh.com/ 

 

الجيل الجديد بأفقه الواسع ومعرفته المتنوعة الشاملة، وفي مقدمتها تمكنه من مبادئه الدينية؛ غيّر في ثقافة العيب، وأدخل 

 .ثقافة جديدة تتعلق بالتفاعل مع المجتمع وخدمة الذات

ً يقف خلف عربة يبيع فيها من صناعة يدي ه، أو يمارس حرفة كانت ال في وقت قريب، من النادر أن تجد شاباً سعوديا

اليوم؛ هو ذات المجتمع الدافع للشباب إلى سوق العمل بدل االعتماد على راتب محدود أو . تستساغ عند أغلبية المجتمع

 .االستسالم للفراغ والبطالة

 .لقد تحول شباب ُكثر من ضيق ذات اليد إلى ممارسين لتجارة يجدون فيها المتعة والمكاسب الجيدة

ثلة، عربات بيع الشاي وبعض األطعمة في بعض الشوارع ومواقع الترفيه بالمدن، لقد تحولت من عربات بالية من األم

 .تديرها عمالة غير نظيفة؛ بعروض بدائية

فأضفوا . وأكثر التزاماً بالصحة العامة وتطبيق التعليمات كما يجب.. أصبح الشباب السعودي يتفنن في العرض والوسيلة

 .اسب شريفة مجدية، وقضاء وقت ممتعاالً وحققوا مكعلى المكان جم
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كفيلة بتجاوز تبعات القرار بالتعامل « الوعي واملسؤولية»شراكة 

 الواقعي مع ظروف املرحلة دون ضرر بالعمالء ومصاحل البنوك
البنوك .. قـروض موظفي الدولة بعد إلغاء املزايا املالية

 «ها االجتماعيةمسؤوليات»وشركات التمويل العقاري أمام 
 يف ختفيف العبء على املواطنني 

    م1026 نوفمبر 11 - هـ2418صفر  11الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1549422 

 

 دمحم الغنيــم -أدار النـدوة 

 عدد العمالء

سى عن إجمالي عدد المقترضين في التمويل العقاري والتمويل الشخصي من موظفي الدولة في البداية تحدث ثامر العي

بداية اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بوافر الشكر : وحجم القروض، ونسبة العمالء الذين سيخضعون لعملية إعادة الجدولة قائالً 

علق بالتعليمات التي صدرت مؤخراً فيما يخص والتقدير على هذه االستضافة وإتاحتكم الفرصة لنا لتسليط الضوء ما يت

 .إعادة جدولة القروض االستهالكية وقروض التمويل العقاري

تحديد نسبة العمالء الذين سيخضعون إلعادة الجدولة غير ممكن اآلن ألنه يعتمد على عدد العمالء الذين تأثروا : وأضاف

اض الراتب اإلجمالي بموجب تعريف الراتب عّما كان يستحقه فعالً بإيقاف بعض البدالت، والمقصود من التأثر هو انخف

الموظف قبل صدور األوامر وبسبب األوامر وليست بأسباب أخرى، فهذا هو السبب الذي يؤدي إلى تحديده بعد نزول 

سيختارون الرواتب، وهؤالء الذين تأثروا باألوامر الملكية ليسوا جميعهم تشملهم عملية الجدولة، بل البعض منهم الذين 

إعادة الجدولة، حيث إن إعادة الجدولة ليست ملزمة للعميل إذ من حق العميل اختيار االستمرار في دفع األقساط كما هي، 

لكن البنك ملزم بإتاحة الفرصة للعميل بأن يعيد الجدولة وفق األحكام والشروط والضوابط التي نص عليها التعميم، أّما من 

ستفيد من هذه الفرصة الخاصة بإعادة الجدولة أو يستمر كما هو عليه، بالرغم من أن راتبه قد جهة العميل فله الحق أن ي

لاير، وبالتالي فإن إتاحة الفرصة ملزمة للبنك وأن قبول إعادة الجدولة غير ملزم ( 1000)لاير أو ( 2000)انخفض 

 .ة العميل على إعادة الجدولةللعميل، وأن من الشروط التي يجب على البنك االلتزام بها هو أخذ موافق

 %11.11نسبة 

أن من انخفض دخله سيكون األمر بالنسبة له واضحاً، ولكن لدينا أمر يتعلق بنسبة االستقطاع : وتداخل طلعت حافظ قائالً 

يعني ذلك أن البنوك عندما فحصت %( 11.11)في التمويل االستهالكي حيث أنه حسب تعليمات المؤسسة أالّ تزيد على 

لقرارات المؤسسة %( 11.11)على سبيل المثال وجدت أن هذه النسبة أصبحت أعلى من ( س)عقود الراتب لـ  بعض

للتمويل االستهالكي، وهذا يعني من وجهة نظرنا أن هناك تعثراً من جهتين انخفاض البدالت، والجهة الثانية أن التعليمات 

 .ناك معيار خاص بنسبة التعثر إذ صح التعبير، وه%(11.11)تنص على أن نسبة االستقطاع ال تزيد على 

 عمر العميل عند آخر قسط

كيف ستتم المواءمة ما بين تعليمات ساما بأن ال يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد آخر قسط : وتساءل الزميل دمحم الغنيم

ينص النظام على عدم جواز ؟، حيث (65)من إعادة الجدولة بما تم االتفاق عليه في عقد التمويل األساسي أو عمر 

( 60)استقطاع أكثر من النسب المحددة في الرواتب بعد إعادة الجدولة، في حين أن بعض العمالء قد تتجاوز أعمارهم 

 عاماً، أو يتقاعدون؟
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يجب أن ال نخلط بين التعميمين، ماتتحدث عنه هو التمويل الشخصي، وسأتناول التمويل العقاري : وقال ياسر أبو عتيق

شكل مستقل، فالتمويل العقاري، أّما األنظمة التي تحدثت عنها فهي تخص التمويل الشخصي، فيجب أن نتناول كل ب

 .موضوع على حدة ألننا لو تحدثنا عن كل المواضيع ككتلة واحدة فإننا سنخرج بنتيجة خاطئة

خرى، ونتحدث مثالً عن القروض علينا أن نأخذ كل جزئية بشكل منفصل عن الجزئية األ: وعلّق ثامر العيسى بقوله

االستهالكية والقروض الشخصية ثم نتحدث عن الموضوعات التي أضيفت على القروض العقارية، فعندما صدرت 

القرارات قامت المؤسسة فوراً بالبدء بتقييم اآلثار التي يمكن أن تترتب عليه هذه القرارات وكان ذلك في اليوم الثاني 

ة بأعمال استباقية لتقدير اآلثار وكيفية التعامل معها، وقد صدر التعميم األول في وقت قياسي مباشرة، حيث قامت المؤسس

خالل أسبوع واحد، واستطعنا أن نقيّم المشكلة ونصنع الضوابط، ولم تتضمن هذه الضوابط إعادة جدولة التمويل العقاري؛ 

ً أكثر؛ ألن بياناته أكثر تعقيداً، وطبيعة القروض ألنه كان أكثر تعقيدا ألسباب كثيرة ممن نتحدث عنها، وقد أخذ م نّا وقتا

العقارية طويلة األجل، وفيها أسعار تكلفة متغيرة، باإلضافة إلى أنها ترتبط بمساكن المواطنين ولذلك كنّا حذرين جداً، 

لتي سيخسرون فيها خاصةً ما يتعلق بحاالت التعثر في السداد، وال نريد كذلك أن يصل المواطنون إلى تلك المرحلة ا

ً أكثر، وإذا نظرنا إلى التعاميم وجدنا األحكام عن  مساكنهم بسبب التعثر، ولهذا السبب أخذ تقييم التمويل العقاري وقتا

 .التمويل العقاري أكثر

 تكاليف تمويل التمديد

على للقسط الذي يمنح البنك الشخص الذي أخذ قرضاً استهالكياً بقسط يعادل ثلث الراتب وهو الحد األ: وعلّق ثامر العيسى

فيه القروض الشخصية، وبعد انخفاض راتب العميل صار القسط نصف الراتب واتفق فيه مع البنك وأنه بناء على 

من %( 50)تعليمات المؤسسة له الحق في إعادة الجدولة، ولكن العميل رأى أنه ال يريد إعادة الجدولة وإنما يريد أن يدفع 

 .تكاليف اضافية وهذا حق من حقوقه راتبه كقسط دون تحمل

إن ما يتعلق بإعادة الجدولة في القطاع المصرفي فإذا كانت الظروف طبيعية وتقدم العميل : وتداخل ياسر أبو عتيق قائالً 

، أّما اعادة الجدولة الحالية فليست برضا العميل وإنما نتيجة تخفيض %(2)بإعادة الجدولة فستكون هناك رسوم في حدود 

به وليس له دور في ذلك، ولذلك كانت هناك مراعاة العادة الجدولة بخصوص الرسوم التي تؤخذ في هذه الحاالت رات

 .ولكن هناك تكاليف تمويل نتيجة التمديد

سأعطي مثاالً إالّ أنه غير دقيق لكنه يساعد في تسهيل نقل الصورة وال يوضح مسألة الرسوم، وأعتقد أنه يوضح : وأضاف

، وهو أنك ال تأتي وتقول أريد «إعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية»: الذي يقول( 1)الفقرة المضمون في 

ألف لاير فقط كرسوم إدارية إلعادة الجدولة فهذا واضح في التعميم وفهمه سهل، ودون تغير في كلفة األجل وهي النسبة، 

معدل نسبة سنوي حسب التعريف الوارد في %( 1)الً بنسبة أي دون تغير في النسبة، بمعنى أن الشخص إذا أخذ تموي

وذلك بأن يقول البنك أنه ارتفعت سعر الفائدة اآلن، فبدالً ما كان البنك يعطي %( 4 -1)لوائح المؤسسة ال تزيدها من 

اع القديمة دائماً في هذه الحالة ال تتم اعادة الجدولة لألوض%( 4)ثالثة في المائة وجاءه عميل يريد قرضاً سيعطى بنسبة 

ً أن القرض إذا طالت مدته زادت مخاطره، وأن القرض الذي مدته خمس  فتم إعادة الجدولة في السعر السائد، مضيفا

سنوات فإنه أقل مخاطرة من القرض الذي مدته سبع سنوات وهكذا، ويأتي البنك كذلك ويقول ازدادت مخاطر هذا القرض 

فهذه في األوقات االعتيادية أما تعليمات المؤسسة فتنص على عدم الرفع في النسبة، ( %5، 4، 1)وبالتالي أريد بدالً من 

وهذه ستترتب عليها تكاليف كبيرة على البنوك تبلغ الماليين، %( 1)يجب االستمرار على %( 1)فإن البنك إذا بدأ بـ

غ التمويل الممنوح للعميل الذي سبق والنص واضح في ذلك، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبل

االتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل، إذا لم يذكر النص فقط بل تم شرحه في التعميم ليستفيد من ذلك المختص 

 .وغير المختص

 منطلق وطني

تعرض لظرف  ألف لاير في السنة، إالّ أنه( 14)وأوضح ثامر العيسى أنه مثال على ذلك شخص يستأجر منزالً بمبلغ 

محدد ويريد أن يمدد عقده لمدة ثالثة أشهر إالّ أن صاحب المنزل رفض التجديد لتلك المدة وطالب بأن يكون اإليجار لمدة 

آالف لاير حيث نقول له ال يمكنك زيادة اإليجار في ( 20)ألف لاير أو تكون الـثالثة أشهر بـ( 14)سنة وبمبلغ يزيد عن 

ألف لاير المتفق ( 14)لاير ويجوز لك أن تمدد له لمدة ثالثة أشهر وليس لك إالّ ربع مبلغ ألف ( 14)هذه الحالة على 

عليه، وبالتالي نكون قد ألزمنا صاحب العقار بأمرين، ولعلكم تعلمون أن صاحب العقار هو صاحب أموال، والبنك جهة 

اطنين يربحون من ذلك وال تستطيع أن تذهب تجارية هادفة إلى الربح ولها أسهم مطروحة في سوق األسهم وكثير من المو

إلى البنك وتطلب منه أن تعطي قروضاً مجانية لألشخاص، وما خرجنا به من هذه الضوابط أنها حّملت البنوك تكاليف من 
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منطلق وطني لدعم تحقيق المأمول من القرارات الصادرة مؤخراً، وإذا ترتب عليها تكاليف سيحاول البنك تحمل التكاليف 

تي تزيد على عشرات الماليين، مؤكداً على أنه لو اتحنا الفرصة للناس دون مقابل سيتضرر البنك بالشك فكل الناس ال

سيطلب ويشمل ذلك المحتاج وغير المحتاج وصارت الفائدة توزع على المستحق وعلى غير المستحق في حين اننا نرغب 

 .أن توزع على من يستحقها

 ُكلفة على البنوك

إن إعادة الجدولة بذات السعر فيها كلفة على البنوك وأرباحها وإيراداتها، وال ننسى كذلك ربط هذا : ت حافظوعلّق طلع

نقطة عما كانت عليه بداية العام الماضي أقل من ( 100)الموضوع بأسعار الفائدة، قبل سنة فقط زادت تقريباً حوالي 

 .هذا يعد ضغطاً إضافياً على تثبيت الكلفة بنفس السعرنقطة ف( 100)، واليوم أسعار الفائدة زادت حوالي %(2)

ً واليوم حوالي %( 2.5)في الواقع أن هامش الربح كان قبل عام حوالي : وتداخل ياسر أبوعتيق قائالً  ، %(1.5)تقريبا

و هامش أقل سعر واليوم االقتراض يتم بالسعر القديم ليس بالسعر الحالي، والتكاليف انعكست في السعر الذي ه%( 1)و

من القروض الشخصية، %( 1)الربح، وهو قروض شخصية إسالمية، وهامش الربح في البنوك حالياً حوالي أقل من 

ً أن الهدف من الموضوع هو التخفيف من القرار على الجميع قدر االمكان، والتخفيف على المواطن بأن يتحمل  مضيفا

حمل قليالً من التكاليف والمطلوب أن يشارك الجميع في تنفيذ هذا المواطن قليالً من التكاليف وعلى البنوك كذلك أن تت

القرار، والمهم هو التخفيف كذلك من آثار الدخل على الجميع، وليست هناك جهة واحدة تتحمل على حساب جهة أخرى، 

وك وشركات التمويل مبيناً أنه من السهل أن نحمل البنوك وشركات التمويل المسؤولية ولكن إذا جئت أنا اليوم حملت البن

القروض الشخصية ستتوقف عن منح القروض الشخصية ولن يضمنوا ما ستُصبح عليه األمور في المستقبل، والقطاع 

 .المالي في أي مكان في العالم حينما يضغط عليه قد ينسحب من السوق أو يرفع األسعار على البقية

 سعر الفائدة

ارف ستتحمل مخاطر تغير سعر الفائدة خالل السنوات المقبلة، مما سيكون ال شك أن المص: وقال عبدالعزيز األنصاري

له األثر على دخول وأرباح المصارف، والنقطة المهمة في هذا األمر أن المؤسسة حينما أصدرت هذا التعميم وضعت في 

جراءات التي نمت فالبد أن حسبانها الرؤية الموجودة والهدف من هذه الرؤية، وبما أن المواطن سيتحمل جزءاً من هذه اإل

تضع في حسابها المواطن وأثر ذلك عليه، وبالتالي يجب على جميع القطاعات التي ستتأثر يجب عليها أن تتحمل جانباً من 

المسؤولية؛ ألن المواطن في نهاية المطاف هو الوالد والولد والوالدة واالخوان واالخوات، وبالتالي يجب أن نضع في 

مور، وال شك أن في المستقبل ستظهر االنتاجية واالبتكارات التي قد تساعد في تجاوز هذه األزمة اعتبارنا هذه األ

 .وستتحول األمور من أفضل إلى أفضل بإذن هللا تعالى

وحول التواصل المباشر مع العمالء أوضح أنه بعد نزول الرواتب قامت المصارف ومن ضمنها مصرف الراجحي 

ذي نزل في شهر أكتوبر وما بين الرواتب التي نزلت خالل األشهر الماضية، والمقارنة ما بين عدد بالمقارنة بين الراتب ال

العمالء الذين تأثروا باإلنخفاض وبين الذين لم يتأثروا باالنخفاض، ومازالت األحجام كبيرة وعدد العمالء ال شك كبير، 

فرصة لنعطيهم االجراءات الخاصة بإعادة الجدولة  ومازلنا في طور القيام بهذا، وسنتواصل مع العمالء وفي أقرب

بالطريقة المناسبة، وحسب التوجيهات التي صدرت يجب على البنك أن يكون هو المبادر في التواصل مع العمالء والتأكد 

 .من تأثر رواتب العمالء

 مسؤولية اجتماعية

البنوك وبالتالي تأثير ذلك على األرباح، نرى كذلك  لدي تعليق على عملية التكلفة وزيادة التكلفة على: وعلّق طلعت حافظ

أن منطلق البنوك قائم على مبدأ المسؤولية االجتماعية، وبمشاركة الكل نتيجة ما طرأ على الدخول ودور مؤسسة النقد في 

ى أن البنوك هي هذا الموضوع إضافةً إلى البنوك هو دور قائم على مبدأ المسؤولية االجتماعية، والمهم في األمر أالّ ننس

عبارة عن مؤسسات تجارية يملكها مساهمون ومستثمرون ولهم حقوق على الذين يديرون هذه األموال، وأن الذي أكد 

على البعد المجتمعي بدًء من المسؤولية هو أن التمويل الشخصي جعلت البنوك تبادر بتأجيل قسط محرم، وأماّ عن التمويل 

عملها اآلن بهذا الشأن، ومعظم أجهزة اإلعالم الحديثة واجهت هذه المشكلة، وماتم ليس العقاري فإن معظم البنوك تقوم ب

بفرض من المؤسسة ألن التعليمات التي صدرت لم تكن تتكلم عن تأجيل قسط محرم، بل كانت تتكلم عن إعادة الجدولة في 

ً من المس ؤولية االجتماعية وتخفيف العبء عن أُطرها العامة وكانت هذه مبادرة مقدرة من إدارات البنوك انطالقا

 .المواطنين

 التواصل مع العمالء

أود التعليق بخصوص التواصل مع العمالء، فمنذ صدور القرار لم يتواصل معنا العمالء الذين : وتداخل ياسر أبو عتيق

وا علينا مباشرة واثنان لديهم تمويل عقاري بالشكل المطلوب بل بأعداد قليلة لم يزد على عشرين عميالً، ومنهم من اتصل

رسالة يومياً لنرى عدد المتابعين من أجل أن ( 200)وبدأنا نرسل ما يزيد على %( 2)منهم لديهما مشكلة تكمن في زيادة 
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رسالة كذلك لم يحضر إالّ ستة اتصاالت، ثم ( 100)يحضروا إلينا ولكن لألسف لم يأتنا أحد وزودنا عدد الرسائل إلى 

رسالة ولم نر شيئاً ملفتاً ويبدو أن الصورة لم تكن واضحة لدى هؤالء العمالء الذين كانوا ( 100)إلى زودنا عدد الرسائل 

ً أنه إذا عرف العمالء أن لديهم الحق تجدهم يتساءلون عن أفضل طريقة يمكن استخدامها، وأن  يتواصلون معنا، مضيفا

ذا كان له صعوبات مالية نتيجة تأثر دخله له الحق، مبيناً أن العمالء يعرفون أن لهم الحق، وأن هناك إعادة جدولة، وأنه إ

العميل قد وصلته هذه الرسالة وكانت المؤسسة حريصة عليها وكذلك العميل الشك أن له الحق في إعادة الجدولة إذا تأثر 

ددون لكنهم في دخله، وحين سؤالهم عن أفضل طريقة يمكن أن يستخدموها يكتشفون أن ليس هناك سبب هل يؤجلون أو يم

كل األحوال لم يستفيدوا شيئاً ومن ثم يقرروا االستمرار، واعتقد أن المهم أن يكون لدى العميل خيار واضح وحق وأنه من 

المهم كذلك بالنسبة للصحافة أن توضح للعمالء أنه ال توجد أي رسوم بخالف تكلفة التمديد في حالة التمديد وال يوجد كذلك 

ليوم أن نمدد للعميل لمدة خمس سنوات، والبد أن أعمل موضوع التورق ومن ثم أعرضه في السوق، تورق، وال نستطيع ا

وهناك تكلفة حقيقية تتحملها البنوك والشركات المتخصصة في التمويل مقابل شرعية التعامل ألن التعميم يتضمن عدم 

ً إلى أن األمر ليس مخيفاً، ولكن يحتا ج مجهوداً وتكاليف، ونأمل أن يكون األثر أقل مما تحميل العميل أي تكاليف، الفتا

 .نتوقع

التواصل يفضل أن يكون بعد توافر معلومات عن حجم تأثر الشخص، وفي حال وجود استفسارات : وتداخل ثامر العيسى

من  أو شكاوى بإمكانهم التقدم إلى المصارف وشركات التمويل، وفي حال عدم رضا العميل عن االجابة أو الحل المقدم

المصرف أو شركات التمويل يجب التواصل مع المؤسسة من خالل إدارات حماية العمالء في المؤسسة ومن خالل قنوات 

ً لمعالجة  التواصل المتاحة مثل التواصل االلكتروني، والرقم المجاني الموحد، واإليميل، والفاكس، والحضور شخصيا

على أن تعالج هذه الشكاوى وكذلك الحاالت الفردية التي قد ال تكون  شكاواهم من خالل المدد المحددة، والمؤسسة حريصة

 .ضمن نطاق تعليمات إعادة الجدوى

 خيارات التمويل العقاري

فيما يتعلق بالتمويل العقاري لدينا : وحول الخيارات التي تقدم للعميل في موضوع التمويل العقاري قال ياسر أبوعتيق

خيار التصاعدي وكثيراً من العمالء لديهم قروض شخصية عقارية بحيث يدفع الشخص المدة، وال: خياران رئيسيان هما

قسطاً عقارياً وبعد ثالث سنوات ينتهي القرض الشخصي، ويستطيع أن يرفع %( 10)قرضاً شخصياً ويدفع %( 11٫11)

معهم هذان الحالن،  القسط حتى يصبح تصاعداً وقد سمح تعميم المؤسسة بذلك، وبعض العمالء تأثرهم كبير ولم تجد

ولكن يمكن إيجاد حلول أخرى بأي شكل كان والفكرة تقوم على إعطاء العميل فرصة حتى يحسن من دخله خالل فترة 

قادمة ويحصل على شروط إعادة تمويل أخرى تكون أفضل، مبيناً أن اليوم نجد بعض العمالء ال يشعر أنه لم يحصل على 

ظة على المنزل لما لذلك من تأثيرات اجتماعية خطيرة ربما أخطر من مشكلة التمويل شروط مناسبة له، والمهم هو المحاف

الشخصي، وبعض العمالء ال تكون هذه الحلول أفضل الحلول لهم ولكنها مؤقتة إلى أن يتحسن دخلهم المالي، ومن ثم 

ي ال يقل أهمية من كل ما ذكر يحصلون على تمويل من جهة أخرى يعدل به هذا الوضع، مشيراً إلى أن األمر المهم الذ

( 256)هو المحافظة على هذه المكتسبات التي حدثت في الفترة السابقة، حيث ساهم التمويل العقاري على حصول حوالي 

 .ألف شخص على منازل، ونسعى إلى الحفاظ على هذه المكتسبات بقدر اإلمكان سواء لألسرة أو للبنوك وشركات التمويل

 ليس بجديد

ّ فيما يتعلق بإعادة الجدولة فهي  .وأوضح د بدر العتيبي أن إدارة حماية العمالء وتلقي الشكاوي موجودة منذ سنوات، أما

ليس أمراً جديداً على الممولين وال على ساما، ومثل هذه الشكاوى ليست جديدة كذلك على المؤسسة، ويقوم الممولين قبل 

 .خاصة حاالت التقادع المبكرالقرارات األخيرة بإعادة الجدولة وللمقترضين و

ولدينا زمالء في إدارة حماية العمالء على قدر عال من التدريب للتعامل مع جميع الحاالت منذ سنوات ولكننا نتوقع زيادة 

الحاالت خالل هذه األيام، واآلن نعمل في المؤسسة على استقبال االستفسارات المتوقعة وسيصدر ذلك على موقع 

االستفسارات المتوقعة هو أن تكون لدى العميل استفسارات تحتاج إلى إجابات قبل التقدم إلى الممول المؤسسة، ومن تلك 

 .أو إلى المؤسسة

هناك استفسارات ترد إلى المؤسسة من البنوك؛ ألن التعليمات لم تكن كاملة حتى تغطي كل شيء، : وتداخل ثامر العيسى

ضع لها إجابات نزود بها البنوك أو الشركات وسنعمل على وضعها في قائمة وبالتالي نجد استفسارات تأتينا من البنوك ون

 .حتى تكون متاحة للعمالء على الموقع االلكتروني

لدي أمر مهم أود أن أضيفه وهو أنه ال البنوك وال شركات التمويل ترغب في تلقي شكاوى؛ : وعلّق عبدالعزيز االنصاري

ؤشرات األداء ال يجب أن أتعدى هذه النسبة المحددة، وأن جميع البنوك ال ألن في جميع المصارف والشركات حدود لم
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شك ستتخذ ما تستطيع من إجراءات وتسهيالت من أجل تخفيف هذه الشكاوى؛ ألن جميع البنوك والشركات ال ترغب أن 

جل التخفيف قدر تتزايد عليها الشكاوى، ومن المؤكد أن البنوك تعمل بشكل كبير وبحرص شديد وبجهود داخلية من أ

 .اإلمكان من الشكاوى

 اختيار اآللية

هل وضعت مؤسسة النقد آلية حديثة بالعمالء يتبعون كيفية إبالغ البنك بإعادة : وطرح الزميل خالد العويد سؤاالً قال فيه

حديثة تسمح ؟، أليست هناك آلية «راجعنا بكرة»الجدولة بدالً من ذهاب كل عميل للبنك ومن ثم يجد نفسه أمام تسويف 

 للعميل أن يقدم طلبه عبر االنترنت حول إعادة الجدولة؟

في الواقع أن المؤسسة تركت للبنك حرية اختيار اآللية المناسبة، ولكنها اشترطت أن تكون آلية : وأجاب ثامر العيسى

على البنوك أن تقوم موثقة وموثوقة، وقد أتاحت بعض البنوك قنوات تواصل حديثة ولكن ليس بإمكان المؤسسة أن تفرض 

بوضع نظام آلي واحد، وليس من الممكن خالل شهر واحد أن يتم تطوير نظام آلي واحد، ولكن ترك للبنوك اختبار 

الوسيلة التي يرونها مناسبة الستيعاب جميع الطلبات بدون تكليف على العمالء، وقد وردتنا استفسارات من بعض البنوك 

بالتوقيع اإللكتروني وكان رد المؤسسة على تلك البنوك أن هناك شأن يخص البنك وعلى والشركات عن امكانية االكتفاء 

 .البنك أن يختار القنوات المناسبة له ولعمالئه

إنه نسبةً لضيق الوقت فإنه من الصعب أن أعطي بشكل كامل عملية إعادة الجدولة من : وتداخل عبدالعزيز األنصاري

وني، ولكن ستحاول البنوك أن تجد آلية تجعل جزءاً من هذا اإلجراء عبر التواصل البداية إلى النهاية بشكل الكتر

 .االلكتروني قدر اإلمكان، ولكن ليس بالشكل الكامل لضيق الوقت

 تمديد ساعات عمل البنوك

البنوك لم ، ولكن هناك بعض «راجعنا بكرة أو األسبوع القادم»ما أقصده القضاء على عبارة : وتداخل الزميل خالد العويد

 تعلن عن شيء، هل المؤسسة تلزم جميع البنوك التي منحت قروضاً شخصية إلعادة الجدولة؟

ّ إذا كنت تقصد : وأجاب ثامر العيسى في الواقع أن البنوك كلها لم تعلن عن إعادة الجدولة بل تواصلت مع عمالءها، أما

لى البنوك أنها تقوم بتأجيل القسط، والذي أعرفه أن جميع تأجيل القسط فهذا ليس جزءاً من التعميم ولم تشترط المؤسسة ع

البنوك المحلية وبعض الشركات أجلت القسط بمبادرة منها فقط، حيث لم تلزم المؤسسة البنوك أو الشركات بتأجيل قسط 

ّ إذا كان سؤالك يتعلق باإلعالن عن إعادة الجدولة فأنا أعتقد أننا في بداية المدة وضعت المؤسسة فترة  شهر محرم، أما

رسالة يومياً ( 200)للبنوك تعمل من خاللها على إنهاء الطلبات التي تقدم لها، وقد ذكر ياسر أبو عتيق أنهم بدأوا بارسال 

نسبةً لقلة الذين ( 100)رسالة ثم زادوا عدد الرسائل الى ( 100)وحينما جاءهم عدد قليل، فزادوا عدد الرسائل إلى 

ك أو شركة التمويل ال يريد أن يعلن إعالناً واحداً يجعل الناس يأتون في أسبوع واحد وهذه الطريقة تجاوبوا معهم؛ ألن البن

هي التي ستؤدي إلى تأخر معالجة الطلبات، والبنوك طلبت من مؤسسة النقد السماح لهم بتمديد ساعات العمل حتى 

ً وإنما المطلوب هو تستطيع هذه البنوك معالجة أكبر عدد ممكن من الطلبات، من هنا ترى  أن اإلعالن ليس شرطا

 .التواصل مع العميل

 تدهور التصنيف االئتماني

 وفي سؤال حول كيف كان الوضع في الحاالت العادية لمن يرغب في إعادة الجدولة قبل قرار إلغاء البدالت؟

حدث للعميل مشكالت تؤثر على إن إعادة الجدولة قبل إصدار هذه القرارات كانت تتم إذا : وأجاب عبدالعزيز األنصاري

إمكانية سداده بسبب فصله من العمل أو تقاعد مبكر، وفي هذه الحالة من حق البنك أن يسعى إلى الحصول على أمواله، 

ّ فيما يتعلق بالوضع الذي نحن فيه اآلن فإن البنوك والشركات تعمل على  وبالتالي يتم اعادة الجدولة بزيادة المدة، أما

هذه المشكلة في أقل مدة زمنية ممكنة، وإنهاء عملية إعادة الجدولة حتى تعود األعمال إلى وضعها الطبيعي، االنتهاء من 

 .وفي هذه الحالة سيتواصل البنك مع العميل من أجل إعادة الجدولة بأسهل وأسرع طريقة ممكنة لضمان حقوق الطرفين

لعالم ال يحبذون إعادة الجدولة؛ ألنها ال تمثل أمراً إيجابياً، أن جميع البنوك وشركات التمويل في ا: وأوضح ثامر العيسى

وألنها بالنسبة للبنوك وشركات التمويل تعد حدثاً سلبياً وال يرغبون الدخول فيها؛ ألنها تؤدي إلى تدهور الحالة والتصنيف 

يأتي بنك ويقول أنه ال يريد  االئتماني، والمؤسسة من منطلق الواجب الوطني ألزمت البنوك على اعادة الجدولة حتى ال

عمل إعادة الجدولة، أو سأقوم بإعادة الجدولة فقط للحاالت التي نجد فيها حجم الضرر كبير جداً، لدرجة عدم استطاعة 

العميل اإليفاء بسداد القرض، أماّ سبب إلزام مؤسسة النقد للبنوك وشركات التمويل هو أن الممولين لن يرغبوا اختياراً 

 .ه الخدمة في جميع الحاالتلتقديم هذ

 موظفو القطاع الخاص

وتساءل الزميل صالح الحماد عن موظفي القطاع الخاص في مثل هذه الحاالت، وفي وقت عمدت أغلب الشركات إلى 

 تخفيض عدد الموظفين وألغت المكافآت، ومعظمهم لديهم قروض استهالكية وقروض عقارية؟
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للقطاع الخاص فإن أكثر الموظفين الذين جاؤوا إلينا أكثر من موظفي الدولة لكنهم لم بالنسبة : وعلّق ياسر أبوعتيق قائالً 

يتأثروا، والمكافآت التي يأخذونها تعتبر مبالغ إضافية وليست من أصل الراتب بالنسبة لشركات التمويل، وهناك فرق بين 

بصفة عامة تعتمد على الراتب بشكل رئيسي، شركات التمويل والبنوك، ففي البنوك نجد العالقة التعاقدية مع األفراد 

وجهة عمل الموظف هي التي تحدد عالقة الموظف مع البنوك، ليس الموظف كشخص المهم هو جهة عمل العميل، 

والمهم الراتب الذي يتقاضاه، وبالتالي نحن في البنك نعلم كم يستلم العميل من راتب وكم نخصم وكم لديه من أفراد، وكم 

ً من ناحية استهالكية وكم يتبقى له، وهل لديه رصيد في نهاية الشهر أم ال، مضيفاً أنه منزل يملك وك م يصرف شهريا

، ولدينا شخص في البنك مسؤول عن (2)لـ( 2)بالنسبة لنا نجد أن الذين يأتون إلينا طوال العام تكون العالقة بيننا وبينهم 

ً أنه في القطاع  العمالء، لهذا فإنهم يأخذون راتب العميل قبل صرفه، وبالتالي ال يحتاج أن يكون لديه عالقة معه، مبينا

الخاص أول شيء يتم هو إلغاء المكافأة، ومن ثم تأتي مرحلة تخفيض الرواتب، واليوم فإن البنوك وشركات التمويل لديها 

التعاون في عملية التمويل استعداد الستقبال أي شخص لديه مشكالت، والكل على استعداد إليجاد وسيلة تواصل تؤدي إلى 

الشخصي أو التمويل العقاري من أجل إيجاد الحلول، ال العميل يستطيع أن يأخذ حقوق البنك وال البنك يستطيع أن يأخذ 

 .حقوق العميل

 التشمل العمالء الجدد

تتفهم وضع العميل، وتحدث طلعت حافظ عن إعادة الجدولة في الحاالت الخارجة عن التعليمات، مؤكدا أن البنوك دائماً 

ولكن هناك فرق بين العميل الذي لديه مشكلة حقيقية والعميل الذي ليس له مشكلة، وفي كل البنوك هناك إدارة تقوم بحماية 

العمالء، إضافة إلى ذلك فإن البنوك وشركات التمويل ال تريد للعميل أن يتعثر ألن تعثره يتسبب في مشكلة له وعلى هذه 

كذلك فإن هذه التعليمات التي صدرت عن ساما ال تشمل العمالء الجدد، وإنما تشمل الذين أخذوا  البنوك والشركات،

إذاً .. قروضاً وبالتالي أصبحت بياناتهم معروفة لدى البنك أو شركة التمويل من حيث القروض ونسبة الربح وراتب العميل

 .تعليماتهذه التعليمات تشمل القديم وال تشمل القروض التي أخذت بعد ال

 وفريق خاص للمعالجة السريعة.. تحت السيطرة« شـكاوى الجدولة»

أكد ثامر العيسى في إجابته عن سؤال يتعلق بوضع لجنة فنية أو إدارية في ساما لمعالجة أي خالفات أو مشكالت يمكن أن 

ل االتصال الهاتفي بوجود تطرأ في المستقبل، أن لدى المؤسسة إدارة خاصة بحماية العمالء وهناك مراكز اتصال تشم

وكذلك من خالل البريد والفاكس ( www.sama.gov.sa)والموقع االلكتروني للمؤسسة ( 8002156666)رقم موحد، 

 .واإليميل

كل هذه القنوات متاحة للتواصل، وهذا جزء من عمل المؤسسة حيث لدينا فريق من الزمالء والزميالت لتلقي الشكاوى 

نية قصيرة، وعندما جاء موضوع إعادة الجدولة وضعت المؤسسة خطة الستيعاب الزيادة ومعالجتها خالل مدد زم

المتوقعة في الشكاوى واالستفسارات، خاصةً أن المؤسسة طلبت من البنوك عند وجود حاالت استثنائية يمكن التعامل 

نطاق هذه الضوابط لذا تم وضع معها بشكل استثنائي لما يتوافق مع الضوابط، ويمكن أن تحتاج إلى معاملة تخرج عن 

خطة لزيادة الطاقة االستيعابية لتلقي الشكاوى واالستفسارات، وبالفعل تلقينا العديد من االستفسارات وليست بالحجم الذي 

ً بعملية الجدولة وغير راض  توقعناه ولكن نحن في البدايات الخاصة باعادة الجدولة، وإذا كان هناك شخص ليس مقتنعا

ديه أسباب منطقية أو غير مستوعب لمفهوم الجدولة، فتناقش في البداية بينه وبين البنك، وإذا لم يصل البنك إلى عن ذلك ول

حلول مع مثل هذا العميل من حق العميل أن يتقدم إلى مؤسسة النقد، وستتعامل معه المؤسسة، حيث وضعت المؤسسة 

ستفسارات والشكاوى منخفضة والوضع بشكل عام تحت خطة لمثل هذه القضايا، ولكن لم نكن نتوقع أن تكون اال

 .السيطرة

 ..!فهم خاطئ لمفهوم الجدولة بدون مقابل

في سؤال حول ما إذا طلب العميل زيادة النسبة عن تلك النسبة المحددة لالستقطاع من الراتب، ومدى وجود مرونة بهذا 

قد يأتي أحد العمالء : ذا فيه جانب اختياري للعميل؛ وقالالشأن، أكد طلعت حافظ على ما ذهب إليه ثامر العيسى على أن ه

ويطلب إعادة الجدولة حيث لديه فرصة لذلك، ألنه قد يكون لديه دخول أخرى تسمح له أن يسدد؛ ألن اعادة الجدولة فيها 

ا تتم بدون زيادة في المدة قد تصل إلى سنتين أو ثالث وهناك فهم خاطئ بالنسبة للجدولة حيث فهمها بعض الناس أنه

مقابل، بالرغم أن التعليمات واضحة أالّ تكون هناك كلفة اضافية من ناحية الرسوم أو إعادة الجدولة، ولكن تمديد المدة من 

سنة في القروض العقارية ففي ذلك كلفة ( 25)إلى ( 20)خمس سنوات إلى سبع سنوات في القروض الشخصية أو من 

ر المستخدم كما هو في السابق إذا كان األمر يتعلق بالتمويل االستهالكي أو التمويل إضافية؛ مضيفاً أن ذلك هو نفس السع

العقاري الثابت يستخدم نفس الجدولة في المدة اإلضافية ويختلف األمر إذا كانت العقود عبارة عن عقود إيجار، ويستخدم 
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ً إلى أن عملية إعادة التمويل ليست بدون تكلفة ولكن قد يأتي  السعر ولكن بعد االتفاق مع العميل في فترة قادمة، الفتا

شخص ما ويقول إنه ال يريد تكاليف إضافية وإن لديه القدرة على االلتزام بالتسديد، وهذا ما أشار إليه ثامر العيسى أن 

عمالء األمر اختياري، لذلك فإن تعليمات المؤسسة تشمل األمرين سواء االستهالكي أم العقاري بأن يتم التخاطب مع ال

والتفاهم معهم وأن يتم كذلك بموافقة األطراف وليس إجباراً، مع مراعاة نسبة االستقطاع وحسب تعليمات المؤسسة 

 .المواءمة مع بقية االلتزامات المختلفة بالنسبة للعميل

راً قروض مليا 41و.. ملياراً تمويل شخصي 141منها لموظفي الدولة و% 85مليار ريـال قيمة العقود العقارية  210

 ائتمان وسيارات

بدر العتيبي ان البيانات تشتمل على عدد المقترضين وبيانات القروض القائمة التي تبقت في صندوق الممولين، . أوضح د

ألف عقد بما فيها الحكومة والقطاع الخاص، وأن ما يعادل ( 256)أّما بالنسبة للتمويل العقاري فإن عدد العقود هي 

ً فحوالي  من هذا العدد%( 85) مليار لاير وهي ( 210)هم موظفو الحكومة، أّما القروض القائمة العقارية كمبالغ حاليا

مليار لاير ( 141)م، أما بالنسبة للتمويل الشخصي تقريباً 1026عبارة عن التمويل العقاري السكني نهاية الربع الثالث 

ً أنه فيما يتعلق من محفظة البنك ال%( 14)سعودي نهاية الربع الثالث، وتعادل  تمويلية، هذه هي المبالغ القائمة، مبينا

( 11)مليار لاير سعودي، وبالنسبة للمركبات والسيارات الممنوحة للبنوك حوالي ( 22)بقروض بطاقات االئتمان حوالي 

عدد العمالء الذين م، أّما المتوقع من الممولين أن يعطوا إحصاءات دقيقة عن 1026مليار لاير نهاية الربع الثالث من عام 

يمكن أن يتأثروا، مشيراً إلى أن تعليمات المؤسسة التي صدرت والخاصة باالستهالكي والعقاري فهي تخص العمالء 

الذين ثبت للممول العقاري أنهم بالفعل تأثروا وأن الممول العقاري هو الذي يحق له أن يتأكد من صحة االنخفاض في 

 .ن على الممول العقاري أن يحتفظ ببعض الوثائق التي تثبت فعالً تضرر العميلالرواتب، ونصت التعليمات كذلك أ

 ما المطلوب؟

 :ثامر العيسى

الرسالة التي توجه إلى العمالء أن يعوا أن هذه التعليمات صدرت استشعاراً من المؤسسة بأهمية معالجة الحاالت التي 

حرص المؤسسة على التنبؤ بما قد يحدث أو يؤثر على ظروف تنشأ عنها هذه القرارات حتى قبل وقوعها، وذلك من باب 

العمالء، ومحاولة معالجته بشكل استباقي، لذا هذه الفرصة أتيحت لمعالجة أوضاع من تأثر وال تعني بالضرورة االستفادة 

از ويعتبر مما يسمى منها، بل هي متاحة، أّما إذا كان الشخص قادراً على االستمرار في اإليفاء بالتزاماته فهذا خيار ممت

االقتراض المسؤول، بأن يكون الشخص حريصاً على أن ينهي أقساطه بالسرعة المطلوبة، والمتوقع من البنوك أن تتعامل 

مع هذه الحاالت بمسؤولية، وأعتقد أن مبادرة البنوك وبعض شركات التمويل لتأجيل قسط شهر محرم بادرة جيدة ودليل 

هذه الخطوة وتعاونهم مع المؤسسة واستشعارهم للمسؤولية االجتماعية الملقاة على عاتق  على تفهم هذه البنوك ألهمية

 .البنوك

 :بدر العتيبي. د

يجب أن نوضح أن إعادة الجدولة هي للعمالء المتأثرين بالقرار في القروض االستهالكية والعقارية، وقد سعت المؤسسة 

التي ظهرت في اإلعالم، مع تأكدنا أنها ستغطي عدداً كبيراً من ضمن فريق متكامل للوصول إلى الصيغ والتعليمات 

العمالء، وطلبنا من الممولين في الحاالت التي ال تنطبق عليها التعليمات تزويد المؤسسة بها وبتقارير ربع سنوية عنها، 

 .ذكور في البند العاشروال بد كذلك من اقتراح الحلول وعدم االقتصار على المعالجات التي وردت في التعميم، وهذا م

 :عبدالعزيز األنصاري

ً من المسؤولية؛ ألن المواطن في نهاية المطاف هو الوالد والولد والوالدة  يجب على جميع القطاعات أن تتحمل جانبا

واالخوان واالخوات، وبالتالي يجب أن نضع في اعتبارنا هذه األمور، حتى نتجاوز هذه األزمة وتتحول األمور من 

، فنحن اآلن نمر بظروف استثنائية، والبنوك تعمل بكل جد إليجاد الحلول التي تضمن استمرار الحياة الكريمة األفضل

بشكل طبيعي للمواطنين وتخفيف ضرر انخفاض الرواتب، وال شك أنها تسعى إلى الربح ومع ذلك ال تغفل عن تحمل 

 .ي هذا الوقتمسؤوليتها تجاه المواطنين الذين هم في حاجة إلى من يعينهم ف

ما أُثير في اإلعالم بأن بعض البنوك أكدت أنها أجلت القسط في حين أنها لم تؤجل، بالفعل كانت هناك حاالت استثنائية، 

ألن حجم العمالء كان كبيراً وتم التعامل مع الكثير من الحاالت، حتى قبل اتصال العمالء وتقدمهم بالشكوى بأن البنك وعد 

 .ف بوعده، وتم التعامل معه بشكل استباقي، وإعادة القسط للعميلبتأجيل القسط ولم يو

 :طـلعت حـافـظ

أوكد أن البنوك جميعاً تتفهم وضع العمالء ولكن هناك فرقا بين عميل لديه مشكلة حقيقية في هذا األمر وعميل آخر ليس 

بين المؤسسة وكافة البنوك في التعامل  لديه أي مشكلة، واألمر اآلخر إن العالقة القوية التي دامت أكثر من خمسة عقود

مع التعليمات واألنظمة، هي سبب تميز القطاع المصرفي السعودي على مستوى العالم، حتى جاء في المستوى الرابع 
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العالمية، إضافةً إلى ذلك قيام البنوك بتطبيق التعليمات وسرعة تجاوبها ضمن مسؤوليتها " فتش"بشهادة وكالة 

 .حمل البنوك وشركات التمويل التكاليف التي ذكرت بشكل مباشر وغير مباشراالجتماعية، وستت

 :ياسر أبوعتيق

يجب أن نحرص على مراجعة أوضاعنا، وأن نعلم أن نموذج عملنا كشركة أو فرد سيختلف، وأن نعيد حساباتنا، والتركيز 

الكل تحسين أوضاعهم وتحسين الدخل في على األشياء الضرورية، وعملية إعادة الجدولة هي عملية مؤقتة حتى يستطيع 

 .الفترة القادمة

يجب أالّ يعتقد العمالء أن إعادة الجدولة هي نهاية المطاف، فهي وسيلة مؤقتة للتعامل مع الظروف الحالية إلى أن يتم 

 تعديل األوضاع، وال بد للشركات واألفراد والبنوك والمؤسسات من تعديل أوضاعها لتتواكب مع الظروف

 .قعية أفضل ومنطقية، وحيث كانت لدينا في السابق أمور زائدة عن الحاجة يجب أن نستغني عنها في المراحل القادمةبوا

 كيف يتعامل البنك مع عميل لديه قرض شخصي وتأجيري وعقاري وبطاقة ائتمان؟

ً لديه تمويل شخصي وتأجيري وعق اري وبطاقة ائتمان وأن أفاد عبدالعزيز األنصاري أننا إذا افترضنا أن هناك شخصا

٪ في هذه ١٢٪ إضافة إلى خصم البدالت سيصبح مجموع ما يخصم منه حوالي ١٢مجموع ما يخصم من راتبه حوالي 

الحالة يجب على البنك أو شركة التمويل أن تكون على اتصال مع العميل إليجاد حلول لمشكلته في حالة موافقته على 

ه التمويل العقاري، ونعطيه اختيارات للحلول حتى نستطيع االستكمال معه، وإذا االستمرار على وضعه كما هو، بما في

كان يريد إعادة الجدولة ويرجع إلى نسبة االستقطاع لجميع المنتجات كما كانت في السابق، فالبد من أن نجد له الحلول 

سبة االستقطاع األولى لجميع ٪ للتمويل الشخصي في مقابل المنتجات األخرى بحيث نرجع إلى ن٢٢منها أن أنزل من

 .المنتجات

أكد على تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث ال تتجاوز ( ٧)إن البند رقم : بدر العتيبي. وعلق على ذلك د

 النسبة المحددة لمنح التمويل

سبة عند المستويات ويجوز كذلك موافقة العميل في حالة عدم وجود التزامات أخرى لدى أي ممول آخر وتحديد الن

 .المختلفة تتناسب مع ظروفه

 مفتّشون ميدانيون على البنوك وشركات التمويل

بدر العتيبي في تعليقه على سؤال حول مسؤولية إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد في مراقبة الحسابات . أوضح د

إن : ء، وكيفية التعامل مع التجاوزات؟، أوضحلضمان عدم تجاوز االستقطاع البنكي للنسبة المحددة من رواتب العمال

التفتيش موجود سواء على البنوك أو على شركات التمويل أو على شركات التأمين، وفي الواقع إن عمل التفتيش عمل 

مستمر، لذلك حرصت المؤسسة خالل التعليمات األخيرة أن على البنك أو الممول االحتفاظ بجميع اإلثباتات والوثائق التي 

خص الحالة، فهذه من ضمن األعمال المستمرة لمسؤولية ودور المؤسسة، وهناك تعليمات وشروط بأن ال تتجاوز ت

٪، ويخرج المفتشون ليتأكدوا من بيانات وملفات العميل وأن الممولين ملتزمين بتعليمات ٢٢القروض الشخصية 

ً نعمل على إعداد برنامج فحص للبنوك والمصار ف وشركات التمويل للتأكد من التزامهم بما ورد المؤسسة، فنحن حاليا

من تعليمات، وقد طلب من البنوك االحتفاظ بجميع الوثائق التي تثبت على أنهم على تواصل مع العميل، أو أنهم أعطوه 

يع الفرصة إلعادة الجدولة أو أنهم تعاونوا معه بالشكل المطلوب، وطلبت هذه الوثائق ألنه سيتم عمل برنامج فحص للجم

وتؤخذ عينات للتأكد من االلتزام، والشكاوى ستتم معالجتها، وستكون هناك زيارات ميدانية للبنوك والمصارف وشركات 

التمويل للتأكد من التزامهم باألحكام التي وردت في التعميم، والبنوك والمصارف ألزمت إلعادة جدولة التمويل العقاري 

تمرار بقية القروض ومع ذلك ترك مجال الستمرار بقية القروض وقد والتمويل الشخصي، ومع ذلك ترك مجال الس

تضمنت التعليمات بالنص صراحة على انه يجب مراعاة االلتزامات االئتمانية األخرى، وفي الحاالت االستثنائية تضمن 

الي إذا كانت نسبة التعميم بالنص صراحة على أنه يجب مراعاة االلتزامات االئتمانية األخرى في إعادة الجدولة وبالت

٪ إذا وجدت عليه 11٫11٪ يمكن أن يخفض البنك هذه النسبة إلى ٥٢٪ إلى 11٫11قروض أحد األشخاص ارتفعت من 

التزامات وفي جميع األحوال يجب موافقة العميل على طريقة اعادة الجدولة علماً أن حاالت اعادة الجدولة قد تختلف من 

كالعمر، ونوع القرض، ومدى وجود التزامات أخرى وغيره، وفي حال اختالف  عميل آلخر بناء على متغيرات عديدة

العميل مع الممول على طريقة اعادة الجدولة يمكن للعميل التقدم لمؤسسة النقد لتقديم شكوى وسينظر في كل حالة على 

 .حده
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.. «أمن اخلليج العربي األول»مثن ما حققه التمرين اخلليجي املشرتك 
 :احلرمني برئاسة خادم

مستقبل مشرق للمملكة من خالل املسار : جملس الوزراء 
ل الوطني 3777التنموي اجلديد وفق رؤية 

ّ
 وبرنامج التحو

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11 الثالثاء الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161122/ln33.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد  -حفظه هللا  -رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

 .ظهر أمس اإلثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض

لس على فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما ـ أيده هللا ـ من فخامة وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المج

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى نتائج لقاءاته ومباحثاته ـ حفظه هللا ـ 

أثيوبيا هايلي ماريام دسالني،  مع دولة الوزير األول الجزائري األستاذ عبد المالك السالل، ودولة رئيس وزراء جمهورية

ومعالي األمين العام لجامعة الدول العربية األستاذ أحمد أبو الغيط، ومعالي األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 

 .العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ومعالي وزير الداخلية اإليطالي أنجيلينو ألفانو

االقتصاد الوطني، إثر اطالعه على التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد  وفي حديثه ـ أيده هللا ـ للمجلس عن

م، نوه الملك المفدى بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به ـ بفضل هللا ـ من أمن 1025العربي السعودي للعام المالي 

 .ة االقتصاد الوطنيما تبذله مؤسسة النقد من جهود لخدم -أيده هللا  -واستقرار، ، مقدراً 

وأعرب المجلس عن أمله بالمستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة ـ بإذن هللا ـ من خالل مسارها التنموي الجديد، الذي 

وبرنامج التحول الوطني، مما سيكون له األثر االقتصادي الملموس من خالل تنويع  1010حددت أهدافه رؤية المملكة

 .مصادر االقتصاد الوطني

وأوضح معالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة األنباء السعودية، عقب الجلسة ، أن 

مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكده صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 

اء وزير الداخلية من أهمية حماية األطفال من الظاهرة التي تهدد مقومات المجتمعات اإلنسانية وتنتهك براءة الوزر

الطفولة وتستبيح كرامتهم باالعتداء عليهم بأي شكل من األشكال، وأن استضافة المملكة للملتقى الوطني للوقاية من 

ليه المملكة من اهتمام وعناية لحقوق اإلنسان عموماً وحقوق االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت، يعكس ما تو

كما أطلع المجلس على ما أبرزه صاحب السمو . الطفولة على وجه الخصوص النابع من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

اع خالل ترؤسه الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدف

اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطلع الجميع إلى دفع 

مسيرة عمل المجلس إلى األمام، السيما في المجال العسكري في ظل التحديات التي تواجهها اليوم دول المنطقة وتحتم 

 .عمال بشكل سريعالتنسيق والعمل على تطوير األ

وبين معاليه أن المجلس جدد التأكيد على ما جاء في االجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي بمكة المكرمة بأن المملكة لن تتهاون في الذود عن الحرمين الشريفين، وما تضمنه االجتماع من تشديد على 

لتي تقوم بها المليشيات الحوثية وأعوانهم، ومن ذلك تماديهم بإطالق صاروخ باليستي ضرورة وضع حد للممارسات ا

واطلع مجلس . تجاه منطقة مكة المكرمة في استفزاز لمشاعر المسلمين وتهديد غير محسوب العواقب للمقدسات اإلسالمية

http://www.al-jazirah.com/2016/20161122/ln33.htm
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ارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية الوزراء على ما أكدته المملكة أمام مؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلط

والعشرين في مراكش من التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي، وبتلبية احتياجات العالم من الطاقة 

ر ونداء مشيداً المجلس بنتائج المؤتم. البترولية على المدى البعيد مع دعم التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة

مراكش الذي تبناه المؤتمر، وكذلك تأكيد المملكة أمام قمة العمل األفريقية بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

تسعى إلى التعاون المثمر على المستوى العربي األفريقي لما فيه الخير لمستقبل الشعوب، في ظل التحديات االستراتيجية 

. م1025يس الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة التي أُقرت بنيويورك عام التي تواجهها المنطقة، وتكر

كما أشاد المجلس بنتائج اجتماع أصحاب المعالي وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

ع من مبادرات وبرامج ستسهم ـ بمشيئة هللا ـ بفاعلية العربية في دورته الثالثة والثالثين بالرياض وما ُطرح خالل االجتما

 .في العديد من المجاالت بقطاعي العمل والتنمية االجتماعية ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة

الذي شاركت به المملكة العربية السعودية « أمن الخليج العربي األول»وثمن المجلس ما حققه التمرين الخليجي المشترك 

يذاً ألمر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه هللا ـ مع دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة تنف

الكويت، وذلك بمملكة البحرين، وما يمثله التمرين من ثقٍل في تعزيز التكاتف والتعاون األمني الخليجي واالنسجام التام في 

وأدان مجلس الوزراء ما يتعرض له الشعب السوري في محافظة حلب وريفها . ترسيخ دعائم األمن وردع أعداء الوطن

من القصف الوحشي والعمل اإلجرامي ال سيما على المستشفيات والمدارس، ما أسفر عن تدميرها وخروجها عن الخدمة، 

ضمن الممارسات وحرمان المدنيين من المساعدات اإلغاثية وارتفاع مأساتهم، مشددا على أن أعمال القصف تندرج 

 .الهمجية التي تجافي مبادئ وقيم وجوهر القانون الدولي اإلنساني ومبادئ اإلنسانية عموماً 

وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 

 :نتهى المجلس إلى ما يليجلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها،وقد ا

أو  -وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية : أوال

بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة  -من ينيبه 

مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة واالتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية جمهورية زامبيا في مجال 

 .وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة الستكمال اإلجراءات النظامية

 ً االطالع على توصية مجلس بعد االطالع على المعاملة المتعلقة بتخصيص األندية الرياضية في المملكة، وبعد : ثانيا

أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ، هـ 2418/  1/  24وتاريخ ( ت/  18/  7 - 1)الشؤون االقتصادية والتنمية رقم 

الموافقة على تخصيص األندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي ألندية الدرجة  - 2: من بينها ، 

/  1/  8، وذلك وفقاً لما ورد في محضر لجنة التوسع في الخصخصة المؤرخ في (وري المحترفيند)الممتازة لكرة القدم 

تحويل األندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة  - 1. هـ 2417

العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة  قيام الهيئة - 1. للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك

التجارة واالستثمار ، ووزارة االقتصاد والتخطيط ـ بوضع الضوابط والشروط الالزمة لممارسة شركات األندية لنشاطها، 

تكوين لجنة تتولى اإلشراف على متابعة استكمال  - 4. ورفع ما يتم التوصل إليه الستكمال اإلجراءات النظامية في شأنها 

حل تخصيص األندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية كل من نائب وزير مرا

االقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة واالستثمار لألنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن االتحاد 

 .ي المحترفينالعربي السعودي لكرة القدم، وممثل عن رابطة دور

 ً بعد االطالع على ما رفعه معالي وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ، وبعد النظر في قرار مجلس : ثالثا

هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون 2417/  7/  5وتاريخ ( 11/  65)الشورى رقم 

كة العربية السعودية ووزارة الشؤون اإلسالمية في جمهورية المالديف في مجال اإلسالمية والدعوة واإلرشاد في الممل

 .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. هـ2417/  1/  7بتاريخ ( ماليه)الشؤون اإلسالمية واألوقاف، الموقع عليها في مدينة 

 ً بالتباحث مع  -أو من ينيبه  -اد وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرش: رابعا

الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد في المملكة العربية 

السعودية ووزارة الشؤون اإلسالمية والثقافة واألوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون اإلسالمية ، والرفع بما 

 .ه الستكمال اإلجراءات النظاميةيتم التوصل إلي

 ً بالتباحث مع الهيئة الدائمة المستقلة  -أو من ينيبه  -وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية : خامسا

لحقوق اإلنسان في منظمة التعاون اإلسالمي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة 
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المستقلة لحقوق اإلنسان في منظمة التعاون اإلسالمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة الدائمة 

 .الستكمال اإلجراءات النظامية

 ً قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة عالقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفريقيا : سادسا

 .بالتوقيع على بروتوكول بذلك -أو من ينيبه  -وتفويض معالي وزير الخارجية ( فير غير مقيمس)الوسطى، على مستوى 

 ً بعد االطالع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم : سابعا

فاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ات2418/  2/  1وتاريخ ( 51/  221)

وزارة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد ، الموقع في 

 .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. هـ 2417/  2/  21مدينة الرياض بتاريخ 

 ً ً )ل البند قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعدي: ثامنا /  1/  27وتاريخ ( 15)من قرار مجلس الوزراء رقم ( خامسا

ً »: هـ ، ليصبح بالنص اآلتي 2417 البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من )ينشأ برنامج باسم : خامسا

ياسات واآلليات المعمول ، يهدف إلى ترشيد استهالك منتجات الطاقة والمياه، وإعادة النظر في الس(قطاعي الطاقة والمياه

بها حالياً في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، بما يكفل تحسين الكفاية االقتصادية للقطاعات اإلنتاجية ، 

ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغاللها االستغالل األمثل ، آخذاً في االعتبار تفاوت الوضع االقتصادي بين فئات 

ع، وصوالً إلى تعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه بالقدر الممكن ، وتكون للبرنامج لجنة المجتم

 .تنفيذية من عدد من الجهات الحكومية ذات العالقة

في ( من رجال األعمال)دمحم بن عبدهللا بن إبراهيم الخريّف / وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية المهندس : تاسعاً 

ياسر / رامي بن خالد بن علي التركي و / وتعيين كل من ، مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وذلك لمدة ثالث سنوات ابتداًء من ، في مجلس إدارة الهيئة( من رجال األعمال)بن دمحم بن صالح باحارث ، عضوْين 

 .تاريخ نفاذ القرار

 :وذلك على النحو التالي، راء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرةوافق مجلس الوز: عاشراً 

بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية ( مستشار إداري)ترقية سامي بن عبدهللا بن دمحم المبارك على وظيفة  - 2

بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة ( تعليميمستشار )ترقية حمد بن ناصر بن حمد الوهيبي على وظيفة  - 1. االجتماعية 

بالمرتبة الخامسة ( مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة)ترقية دمحم بن سعود بن مطلق الَخمشي على وظيفة  - 1. التعليم 

عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الدهش على / ترقية الدكتور  - 4. عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 

ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدهللا  - 5. بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس األعلى للقضاء ( مستشار شرعي)يفة وظ

دمحم / ترقية المهندس  - 6. بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم( مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية)الجماز على وظيفة 

 .بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الطائف( وكيل األمين للتعمير والمشاريع)بن هميل بن سعد السبيعي على وظيفة 

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج االجتماع 

ً بما جاء االستثنائي ألصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد  أحاط المجلس علما

 .ووجه حياله بما رآهفيه، 
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 :أحمد القرني -« الجزيرة»

م الذي سينطلق اليوم الثالثاء ويستمر لمدة 1026المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية »أنهت الصحة استعداداتها الفتتاح 

ق الفيصلية بالرياض، م وذلك بفند1026نوفمبر  14 - 11هـ الموافق 2418صفر  14 - 11ثالثة أيام خالل الفترة من 

 .هم بالجهات األخرى في ذات التخصصحيث يهدف المؤتمر إلى بناء الكفاءات الوطنية في مجال المحاكاة الصحية وربط

 

 

 
 حمافظ عنيزة يرعى توقيع اتفاقية حلماية الطالب من التدخني

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161122/ln21.htm-http://www.al 

 

 :خالد الروقي -عنيزة 

رعى محافظ عنيزة المكلف عبدالرحمن السليم، وبحضور مدير التعليم دمحم الفريح، توقيع مذكرة شراكة مجتمعية ثنائية 

ممثلة بمديرها إبراهيم الجالسي، ، الخيرية لمكافحة التدخين« جمعية أمان»ب توعية وعالجاً، وذلك بين لخدمة أبنائنا الطال

 ،«ابن سعدي»وثانوية 

ً لتطلعات الجمعية في نشر الوعي الثقافي والصحي والعالجي والوقائي بين أفراد المجتمع،  وتأتي هذه الشراكة تحقيقا

 .ة ومنح خدماتها للمجتمع المحلي وبخاصة المؤسسات والمدارسوالتواصل مع كافة الجهات ذات العالق

حيث اتفق الطرفان على فحص جميع الطالب عن أول أكسيد الكربون ومن ثم متابعة المدخنين منهم وعالجهم، مع تشكيل 

في  الرياضي، وإجراء مسابقات ومنافسات في هذا المجال، عالوة على تفعيل عيادة مكافحة التدخين( أمان)فريق 

إلى جانب تنفيذ برامج ثقافة ، كما اتفقا على تنفيذ برامج لنشر ثقافة التطوع في مجال المدرسة والحي والمجتمع، المدرسة

 .الدراسة والحي والمجتمع التطوع في مجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161122/ln36.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161122/ln21.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

98 

 
 الليلة.. شبكة الطرق وضوابط البناء على طاولة أمري الرياض

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161122/lp2.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

الرياض، مساء اليوم  يرأس صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة

هــ، االجتماع األول للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للعام الحالي، واجتماع اللجنة التنفيذية 2418صفر  11الثالثاء 

وسيناقش االجتماع الموضوعات المدرجة . العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، وذلك بمقر الهيئة في حي السفارات

 .لبناء وعدد من القضايا التخطيطيةالتي تتناول مشاريع شبكة الطرق في مدينة الرياض وضوابط ا في جدول األعمال

 
ر قراءة العداد ال يؤثر على أحقية املشرتك يف : «الكهرباء»

ُّ
تبكري أو تأخ

 شرائح االستهالك احملددة يف النظام
    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161122/lp4.htm-http://www.al 

 

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على دقة احتساب فواتير االستهالك الخاصة بالمشتركين وفق التعريفة التي 

ة إلى أن تبكير أو تأخر قراءة العدادات ال يؤثر على أحقية المشترك في االستفادة حددتها الجهات المختصة بالدولة، مشير

 .من الشرائح المختلفة التي تم تحديدها في تعريفة االستهالك الشهري

م، تحت 1026/ 22/ 10في صحيفة الجزيرة بتاريخ « سعد الدوسري»وبيَّنت الشركة في ردها على ما نشره الكاتب 

، أن قرار مجلس الوزراء أقر تعريفة استهالك الخدمة الكهربائية وفق شرائح شهرية متعددة، «ا عليناال تتذاكو»عنوان 

ساعة، وعليه فإن جميع المشتركين يتمتعون بحقهم في / كيلو وات 2000محددًا قيمة استهالك كل شريحة شهريًّا بـ 

ك عن الشهر المقرر، كما أن الشركة ملتزمة بدورة االستفادة من الشرائح المقررة، حتى لو زادت أو قلت فترة االستهال

يوًما، إال أنه قد يحدث بعض التأجيل أو التبكير في القراءة إذا ما صادف يوم  10قراءة العدادات وفق ما حدده النظام كل 

قرب يوم من أيام العمل القراءة إجازة نهاية األسبوع أو عطلة األعياد الرسمية، وبناء عليه يتم تأجيل أو تبكير القراءة إلى أ

يوًما المحددة في النظام، إال أنه يتم أخذ ذلك في  10الرسمية؛ وهو ما يسبب نقًصا أو زيادة في فترة االستهالك عن فترة الـ

 .االعتبار عند احتساب قيمة الفاتورة حتى ال يتضرر المشترك الذي يتمتع بحقه كامالً في الشرائح

ساعة / كيلوواط 2000ار مجلس الوزراء الذي حدد فترة وقدر االستهالك للمشترك بـ وأشارت الشركة إلى أنه وفق قر

 :لكل شريحة شهريًّا، فإن حساب شريحة االستهالك يتم على أساس االستهالك اليومي وفق المعادلة اآلتية

ا لذلك لو كانت فترة ، ووفقً (وهو المعدل اليومي الستهالك كل شريحة)س يوميًّا لكل شريحة .و.ك 11.11=  10÷  2000

ن في فاتورة المشترك الشهرية  -االستهالك  : يوًما فإن حساب شريحة االستهالك الخاصة به يكون كاآلتي 11 -وفق ما دُّوِ

: يوًما فإن حساب الشريحة يكون كاآلتي 18أما إذا كانت فترة االستهالك (. لهذه الفترة)س .و.ك 2067=  11.11×  11

؛ وبالتالي فإن كل مشترك يحصل على حقه الذي أقره مجلس الوزراء دون (لهذه الفترة)س .و.ك 111=  11.11×  18

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء أن إصدار فواتير االستهالك يمر بمراحل عدة من القراءة والتدقيق . أي زيادة

األجهزة الكفية  ، ومزودون بأحدثوالمراجعة؛ للتأكد من صحتها، وأن قراء العدادات لديها مدربون على أعلى مستوى

 .لقراءة العدادات

http://www.al-jazirah.com/2016/20161122/lp2.htm
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 خمالفات مليونية تقود ناظر أوقاف للمحاكمة

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر
www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=285066&CategoryID=5http:// 

 

      AM 21:58 11-22-1026نجالء الحربي : جدة

، دعوى قضائية ألصحاب ثاني أكبر أوقاف "25"تشهد محكمة األحوال الشخصية بمنطقة مكة المكرمة بالدائرة رقم 

ماليين لاير سنويا  4ناظر تلك األوقاف، وذلك بعد أن استحوذ على نحو بالعاصمة المقدسة، مطالبين بمحاسبة وعزل 

من دخل النظارة سنويا دون أن يكون معه صك شرعي يثبت أنه حصل على حكم من %  20خصصها لنفسه كأجرة بنسبة 

كأجرة %  5ا يتقاضون المحكمة يسمح له بأخذ هذه النسبة، مما يعتبر ذلك مخالفا لشرط الواقف والنظار السابقين الذين كانو

 .نظارة األوقاف

 تغيير نشاط األوقاف

أن محكمة األحوال الشخصية في مكة المكرمة رفع لها قضية تقدم بها أصحاب ثاني أكبر أوقاف في " الوطن"أكد مصدر لـ

يث عقارات عاما تمكن طيلة إشرافه على األوقاف من إنشاء وتأث 25مكة، مدعين أن ناظر الوقف الذي يشرف عليه لفترة 

الوقف بالباطن من خالل شركته الخاصة التي يمتلكها مع أبنائه واستيراد بضائع البناء باسمه وأسماء أبنائه من الصين 

 .وإدخالها في ذمة األوقاف لمصلحته

وأضاف، كما تضمنت الدعوى، أن ناظر األوقاف حول نشاط األوقاف إلى مجال السياحة الخارجية وإدخالها في ذمة 

، كذلك في جميع "المفتي والصديقي"قاف لمصلحته، من حجز الفنادق والرحالت من خالل موقع إلكتروني باسم أوقاف األو

 .دول العالم، والعمل في مجال المقاوالت لتطوير عقارات الغير وصيانتها وإدارتها وتشغيلها باسم األوقاف ذاتها

 مخالفة الشروط

ماليين لاير، دون أن يكون  4من أجرة النظارة سنويا بمبلغ يصل إلى نحو  % 20كشف المصدر أن ناظر الوقف يتقاضى 

هناك حكم قضائي يسمح له بأخذ هذه النسبة مما يعتبر أن الناظر خالف بذلك شرط الواقف والنظار السابقين الذين كانوا 

 .اإلشراف على تلك األوقافقبل هذا الناظر، وهم اثنان من النظار قبل أن يتولى هذا الناظر األخير %  5يتقاضون 

 استمرار الدعوى

أبان المصدر أن أصحاب األوقاف لديهم اإلصرار على االستمرار في القضية حتى يتم االنتهاء منها ويحصلون على حكم 

من الالئحة التنفيذية  12يمكنهم من الحفاظ على حقوقهم التي تعود من تلك األوقاف، موضحا أنه حسب ما تضمنت المادة 

يئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، فإنه إذا تبين للهيئة أن ناظر الوقف األهلي يقوم بأعمال مضرة لله

بالوقف أو يسيء استخدام أصله أو موارده أو ال يبذل العناية الالزمة للمحافظة عليه وتنميته فإنها تعرض أمره على 

 . ل عنه أو إسناد النظارة للهيئة، ولها أن تطلب من المحكمة عزله وتعيين بدالمحكمة لمحاسبته على أي إخالل بواجباته
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 عاطل حيملون الدكتوراه 777اإلحصاء تتجاهل 

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=285040&CategoryID=5 

 

      AM 2:05 11-22-1026سلطان الحارثي : الطائف

ن درجة فيما أعلنت الهيئة العامة لإلحصاء نتائج مسوحاتها للربع الثالث من العام الحالي وخلت من وجود عاطلين يحملو

الدكتوراه، جاءت نتائج تلك المسوحات متناقضة مع بيانات وزارة الخدمة المدنية التي أعلنت عنها نهاية شعبان الماضي 

متقدمين  120طالب عمل من حملة الدكتوراه، من بينهم  102حول أعداد العاطلين المسجلين في موقع جدارة، وتضمنت 

 .متقدمة من النساء 12من الرجال و

 طالبي التوظيف قوائم

كانت الخدمة المدنية قد أفصحت في نهاية شعبان الماضي عن قوائم طالبي التوظيف من حملة الدكتوراه والماجستير، وفقا 

لموقع جدارة، وطالبت وزارة التعليم بالتأكيد على الجامعات بأهمية استيعاب حملة المؤهالت العليا، وتنفيذ القرارات 

لة في توجهات الدولة فيما يتعلق بأوضاع المتعاقدين غير السعوديين في األجهزة الحكومية، وإحالل واألوامر السامية المتمث

السعوديين في الوظائف التي يشغلونها، وقصر التعاقد في أضيق نطاق، مع تيسير عملية تعيين السعودي الذي تتوافر لديه 

 .ف التي يشغلها غير سعوديينالمؤهالت محل المتعاقد، وكذلك الخطط الخمسية لسعودة الوظائ

 التوسع في التأشيرات

نص تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي رفعته إلى وزارة الخدمة المدنية على أن عدد األكاديميين المتعاقدين في الجامعات 

لى في رتبة محاضر، مؤكدة ع 1088في رتبة أستاذ مساعد، و 8148من الرجال والنساء، منهم  24441السعودية بلغ 

الدكتوراه "أهمية التوازن بين العرض والطلب بشكل عام، وخطورة االختالل في الميزان، خصوصا للشهادات العليا 

وكان عدد من حملة الشهادات العليا وجهوا انتقادات واسعة للجامعات السعودية التي . في مختلف التخصصات" والماجستير

ي حين رصدت جهات رقابية توسع الجامعات في التعاقد مع غير رفضت قبولهم، وإحاللهم بدال من المتعاقدين، ف

 .يرة خالل السنوات الثالث الماضيةآالف تأش 20السعوديين، وطلبات التأشيرات األكاديمية من وزارة التعلم التي تجاوزت 
 

 
 اشرتاط عقود شبكة إجيار إلصدار وجتديد رخص العمل

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=285078&CategoryID=5 

 

      AM 2:01 11-22-1026الوطن : الرياض

ة حكومية أوصت برأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل وموثق أن لجن« الوطن»علمت 

التابعة لوزارة اإلسكان عند إصدار أو تجديد رخص العمل لغير السعوديين، ليكون محفزا لتسجيل « إيجار»في شبكة 

وستكون البيانات المسجلة في العقد متاحة ألي عقود اإليجار السكنية للمقيمين من غير العمالة المنزلية في شبكة إيجار، 

جهة حكومية، لالستفادة منها، وبخاصة الجهات األمنية، وسيساعد ذلك على ضبط عملية عدم سداد الدفعة األخيرة من 

 .اإليجار للمقيمين المغادرين نهائيا
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 قريبا  آلية لتنظيم عمل الفرق التطوعية

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418فر ص 11الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=285058&CategoryID=5 

 

      AM 21:25 11-22-1026عبدالرحمن السهيمي : تبوك

شفت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أنه ستصدر قريبا آلية لتنظيم عمل الفرق التطوعية، الفتة إلى أن تنظيم هذا ك

القطاع ولوائح العمل المتعلقة بالمجال التطوعي يعول عليه كثيرا في تحقيق أهداف الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة 

1010. 

 دعم الجمعيات 

أن اآللية الجديدة " الوطن"لفرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية في منطقة تبوك أحمد البلوي لـأوضح المتحدث الرسمي 

لتنظيم عمل الفرق التطوعية تسند إلىيها العديد من المهام في قطاعات الوزارة لدورها الهام في تحقيق األهداف وإنشاء 

اع األعمال الثالث الذي يتكون من اللجان التطوعية من تلك األهداف دعم قط"اللجان والجمعيات التطوعية، وأضاف 

 ". والجمعيات بمختلف تخصصاتها

 ناد تطوعي

أضاف البلوي أن كثرة الفرق التطوعية مؤشر جيد يوضح أهمية هذا القطاع والحاجة إلى تنظيمه لتحقيق المساهمة الفعالة 

أحد برامج لجنة التنمية االجتماعية األهلية في  يوجد لدينا برنامج نادي العمل التطوعي، وهو"في المجتمع، وأضاف 

 ".تبوك، ويهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتبادل الخبرات بين المتطوعين واكتسابها فيما بينهم

من جهته، أكد رئيس لجنة التنمية االجتماعية األهلية صالح السهيمي أن مشروع نادي العمل التطوعي نوعي، وسيكون له 

 .ابياألثر اإليج

 تقليص األعضاء 

أن الفرق التطوعية في تبوك كثيرة من الجنسين، ويوجد " الوطن"ذكرت قائدة فريق بريق أمل التطوعي نايفة الموسى لـ

بها عدد كبير من المتطوعين، مشيرة إلى أن التطوع عمل رائع وشعور إنساني راٍق يقوم به المتطوع تجاه المجتمع بدون 

يق ألمتنا نحيا التطوعي حسناء الشهري أن الفرق التطوعية والتعاون فيما بين األعضاء يجلب وأوضحت قائدة فر. مقابل

كما أشارت الناشطة في العمل . التقدير وحب الناس ورضا عن النفس لما نقدمه للمحتاجين وما نمارسه من عمل الخير

ة الفرق التطوعية، ومن أهمها تقليص عدد التطوعي هنادي السواط إلى أن المظالت الرسمية ال تتناسب مع شروط وأنظم

 .األعضاء في الفرق، وهذا ال يتناسب مع حجم العمل الكبير التي تهدف إليه بعض الفرق
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 يوما 57مليار ريال خالل  73حماكم التنفيذ تسرتد 

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=285042&CategoryID=5 

 

      AM 21:07 11-22-1026عبدهللا الغنمي : الرياض

طلبا بإجمالي   57166نذ مطلع العام الهجري الحالي وحتى أول من أمس استقبلت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة م

طلبا بإجمالي مبالغ بلغت  22444مليار لاير، فيما بلغ عدد الطلبات المنتهية في الفترة نفسها  15.7مبالغ مطلوبة تجاوزت 

 .مليار لاير في مختلف المناطق 21أكثر من 

 الرياض تتصدر

 28712قد جاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق األكثر استقباال لطلبات التنفيذ بعدد وطبقا لمؤشر وزارة العدل، ف

طلبا، ولكن بأعلى مبالغ مطلوبة  21155مليار لاير، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 22طلبا، بإجمالي مبالغ مطلوبة بلغ نحو 

مليارات  4.4طلبا، بإجمالي مبالغ  8751لثة بـمليار لاير، في حين سجلت المنطقة الشرقية المرتبة الثا 28بلغت نحو 

 .مليون لاير 400طلبا بإجمالي مبالغ زادت على  1714لاير، ثم منطقة المدينة المنورة 

 الشيكات بالمقدمة

تشير البيانات العدلية إلى أن الطلبات المنتهية بحسب نوع سند التنفيذ منذ مطلع العام الهجري وحتى أول من أمس بلغت 

في مقدمة السندات األكثر تنفيذا عليها ( شيكات)مليار لاير، وجاءت األوراق التجارية  21.4طلبا، بإجمالي مبالغ  22444

مليار لاير، ثم محررات موثقة بإجمالي  2.4بإجمالي ( سند ألمر)مليارات لاير، تلتها أوراق تجارية  8بإجمالي أكثر من 

 .مليون لاير 117سندات خاصة بأحكام صادرة من محاكم بإجمالي  مبالغ مالية بلغ نحو مليار لاير، إضافة إلى

 1222وفيما يتعلق بسرعة تنفيذ الطلبات المنجزة منذ بداية العام الهجري وحتى أول من أمس، فقد أنجزت محاكم التنفيذ 

، % 21.4بة طلبا خالل فترة أسبوعين إلى شهر بنس 1126، إضافة إلى 28.4طلبا خالل أسبوعين فأقل بنسبة بلغت 

 7.1، فيما حقق أفضل سرعة تنفيذ لمبالغ الطلبات المنتهية % 51.1طلبا خالل فترة من شهر إلى شهرين بنسبة  6858و

 %.   61.4مليارات لاير خالل أسبوعين فأقل بنسبة إنجاز بلغت 
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تعدان ضوابط للجهات احلكومية يف « املالية»و« اخلدمة املدنية»

 تقديم طلبات الوظائف
    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  األقتصاديةجريدة : لمصدرا

https://www.aleqt.com/2016/11/22/article_1104133.html 

 

 فداء البديوي من الرياض

وزارة الخدمة المدنية باالتفاق مع وزارة المالية بإعداد قواعد وضوابط تحكم سمحت اللجان المختصة بمناقشة الميزانية، ل

كذلك  -الواردة في مشروع ميزانيتها  -عملية تقديم الجهات الحكومية لطلباتها الخاصة بإحداث الوظائف المدنية وتعديلها 

 .ي ضوء ذلكتحديد أعداد تلك الوظائف وتحديث نماذج طلبات األجهزة الحكومية من الوظائف ف

بالتأكيد على مشاركة وزارة الخدمة المدنية في مناقشة طلبات الوظائف  -"االقتصادية"بحسب مصادر لـ -وأوصت اللجان

بجميع فئاتها وعلى أي من البنود وأبوابها وأبواب الميزانية، فضال عن قيام الجهات المعنية عند ( الثابتة والمؤقتة)المدنية 

زارة المالية بتزويد وزارة الخدمة المدنية بنسخة منها مما تضمنه المشروع من طلبات الوظائف رفع مشروع ميزانيتها لو

وأكدت التوصيات أنه ال يجري على الميزانية أي تعديل سوى ما يرد به توجيهات أو أوامر الحقة لما .بجميع فئاتها وبنودها

. ها ألسباب أخرى ستعاد إلى اللجان التي أعدتها للبت فيهاتوصلت إليه اللجان المختصة، وفي حال الحاجة إلى التعديل علي

وشملت الطلبات جميع الوظائف المدنية بجميع فئاتها، وعلى أي من البنود بما فيها الوظائف العليا، وأن تبين فيها أعداد 

الطلبات، مع خطة الوظائف المطلوب إحداثها وتعديلها، وأسباب الطلب الفعلية، واألوامر والقرارات الصادرة بخصوص 

احتياج للقوى العاملة معدة بطريقة علمية، وفقا لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بالنسبة إلى الجهات المشاركة 

في البرنامج تتضمن تحديد االحتياج الحالي والمستقبلي للجهة، وأن تكون الطلبات معدة، وفقا للمعدالت والمعايير المقررة 

 .ي الخطط الخمسية لألنشطة التي يعتمد إحداث الوظائف لها على تلك المعاييروالمعتمدة ف

وشددت التوصيات على وضع حد أقصى لمواعيد رفع تلك الطلبات إلى وزارة المالية وعدم قبول أي طلب إضافي الحق أو 

 تزيد على ثالثة البند خالل مدة ال تعديل على ما سبق إيراده في مشروع الميزانية، على أن يرفع ما يتم التوصل إليه في هذا

 .أشهر من تاريخه
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 ألف مريض يعانون قصورا يف عضلة القلب 40

 .. بعض األغذية أكثر ضررا من التبغ : خمتصون
 «السكري»من السعوديني مصابون بـ %  37و

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/22/article_1104134.html 

 

 مويضي المطيري من الدمام

في  10حذر مختصون من بعض األطعمة، التي ال تقل خطورة عن التدخين بل ربما تكون أخطر، مشيرين إلى أن نحو 

 .نون مرض السكري من النوع الثاني الذي يمكن تفادي حدوثه كلياالمائة من السعوديين يعا

وقال الدكتور عادل عبد القادر طاش جراح القلب ومستشار نائب وزير الصحة، إن هناك توجها لدى الوزارة لزيادة الجودة 

موجودة ضمن  المقدمة في الخدمة الطبية والحرص على أن يكون المريض هو محور الخدمات، وأن تكون هذه الخدمات

 .النطاق الجغرافي إلقامة كل مواطن

وأوضح على هامش مؤتمر القلب الثامن الذي أقامه في الدمام مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب التابع لوزارة 

الصحة مطلع األسبوع الجاري، أن هناك ثالثة أهداف عامة لوزارة الصحة في مجال خدمات القلب وهي وصول المريض 

لخدمة، وحصول المريض على خدمة جيدة ذات مستوى من الجودة، ووجود تجهيزات مادية وبشرية تستطيع تقديم هذه إلى ا

 .الخدمة

أسهمت في وجود حراك ضمن القطاع الطبي أكبر من أي وقت مضى، حيث إن الهدف " 1010رؤية "وشدد على أن 

ال يمكن تحقيقه " 1010رؤية "عاما والمعلن ضمن  80إلى  76المتمثل في زيادة متوسط عمر اإلنسان في المملكة من 

بالعالج فقط بل بالوقاية والحفاظ على الصحة وذلك عن طريق عدة خطوات أبرزها تنفيذ خطط الوقاية الصحية والمدن 

 .دارسالصحية وفرض الرقابة على الغذاء المقدم في األسواق وفي المطاعم والرقابة على بيع التبغ وزيادة التوعية في الم

وحول برنامج القلب الصناعي في مركز سعود البابطين أشار الدكتور طاش إلى أن البرنامج مبادرة مهمة جدا، وأن 

الوزارة تحرص على دعم مثل هذه المبادرات كما أن القيادات في وزارة الصحة تشجعها، خصوصا أن برنامج البابطين 

تائج، كما أنه برنامج منظم جدا ويعمل على أسس سليمة وهي الدافع لزراعة القلب الصناعي أثبت فعاليته من خالل الن

 .الستمراره

ولفت الدكتور طاش إلى أن جراحة القلب في المملكة تعد وليدة وتحتاج إلى دعم وزيادة الكوادر المؤهلة واالستعانة 

ألف  40إلى أن هناك نحو بالخبرات الدولية، وهي خبرة موجودة في عدد محدود جدا من دول الشرق األوسط، مشيرا 

 .مريض يعانون قصورا في عضلة القلب النهائي وأكثر من نصفهم يحتاج تدخل جراحي

وأشار إلى أن هناك دائما فرصة للتشافي من مرض السكر، وذلك عن طريق تفادي السكريات المصنعة أو تقليلها، وتقليل 

ة الرياضة بشكل جاد ومنتظم، موضحا أن الرياضة هنا ال الكربوهيدرات المصنعة المتثملة في الدقيق األبيض، وممارس

 .تعني المشي وإنما ممارسة رياضات التحمل فهذا يؤدي إلى تالشي وجود مرض السكر لدى اإلنسان

إن كل أم في منزلها إما أن تكون حامية ألسرتها من أمراض القلب وتصلب الشرايين من خالل : "وختم الدكتور طاش قائال

ر الغذاء وأسلوب مشترياتها وأسلوب طبخها، وإما أن تكون مضرة خصوصا إن بالغت في استخدام مكونات مثل فهمها لتأثي

والدهون المشبعة، وهذا يقود إلى رفع مخاطر إصابة أسرتها بهذه " الطحين األبيض"السكر المصنع و الدقيق المصنع 

 ".األمراض

 .جراحا استشاريا 15في تخصص جراحة القلب ال يتجاوز وبين أن عدد الجراحيين االستشاريين من السعوديين 

: من جهته، أكد الدكتور صالح السلوك مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية خالل انطالقة المؤتمر المتخصص

اض أن مركز سعود البابطين بات يعد من أهم المراكز المتخصصة التي تسعى لتحقيق أهداف البحث العلمي خاصة أن أمر"

. مبينا أن مؤتمر القلب هذا العام يتميز بمشاركة أربعة مؤتمرات فرعية داخله. القلب هي من أهم مسببات الوفيات في العالم

https://www.aleqt.com/2016/11/22/article_1104134.html
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وأضاف السلوك، أن دور المستشفيات الحكومية في المنطقة الشرقية تجاوز تقديم الخدمات العالجية والجراحية للمواطنين 

-عمل في البحوث العلمية وتبادل الخبرات ومناقشة آخر المستجدات الطبية وهو ما بات والمقيمين، منتقال إلى مرحلة ال

 .إحدى أهم األولويات في منظومة الخدمات الطبية -بحسب وصفه 

بدوره، قال الدكتور خالد إسكندر مدير مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب إن أهمية مؤتمر القلب هذا العام تكمن في 

من أفضل الخبراء في طب وجراحة القلب في  211ورشة عمل ويضم  21جلسة علمية و 15لمي، حيث يشمل محتواه الع

 .المملكة والعالم

، أن هذا -المشاركة في تنظيم المؤتمر -من جانبه، أوضح الدكتور وليد أبوخضير رئيس الجمعية السعودية لجراحي القلب 

إلثراء الحراك العلمي لممارسي جراحة القلب في المملكة وإطالع المؤتمر هو األول للجمعية، والهدف منه السعي 

 .ات بين المراكز الدولية المتخصصةالممارسين على أحدث التقنيات والخبرات في مجال جراحة القلب وتبادل الخبر

 
 

 
 «نطاقات املوزون»تأهيل الكوادر الوطنية بـ 

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  المدينةجريدة : المصدر
madina.com/node/709258/-http://www.al 

 

 الرياض -المدينة 

، تعمل بشكل مباشر على تأهيل الكوادر «نطاقات الموزون»أكدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية، أن آليات برنامج 

: عوامل هي 5ويحتسب البرنامج نقاًطا لكل منشأة، بناء على . خول والمنافسة في سوق العملالوطنية؛ ليتمكنوا من الد

ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، واالستدامة  نسبة التوطين في المنشأة، 

 .تفعةالوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي األجور المر

وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت الحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خالل 

 .نوعي، للبقاء في النطاقات اآلمنةالفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي وال
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 ونيةخدمة إلكرت 77تستحدث بوابة للمحامني تقدم « العدل»

    م1026 نوفمبر 11 - هـ2418صفر  11 الثالثاء اليومجريدة : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4167685 

 

 الرياض -اليوم 

خدمة إلكترونية  10هل تقديم قرابة كشفت وزارة العدل خالل اللقاء األول مع المحامين، النقاب عن بوابة المحامين التي تس

للمحامين، وأكدت الوزارة أن البوابة تدعم أهداف الوزارة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لشركائها، األمر الذي يسهم في 

 .رفع كفاءة إجراءات العمل التوثيقي من جانب ويسهل على المحامين من جانب آخر

مس االول مع المحامين في المملكة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، برعاية وجاء اللقاء الذي عقدته وزارة العدل أ

وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وبحضور وكيل الوزارة الشيخ 

نوح، ووكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ  الدكتور أحمد العميرة، ووكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبد الرحمن بن

عبدالعزيز الناصر، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، وبحضور عدد من المحامين 

 .والمحاميات

، كما ناقش الخدمات التي تقدمها الوزارة 1010واستعرض اللقاء رؤى وتوجهات الوزارة المتوازية مع رؤية المملكة 

 .لمحامينل

من جهته أكد وكيل وزارة العدل، أن اللقاء لن يكون األخير بين الوزارة وشركاء العدالة من المحامين والمحاميات، بل هو 

 .بداية لمجموعة من اللقاءات الدورية

هتمام والعمل نعدكم بمزيد من اللقاءات، وبمد جسور الحوار البنّاء، واالستماع آلرائكم ومقترحاتكم بكل ا»: وقال العميرة

على تفعيلها بما يخدم المنظومة العدلية والعاملين في قطاع المحاماة، وكذلك إطالعكم على رؤى وتوجهات الوزارة من أجل 

 .«االستفادة من آرائكم القيمة حولها

ا من شأنه المحاماة جزء ال يتجزأ من جسد العدالة، ونحن في الوزارة مهتمون بالمحامين والمحاميات، وبكل م»: وأضاف

تسهيل مهمتهم والرقي بمهنتهم بما يسهم في حسن سير العدالة، وبما ينعكس على تقديم خدمة قضائية مميزة للمتقاضين من 

 .«المواطنين والمقيمين

 
 دقيقة 75تقدم مقرتحات التطوير يف « نزاهة»أندية 

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510283 

 

 (الرياض)عبدالمحسن الحارثي  

« نزاهة»، اللقاء السنوي األول لمنسوبي أندية (نزاهة)تنظم جامعة الملك سعود، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

. دقيقة لكل ناد من أجل تقديم مقترحاته للتطوير 25، وتم تخصيص (األربعاء والخميس)غدا وبعد غد بالمؤسسات التعليمية 

في المؤسسات « نزاهة»وأكد مدير الجامعة الدكتور بدران العمر أهمية هذا االجتماع ودوره في توضيح رسالة ورؤية أندية 

لتصبح من األندية « نزاهة»ير وتفعيل األدوار المنوطة بأندية ودعا لتطو. التعليمية، وتأصيل فكرة النزاهة ومكافحة الفساد

الطالبية الفاعلة ومنارة يقتبس الطالب منها، ويتزودون بالتوعية واإلرشاد لتعزيز قيم النزاهة وتنمية الرقابة الذاتية قبل 

 .امعة إلى حياتهم العملية الواسعةمغادرتهم الج

http://www.alyaum.com/article/4167685
http://www.okaz.com.sa/article/1510283
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 «الشخصيةاألحوال »يوما معدل جلسات 37: الرياض

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

   http://www.okaz.com.sa/article/1510280 

 

إلى معدل ال يزيد أعلن رئيس محكمة األحوال الشخصية في الرياض سعد بن دمحم السيف تقليص مواعيد الجلسات لتصل 

 .يوما 50-10من الدوائر القضائية في المحكمة، فيما يتراوح المعدل في بقية الدوائر بين % 75يوما في  10على 

قضية العام  71415واعتبر تقارب المواعيد إيجابيا بالرغم من تدفق القضايا الواردة للمحكمة سنويا، إذ ارتفعت إلى 

 .هـ2415قضية عام  60102هـ، وبلغت 2416اردة عام قضية و 70612الماضي بعدما كانت 

، الفتا إلى وجود بوادر لإلنجاز هذا العام بعد حزمة الدعم %51وأشار إلى ارتفاع كفاءة إنجاز القضايا العام الماضي إلى 

حكما في  ١١٢التي تلقتها المحكمة من وزير العدل سواء بزيادة عدد القضاة أو المتطلبات اإلدارية، وقال تم إصدار 

حكما في قضايا األسرة والتركات فقط في محرم  482قضايا األسرة والتركات خالل محرم الماضي، بينما لم تزد على 

هـ، مبينا سعي المحكمة لوضع آلية للبّت في القضايا األسرية العاجلة بإصدار قرارات أولية خالل 2417من العام الماضي 

 .تزيد على ذلك إذا كان المدّعى عليه يقيم خارج مدينة الرياض أو خارج البالدأيام، مبيناً أنه يتم تحديد مواعيد 

ً لرؤية »: وقال هذه الزيادة الكبيرة في اإلنجاز تكشف مدى ما يتمتع به قضاة المحكمة من المسؤولية واالهتمام؛ تحقيقا

 .«وزارة العدل نحو عدالة ناجزة

 
 سعودية متثل الشباب يف منظمة حقوق اإلنسان
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 (جدة)فيصل مجرشي 

في جامعة عفت، لتمثيلها في  اختارت جمعية الشباب لحقوق اإلنسان، الطالبة السعودية رهف الصيعري من قسم التسويق

ً لجهودها العلمية واإلنسانية في الفترة الماضية، إذ تعنى الجمعية  منظمة حقوق اإلنسان العالمية في األمم المتحدة، تتويجا

م، بتنفيذ برامج التدريب على التفكير النقدي في المجتمع، والمشاركة بفعالية في تغييره، وتعمل على إقامة روابط جديدة بينه

 .خصوصا فيما يتعلق باندماج المجتمعات المنقسمة وتشجيع الدعوة التوعوية لتعزيز أفكار الشباب لمعالجة مشكالتهم

، ووضعن حلوالً 1026وكانت الصيعري قد شاركت مع طالبتين من جامعة عفت في مختبر الحلول العالمية في يونيو 

لصيعري بإعداد تطبيق لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان وهو ما حفز لمشكالت عالمية وقدمنها في األمم المتحدة، وقامت ا

إلى دعوتها للمشاركة متحدثة من بين اثنين وسبعين شابا وشابة في القمة الثالثة عشرة السنوية الدولية لحقوق اإلنسان في 

جعل ذلك هدفي الذي  كوني أول سعودية تحصل على هذا الشرف،»وقالت . مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية

 .«أسعى لتحقيقه هو دعم الشباب إلحداث التغيير اإليجابي في المجتمع والعالم
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 جمددًا بعد أنباء « الواجهة»إىل « فتاة جورجيا»قضية 

 عن عودتها
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 منيرة الهديب  -الدمام 

قبل أشهر إلى الواجهة، بعد أن ترددت أنباء عن عودة الفتاة أخيراً إلى « هرب فتاة سعودية إلى جورجيا»عادت حادثة  

، فيما أشارت أنباء متداولة «بتحريضها على الهرب»المملكة، وذلك إثر تقدمها ببالغ ضد عدد من السعوديات، اتهمتهن 

إلى قيام الجهات األمنية المختصة بالتحقيق مع سعوديات اتهمن بمساعدة وتحريض مراهقة سعودية على الهرب من 

 .الماضي( يوليو)أسرتها في تركيا منتصف تموز 

أن أشغلت الساحة السعودية بهربها بحجة آب الماضي، بعد ( أغسطس)الفتاة، التي أسدلت الستار على قضيتها منتصف 

تعنيفها من أسرتها، عادت مجدداً بمبررات أخرى لهربها، تبدد به ما زعمته سابقاً خالل تغريداتها عبر موقع التواصل 

وعلى رغم االهتمام الواسع بقضية . ؛ من تعرضها وأخيها األصغر للعنف ما أثار ردود فعل متباينة«تويتر»االجتماعي 

ة الهاربة فإن الجهات الرسمية لم تصرح بمستجدات قضيتها، واكتفت ببيان مقتضب بثته السفارة السعودية في الفتا

، تؤكد من خالله التوصل إلى الفتاة «تويتر»الماضي عبر صفحتها الرسمية في موقع ( يوليو)أذربيجيان خالل تموز 

 .«شأن عائلي»الهاربة، مشيرة إلى أن الحدث 

أمس أنه تم تحديد موقع الفتاة آنذاك وجرى لقاؤها « الحياة»على تفاصيل حادثة الفتاة أكدت لـ« فظة جداً المتح»السفارة 

أهلها، ولم يتم التصريح بعودتها مع أسرتها إلى المملكة، مشددة على أن ما حدث شأن عائلي، وأن السفارة واصلت 

 .مساعيها في هذا الشأن، مؤكدة حرصها على جميع المواطنين

الماضي ما أقدمت ( يوليو)بررت الفتاة السعودية الهاربة من عائلتها في تركيا منتصف تموز « تغرير»و« تعنيف»بين  ما

وبحسب أنباء تم تداولها أخيراً في مواقع التواصل االجتماعي، فإن الفتاة الهاربة قررت . عليه قبل األشهر األربعة األخيرة

، فيما أكدت األنباء أيضاً «ملجأ»اللجوء في الدولة التي وجدت فيها، ومكوثها في  العودة إلى المملكة، لعدم حصولها على

، من بينهن أكاديمية سعودية، اتهمتهن بالتغرير بها ومساعدتها في «الحقوقيات»أن الفتاة تقدمت ببالغ ضد عدد من 

 .الهرب

بتغريدات حادة اللهجة، أثارت « تويتر»عي وظهرت الفتاة الهاربة على الساحة السعودية عبر برنامج التواصل االجتما

عدة، كما سّخرت « تهديدات»كثيراً من الشكوك في إمكان تحدث فتاة مراهقة بمثل هذه الحدة، كما تضمنت تغريداتها 

، في موقع التواصل االجتماعي «إسقاط والية الرجل على المرأة»، الذي انضم إلى حملة «تويتر»الفتاة حسابها في 

باللغة اإلنكليزية، إذ حاولت حصد مزيد من المتابعين عبر بث تغريدة في « وسمها»األخيرة لتعزيز الحملة، في تغريداتها 

الوسم ذاته، تضمنت جزءاً من صورة بطاقة الهوية الشخصية للفتاة السعودية الهاربة، إال أنها فّضلت حذفها بعد دقائق 

عدد من وجهاء أسرة الفتاة عبر تغريدات وجهت إليهم، إال أنه أيضاً تم معدودة من النشر، فيما اتجه الحساب نحو استفزاز 

وحصدت الفتاة . حذفها مباشرة، فضالً على تهجم الحساب على وسائل إعالمية بتغريدات أخرى تم حذفها مباشرة بعد بثها

تها بنشر مقاطع تثبت متابعات واسعة قبل إلغائها الحساب أخيراً، إذ هددت من خالله أسر« تويتر»عبر معرفها في 

تعرضها وأخيها األصغر للعنف، ما لم تستجب األسرة لمطالبها بالتوقف عن مالحقتها، وسحب بالغ الهرب، فيما أعلنت 

السفارة السعودية في أذربيجان وجورجيا، عبر بيان صحافي، أنها حددت موقع الفتاة بعد أسبوع من الحادثة، مؤكدة أن 

 .إشارة إلى استبعاد أية خلفية سياسية وأمنية للحادثةالهرب ذو طابع عائلي، في 

ومن جهة قانونية، أكد المستشار القانوني عضو الهيئة الدولية للتحكيم القضائي دمحم الوهيبي أن التحريض المقصود به 

وجود  ما يثار اآلن من أخبار ومعلومات عن« الحياة»إخالل بأمن الدولة يصنف ضمن الجرائم اإلرهابية، وأوضح لـ

تحريض وما شابه، نذكر أنه سبق اإلشارة من طرف خفي لم يظهر في ذلك الوقت، إذ كان من الواضح وجود تنظيم 
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: ، وقال«من المؤسف أن هذا الطرف بحسب ما يثار أنه من داخل المملكة»: ، مضيفاً «عصابي يقف خلف هذه الجريمة

 .«الفتاة بعكس ذلك ليس إال محرضاً جاهالً  عودة الفتاة حق مكتسب لدولتها وألسرتها، وإن من أوهم»

ولكن ما يطمئننا هو أن الجهاز األمني في المملكة على درجة عالية من الكفاءة البشرية والتقنية، وما يحدث أقرب »: وتابع

 كل فعل يقوم به»ما يكون إلى جريمة إرهاب، إذ تعرف جريمة اإلرهاب بحسب نظام مكافحة اإلرهاب وتمويله، بأنها 

الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به اإلخالل بالنظام العام، أو 

: وقال. وما حدث هو زعزعة ألمن المجتمع. «زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر

كان ذلك معنوياً، وستتم محاسبة كل شخص ومعاقبته بحسب فعله، سيتم التوصل إلى كل من حرض أو أيّد أو دعم، ولو »

 .«ونتطلع إلى صدور عقوبة مغلظة لتكون كفيله بردع كل من تسول له نفسه زعزعة أمن المجتمع السعودي

 يغلقن معرفاتهن في موقع التواصل« حقوقيات»و ... 

بحد  -المناصرة « تويتر»قع التواصل االجتماعي عبر مو. جدل واسع أثاره إغالق عدد من المعرفات لناشطات حقوقيات

، بالتزامن مع األنباء التي تتحدث عن التحقيق مع عدد من السعوديات الالتي حرضن فتاة «فتاة جورجيا»لقضية  -وصفها 

مراهقة على الهرب من أسرتها قبل أشهر، فيما شهدت معرفات أخرى حمالت إلغاء متابعة جماعية، إثر تبنّي مغرديها 

 .«إسقاط والية الرجل على المرأة»عدداً من الحمالت التحريضية، من بينها الحملة التويترية األشهر 

ً « إثارة للفتنة»فيما أكد قانوني أن التحريض بنزع الوالية عبر حمالت إلكترونية  وقال المحامي . يعاقب فاعلها قانونيا

حمالت تحريض إلثارة البلبلة داخل المجتمع السعودي، هناك »: «الحياة»والمستشار القانوني منصور الخنيزان لـ

ً إلى أن ذلك يأتي بهدف تفتيت اللحمة وإضعاف الجبهة الوطنية الداخلية، وذلك  وزعزعة ثقته بأنظمته وتشريعاته، الفتا

 .بمسميات مختلفة

مضادة ألنواع من  وأشار إلى وجود أسباب عدة للتأثر بهذه الحمالت، بينها ضعف التحصين المعرفي، وردات فعل

المّطلع على القوانين والتشريعات السعودية يجد أن حقوق المرأة مصانة »: وأضاف. االضطهاد أو العنف األسري

 .«ومكفولة

 

ق للرذيلة يف .. «أفغاني»اإلطاحة بـ
ّ
 «املدينة»تاجر بالبشر وسو
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 مصلح مطر  -المدينة المنورة  

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة بأفغاني آوى تسع نساء وست رجال، فيما أوضح  

ة العميد فهد الغنام في بيان صحافي، أن معلومات توافرت لدى اإلدارة عن وجود شخص المتحدث باسم شرطة المنطق

وأضاف أنه بالبحث والتحري عن الواقعة وبجمع المعلومات تم القبض على األفغاني . يتّجر بالبشر ويمتهن أفعاالً مشينة

مزورة وسبق أن تم إبعاده من المملكة وقت التسلم والتسليم بعد عمل كمين محكم له، واتضح أن المذكور يحمل إقامة 

وبيّن الغنام أن المذكور كان يهّرب العامالت المنزلية ويأخذهن من بيوت كفالئهن ويؤّجرهن في . بتهمة االتجار بالبشر

ً لهن ومارس معهن  مقابل المال للبيوت والشركات واالستراحات وقصور األفراح وغيرها، كما استأجر سكناً خاصا

 .افة إلى إجبارهن على فعل ذلك مع آخرينالرذيلة، إض

، كما أفادت المقبوض عليها (سمسرة)وأضاف أن األفغاني أقر بنقله العامالت وتأجيرهن وإيوائهن في مقابل مادي رمزي 

معه والتي اتضح أنها مقيمة نظامية وتعمل في إحدى قاعات األفراح بأنها تقوم بجلب العامالت للقاعة فقط حين الحاجة 

وبيّن المتحدث باسم شرطة المدينة أنه بفحص جوال المقبوض عليه تم . هن ومن دون مقابل، وليس لها هدف آخرإلي

ً للعامالت، وكذلك مقاطع فيديو  العثور على العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تحوي صوراً ومشاهد جنسية وتعريا

لك ذكر بأنهن جميعهن زوجاته، وبتفتيش سيارته تم العثور وهو يقوم بفعل صريح للفاحشة والزنا بهن، وبسؤاله عن ذ

على مبالغ مالية كثيرة مبعثرة على شكل مجموعات من مختلف الفئات، ومكتوب على كل مجموعة اسم شخص، وبسؤاله 

 .ات االتصالعنها أفاد بأنها من عمله في تقسيط بطاق
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 ويل العهد يرعى املؤمتر الدويل الثاني لألمن اإللكرتوني

 فرباير 33
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 الرياض ـــ واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

م، المؤتمر الدولي الثاني 1027فبراير  18و  17الداخلية، تنظم وزارة الداخلية ممثلة في مركز األمن اإللكتروني، يومي 

 .بالرياض لألمن اإللكتروني، وذلك في نادي ضباط قوى األمن

ويجمع المؤتمر أكثر من ألف من ممثلي قطاعات األعمال المختلفة بمن فيهم نخبة من كبار الشخصيات واألكاديميين، 

 .ومحركي قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات، وصانعي المستقبل من الطالب ومختلف فئات المجتمع

ركز األمن اإللكتروني الدكتور عباد بن دمحم العباد أن وأوضح المدير التنفيذي للتطوير اإلستراتيجي والتواصل في م

المؤتمر يهدف إلى تقديم األدوات االستراتيجية الالزمة ألصحاب المصلحة لحماية البيانات الحساسة للبنية التحتية 

 .والحيوية في المملكة، إضافة إلى منحهم فرصة للقاء كبار موفري الحلول في العالم

لكترونية في تطور مستمٍر، ونحن بحاجة لحلول عملية الحتواء هذه التهديدات، وإلى المعرفة إن التهديدات اإل: وقال

 .الضرورية لنشر الحلول ومشاركتها بفعالية

وأضاف الدكتور العباد أن المؤتمر سيتناول التحديات األمنية اإللكترونية التي تؤثر على المملكة والمنطقة في المستقبل 

ً الضو ء على الحلول والفرص المتاحة في قطاع األمن اإللكتروني، وسبل تعزيز التواصل والتعاون القريب، مسلطا

وتسهيل التعامالت والشراكات والصفقات بين الشركات والمؤسسات المحلية ومزودي الخدمة من مختلف حلول وخدمات 

 .أمن المعلومات

يعد مؤتمر األمن اإللكتروني الدولي فصالً جديداً من : نيكوالس واتسون( نسيبا)من جانبه، قال العضو المنتدب في شركة 

جهود شركة نسيبا المستمرة للمساهمة في التنمية االقتصادية والتكنولوجية في المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون 

 ".لوجيبشراكتنا مع نخبة من المؤسسات الرائدة في المنطقة من أجل تعزيز األمن اإللكتروني واالبتكار التكنو

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للحصول على دعم ورعاية مؤسسات وطنية رائدة، من أجل مساندة جهود المملكة في 

محاربة التهديدات اإللكترونية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الوطنية والدولية التي توفر حلول وخدمات ومنتجات 

 .تشارات في مجال األمن اإللكترونيوتدريب واس
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 اتفاقية وتوصية ملنع ازدواجية األعمال اإلغاثية 20

الشورى خيتتم دورته السادسة بإقرار نظامي محاية املال 
 وشهداء الواجب

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الرياض األربعاء : المصدر
49696http://www.alriyadh.com/15 

 

 عبدالسالم دمحم البلوي -الرياض 

يختتم مجلس الشورى أعمال سنته األخيرة من دورته السادسة بثالث جلسات متتالية تبدأ االثنين المقبل وتنتهي الخميس 

 .مشروع اتفاق 10الذي يليه، وتركزت بنودها على االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي بلغت 

في وقت " الرياض"الثاء المقبل على نظام حماية المال العام الذي انفردت بتفاصيله وقرر المجلس التصويت يوم الث

سابق، وقد انتهت لجنة خاصة برئاسة سعيد الشيخ من دراسته مؤخراً مستوفيةً الجوانب الوقائية لحماية المال العام إلى 

ار الذمة المالية للوزراء ومستويات وظيفية جانب الجزائية والتدرج في العقوبات، كما أدخلت اللجنة في مواد تختص بإقر

معينة، وفصلت العقوبات لكل حالة وركزت على توصيفها أكثر لتساعد المحكمة الجزائية في تحديد العقوبة التي تضمنت 

ً العقوبات  حبس الحريات السجن والغرامة المالية، وحددت اللجنة في دراستها جهات الضبط والتبليغ والتحقيق وأيضا

 .عية كبيان عودة الموظف بعد ثبوت جرمه وغير ذلك، وتفصيل حاالت وأحكام الشروع والمبلغ الشريك في الجريمةالتب

وفي جلسة االثنين المقبل، يصوت األعضاء على نظام شهداء الواجب ومن في حكمهم للعضو حمد آل فهاد، وانتهت 

روع وحسب الصياغة النهائية للمشروع فتطبق أحكامه اللجنة األمنية من دراسة ملحوظات األعضاء وآرائهم بشأن المش

على كل عسكري أو مدني انتدب أو ألحق أو تم التعاقد معه بالعمل في الخارج نظاماً، وتوفي أو أصيب بعجز هناك 

د وكانت الوفاة أو اإلصابة بسبب أعمال إرهابية أو حرب أو استهداف بقصد اإلساءة إلى المملكة، وكذلك أي فرد من أفرا

 .أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله بالخارج

عبدهللا زبن العتيبي على التقرير السنوي للعام . ويصوت المجلس االثنين على توصيات للجنة الصحية يعرضها رئيسها د

لهيئة الهالل األحمر أظهر تجاهل الهيئة لقرارات مجلس الشورى على تقاريرها لألعوام الماضية  2417ـ16المالي 

وتأخرها عن تنفيذها رغم ما تحمله في طياتها من مستلزمات ومرتكزات الزمة ألعمال الهيئة وخدماتها بما يتناسب مع 

مقتضيات الجودة المطلوبة للخدمات اإلسعافية، وطالبت اللجنة الصحية بالتأكيد على قرارات المجلس السابقة الرامية لدعم 

سعافية، كمادعت إلى اعتماد إستراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج الجوانب اإلدارية والفنية في الخدمات اإل

، وعبر توصية ثالثة طالبت اللجنة بدعم بند 1010، بما يتماشى مع رؤية المملكة 1011التطبيق المرحلي حتى عام 

منبهةً على أن االبتعاث االبتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة اإلدارية لتصل للمستويات العالمية من الجودة، 

الخارجي للهيئة توقف بسبب عدم قدرتها على تسديد مستحقات وزارة التعليم في هذا الشأن كما أوصت صحية الشورى 

بمراجعة مهام الهيئة المتعلقة بالعمل اإلغاثي الداخلي والخارجي ليتناسب مع طبيعة دورها وضمان تكاملها مع الجهات 

 .ت ذات العالقة باألعمال اإلغاثيةجية في العمل بين الهالل األحمر والجهاذات الصلة ولمنع االزدوا
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وفاة مقيم وإصابة سبعة آخرين إثر سقوط مقذوفات : جنران

 على جممع جتاري
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الرياض األربعاء : المصدر

p://www.alriyadh.com/1549661htt 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق القحطاني، أن رجال الدفاع المدني 

ى مجمع باشروا مساء اليوم بالغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل األراضي اليمنية عل

وإصابة سبعة مقيمين آخرين، حيث  -تغمده هللا برحمته-تجاري بمدينة نجران، مما نتج عنه وفاة مقيم من الجنسية اليمنية 

 .ءات المعتمده في مثل هذه الحاالتتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العالج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ االجرا

 

 
 فيتامني ماليني قرص إم 765إحباط تهريب 

 وثالثة كلغم هريوين
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الرياض األربعاء : المصدر

http://www.alriyadh.com/1549677 

 

 واس -الرياض 

اطات اإلجرامية التي تستهدف المملكة صرح المتحدث األمني لوزارة الداخلية بأن متابعة الجهات األمنية المختصة للنش

بالمخدرات، وتعقب القائمين عليها، أسفرت بتوفيق هللا تعالى، وبالتنسيق مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، 

 .غرام من الهيروين الخام 140قرص إمفيتامين، واثنين كلغم و 1،500،000عن إحباط محاولتي تهريب 

لى ما توفر من معلومات عن عملية تهريب مواد مخدرة إلى المملكة عبر دولة اإلمارات العربية وأضاف أنه تم بناء ع

المتحدة الشقيقة المبادرة إلى التنسيق مع الجهات النظيرة في دولة اإلمارات العتراضها وضبطها والقبض على 

قرص إمفيتامين مخبأة  1،500،000م ضبط المتورطين فيها قبل تمكنهم من تهريبها وتجزئتها وتمريرها إلى المملكة، وت

بحرفية في مواد معدنية منقولة بثالث حاويات، والقبض على المتورطين فيها وعددهم ثالثة أشخاص اثنين منهم سوريي 

 .الجنسية، والثالث يحمل الجنسية السيريالنكية

في شاحنة، عبر مركز سلوى الحدودي  كما تم بناء على ما توفر من معلومات عن تهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين

 140إلى مدينة الرياض، تكثيف التحريات الميدانية عنها وضبطها، وبتفتيش حمولتها ُعثر على ما مجموعه اثنين كلغم و

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد لكل . غراماً من الهيروين الخام مخبأة فيها، كما قُبض على مهربها باكستاني الجنسية

يسعى الستهداف أبنائنا بهذه السموم لشل قدراتهم، والقضاء على طموحاتهم، واستنزاف أموالهم، بأن رجال األمن من 

 .قبض عليهم لينالوا جزاءهم العادلبعون هللا سيكونون لهم بالمرصاد إلحباط محاوالتهم وال
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 ألف معاق يف برنامج اإلعانات 37تدرج « العمل»

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11ربعاء جريدة الرياض األ: المصدر
http://www.alriyadh.com/1549702 

 

ألف مستفيد من األشخاص ذوي اإلعاقة، في برنامج اإلعانات المالية  214566أدرجت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

ية، بعد تحديثهم لكافة البيانات الشخصية لهم، ضمن مشروع الوزارة الخاص بتحديث التابع لوكالة الرعاية االجتماع

 .بيانات مستفيديها

وأوضح وكيل الرعاية االجتماعية عبدالحكيم الشهراني، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج سيبدأ الشهر المقبل، 

ألشخاص ذوي اإلعاقة، ممن تنطبق عليهم شروط االستحقاق إن هذا العدد يمثل الدفعة األولى من قوائم االنتظار ل: "وقال

 ".وعملوا على تحديث بياناتهم

 .مستفيدا 524662وأشار الشهراني إلى أن العدد اإلجمالي لقوائم االنتظار المسجلين لدى الوزارة لذوي اإلعاقة يبلغ حالياً 

لتي تمنحها الوزارة لألشخاص ذوي اإلعاقة، سيتم في وأوضح أن إلحاق باقي قوائم االنتظار لبرنامج اإلعانات المالية، ا

 .وقت الحق بعد االنتهاء من التحقق من أهليتهم للصرف وتطابق ضوابط وشروط الصرف عليهم وتحديث بياناتهم

وأطلقت الوزارة مطلع الشهر الجاري، مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية 

ً عب ويهدف . هـ2418/ 8/ 2، والذي يستمر حتى eservices.mlsd.gov.saر البوابة المخصصة للتحديث إلكترونيا

مشروع تحديث بيانات المستفيدين، إلى تفعيل وسائل التواصل المباشر مع مستفيدي الضمان والرعاية االجتماعية، 

 .سر وسهلوالوصول لهم في أي وقت، بشكل مي

 

 
 يف قضية الدجاج  محاية املستهلك تدعو للتحقيق

 منتهي الصالحية
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الرياض األربعاء : المصدر

http://www.alriyadh.com/1549716 

 

 حمد بن مشخص -الرياض 

الدجاج المنتهي الصالحية الذي تم ضبطه في القصيم أعلنت جمعية حماية المستهلك أنها تتابع مع الجهات المعنية قضية 

ألف دجاجة  800حسب بيان أمانة المنطقة حول ضبطها كمية كبيرة من الدجاج المنتهي الصالحية، والتي تقدر بأكثر من 

 .غير صالحة لالستهالك اآلدمي

القروية والقطاعات ذات العالقة وأشادت جمعية حماية المستهلك بدور أمانة منطقة القصيم ووزارة الشؤون البلدية و

ونوهت الجمعية لعموم المستهلكين بأنها قامت بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية، . بالتعامل السريع مع تلك القضية وضبطها

وكذلك مجلس المنافسة، للتعامل مع القضية وفق عدٍد من المعطيات وهي العمل على التحقق من األسباب التي أدت 

يات الكبيرة دون تصريفها قبل انتهاء فترة صالحيتها، وما إذا كان لذلك عالقة بمحاولة السيطرة على لتخزين هذه الكم

http://www.alriyadh.com/1549702
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السوق في بعض المناطق، والتأثير على أسعار الدواجن في ظل االنخفاض الملموس لها خالل الفترة الماضية، والتحقق 

 .ت العاملة في هذا النشاط التجاريفيما إذا كان هناك نوع من التكتل لدى بعض المؤسسات أو الشركا

وأيضا معرفة المستجدات المتعلقة بالجهات أو منافذ البيع التي كان من المخطط استالمهم لتلك الكميات الضخمة من 

 ً . الدواجن، واالستخدامات التي كانت ستُستعمل فيها تلك الدواجن، وكيفية تصريفها، ومدى وجود مخالفات مماثلة سابقا

 .140ت تتعلق بالبلديات عبر الرقم ية كافة المواطنين والمقيمين باإلبالغ عن أي مخالفاودعت الجمع

 

 

 
 حيرك دعاوى جزائية ضد املنشآت التجارية املخالفة« املنافسة»

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الرياض األربعاء : المصدر
://www.alriyadh.com/1549748http 

 

 أحمد غاوي -الرياض 

دمحم بن سليمان الجاسر رئيس مجلس . عقد مجلس المنافسة اجتماعه الثامن واألربعين مطلع األسبوع الحالي برئاسة د

قة الملكية، على الث -حفظه هللا-المنافسة، الذي استهل الجلسة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

معرباً عن عظيم امتنانه لهذه الثقة، وسائال المولى عز وجل التوفيق، وأن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يسهم بدعم 

 .في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين 1010مسيرة عمل المجلس، والعمل على تحقيق رؤية 

على ما قدمه طيلة الفترة السابقة من جهود وإنجازات في سبيل تعزيز  توفيق بن فوزان الربيعة. كما قدم شكره لـ د

المنافسة العادلة، ثم استعرض خاللها أمين عام مجلس المنافسة المكلف إبراهيم بن علي السالم جدول أعمال االجتماع، 

لمجلس المنافسة، كما أمر  وملخصاً حول مستجدات المجلس، والتقارير والمذكرات الفنية المقدمة من قبل األمانة العامة

المجلس الموافقة بالبدء بتحريك الدعاوى الجزائية ضد عدد من المنشآت التجارية لمخالفتهم نظام المنافسة، وذلك بعد 

استكمال إجراءات البحث والتحقيقات ضد المنشآت المخالفة، كما أمر المجلس بحفظ عدد من الشكاوى، وذلك لعدم 

 .األدلةاالختصاص أو لعدم كفاية 

ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باالستقالل اإلداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة 

ً للسياسة االقتصادية  العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات االحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقا

االقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع األعمال، الجدير بالذكر أن المجلس يضم في التي تنتهجها المملكة في المجال 

عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة واالستثمار والهيئة العامة لالستثمار وأربعة 

 .ضاء من ذوي الخبرة في هذا المجالأع
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اسية برئاسة ويل العهد استعرض جملس الشؤون السي
 التطورات اإلقليمية والدولية

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
jazirah.com/2016/20161123/ln46.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

احب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رأس ص

، مساء أمس اجتماع مجلس الشؤون السياسية واألمنية، وذلك في -حفظه هللا-رئيس مجلس الشؤون السياسية واألمنية 

جاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، باإلضافة واستمع المجلس خالل االجتماع إلى إي. قصر اليمامة بالرياض

 .، واتخذ بشأنها التوصيات الالزمةإلى عدد من تطورات األحداث اإلقليمية والدولية

 
 آلية للبت يف القضايا األسرية العاجلة بإصدار قرارات 

 أولية خالل أيام
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20161123/lp2.htm-http://www.al  

 

 :المحليات -« الجزيرة»

ً في المواعيد، وصفه رئيس المحكمة الشيخ سعد بن دمحم السيف  حققت محكمة األحوال الشخصية في الرياض تقاربا

 .غم من ارتفاع تدفق القضايا للمحكمةعلى الر« اإليجابي»بـ

من الدوائر %  75فيما يتعلّق بمواعيد الجلسات، فقد تقلصت مواعيد القضايا بشكل كبير، وأصبحت »: وقال السيف

من الدوائر القضائية مواعيدها في فترة %  15يوَم عمل فأقل، فيما تحدد  10القضائية في المحكمة تحدد مواعيد آلية لفترة 

 .«يوماً، على الرغم من التصاعد المستمر في عدد القضايا الواردة سنوياً  50إلى  10ما بين تتراوح 

قضية، فيما زادت  60102هـ بلغت 2415وأشار السيف إلى أن القضايا الواردة إلى محكمة األحوال الشخصية خالل عام 

 71415اردة خالل العام الماضي ليبلغ قضية واردة، بينما تصاعد عدد القضايا الو 70612هـ لتصبح 2416في العام 

 .قضية وردت إلى محكمة األحوال الشخصية في الرياض

وأكد الشيخ سعد بن دمحم السيف، أن الدوائر القضائية الحقوقية المختصة بالخالفات األسرية والتركات حققت كذلك تقارًبا 

ً في المواعيد في جميع الدوائر القضائية، األمر الذي رفع  كفاءة إنجاز القضايا وزيادته عن العام الماضي بنسبه إيجابيا

وأوضح أن المحكمة تسعى لوضع آلية للبت في القضايا األسرية العاجلة بإصدار قرارات أولية خالل %.  51تجاوزت 

 .كةأيام، مبيناً أنه يتم تحديد مواعيد تزيد على ذلك إذا كان المدّعى عليه يقيم خارج مدينة الرياض أو خارج الممل

وأفاد رئيس محكمة األحوال الشخصية في الرياض أن هذا التغيّر جاء بعد توجيه معالي وزير العدل رئيس المجلس 

د القضاة أو األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني، الذي تضمن حزمة من الدعم للمحكمة سواء بزيادة عد

 .المتطلبات اإلدارية 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161123/ln46.htm
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 :الفاحل.. ملؤمتر العربي الدويل أمس جبدةخالل انطالق أعمال ا

 ماضون يف تكثيف االستكشاف ومضاعفة فرص العمل
 يف التعدين  

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
1123/ec7.htmjazirah.com/2016/2016-http://www.al 

 

 :عبدهللا الدماس -جدة 

للثروة المعدنية المهندس خالد الفالح « 24«قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس المؤتمر العربي الدولي الـ

 140إن وزارته ستوجه جهودها نحو تطوير قطاع التعدين الحيوي ورفع إسهامه في الناتج اإلجمالي المحلي ليصل إلى 

جاء ذلك خالل انطالق أعمال المؤتمر أمس . يار لاير، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل االستكشافيمل

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين برعاية خادم الحرمين « الطاقة»بجدة والذي تنظمه وزارة 

بحضور الوزراء العرب . «د إستراتيجية وفرص استثمارية واعدةالثروات المعدنية العربية موار»الشريفين تحت شعار 

 .المعنيين بقطاع الثروة المعدنية

. وأوضح الفالح أن رؤية المملكة حددت أن يصبح قطاع التعدين أحد ركائز االقتصاد، باإلضافة للبترول والبتروكيميائيات

االستثمار المحلي واألجنبي في قطاع التعدين، وتنمية  ولتحقيق ذلك ستطلق المملكة إستراتيجية جديدة ترتكز على تحفيز

المناطق األقل نمواً، وزيادة الصناعات المحلية من الثروات المعدنية، وتسهيل األنظمة واللوائح وتسريع إصدارات 

، الرخص، وتطوير أساليب التمويل لدعم مشروعات القطاع الخاص، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية

وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إلقامة مشاريع البنية التحتية، والترويج للخامات المعدنية في األسواق 

إنه نظراً لتوفر العديد من الخامات فقد أصبح قطاع . المحلية والعالمية، وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع

سية القتصاد المملكة، واحتل مركزاً مهماً وخطى خطوات واسعة، حيث بلغ عدد التعدين أحد أهم الروافد والركائز األسا

 .مليار لاير 150رخصة، وزاد حجم االستثمار في هذا القطاع على 1000الرخص التعدينية الممنوحة أكثر من 

دينتين تعدينيتين وأوضح أن السياسات السعودية ركزت على تنمية الصناعة التعدينية كهدف إستراتيجي، حيث تم إنشاء م

أيده هللا  -عمالقتين، أوالهما مدينة رأس الخير التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

األسبوع المقبل، والثانية مدينة وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية، وهي مدينة تعدينية متكاملة للمنتجات المتعلقة  -

 .سفاتبخامات الفو

ينبغي االستفادة من عناصر الخطة اإلستراتيجية االسترشادية لتنمية قطاع الثروة المعدنية العربي، والتي نّصت : وأضاف

أهدافها الرئيسة على تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في مجال الثروة المعدنية، والتي من شأنها تعزيز النمو 

وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين، إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً من خالل وضع اآلليات  االقتصادي وتخفيف حدة الفقر،

لتنمية االستثمارات ودعم التجارة البينية للثروات المعدنية العربية والترويج لها، وتأسيس المشاريع االستثمارية التعدينية 

وأكد . ز المساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية العربيةالمشتركة وتقوية السياسات واألنشطة التي من شأنها تعزي

الفالح على االهتمام الكبير الذي توليه المملكة، للثروات المعدنية، وقد وضعت رؤية مشرقة للمستقبل، ستكون مصدراً 

على المدى  ، التي رسمت بوضوح أهداف المملكة«1010رؤية »لتحقيق االزدهار والرخاء للوطن والمواطن وهي 

  .متوسط لتنويع اقتصادها واستدامتهالقريب وال
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 تعتمد الدوام اجلديد للمراكز الصحية« الصحة»

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
16/20161123/ln52.htmjazirah.com/20-http://www.al  

 

 :أحمد القرني -الجزيرة 

تعديل الدوام الرسمي للعاملين في جميع مراكز الرعاية الصحية األولية في جميع المناطق والمحافظات « الصحة»أعلنت 

ع داخل وخارج المدن من يوم األحد إلى يوم الخميس؛ ليكون من الساعة الثامنة صباًحا إلى الساعة الرابعة مساء، م

 .هـ2418/ 4/ 1م، الموافق 1027/ 2/ 2استمرار العمل في المراكز الصحية المناوبة، وذلك ابتداء من 

بعد الدراسات االستطالعية على خدمة المواطنين، وتلبية رغبات المستفيدين من « الصحة»ويأتي هذا اإلجراء حرًصا من 

كما أن هذا .ماشى مع ظروفهم االجتماعية، ويخدم الجميعخدمات المراكز الصحية ومنسوبيها، ولتحقيق لمطالبهم بما يت

 .اإلجراء يأتي في إطار سعي الصحة لتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية األولية

خصصت عددًا من المراكز الصحية المناوبة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية العاجلة، والتي يستمر « الصحة»يُذكر أن 

ساعة، وذلك في كل من  14مراكز صحية، تعمل على مدار الـ 8يالً، إضافة إلى تخصيص عدد ل 22عملها حتى الساعة الـ

وقد حققت هذه المبادرات نجاًحا كبيًرا عند تطبيقها في المناطق والمحافظات، . الجوف والشرقية والباحة وعسير والطائف

 .ونالت استحسان المواطنين

لى المواطنين، واستثمارها اإلمكانات المتاحة كافة لتجويد خدماتها، استمرار جهودها للتسهيل ع« الصحة»وقد أكدت 

 .واالرتقاء بمستويات األداء في مرافقها الصحية

 
 % 35تدعو إىل اإلبالغ عن الغش التجاري مبكافأة « املستهلك»
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20161123/ec9.htm-http://www.al 

 

 :سلطان المواش -« الجزيرة»

تابعت جمعية حماية المستهلك، بيان أمانة منطقة القصيم حول ضبطها كمية كبيرة من الدجاج المنتهي الصالحية، التي 

لالستهالك اآلدمي، والتابعة لمؤسسة ماجد آل تميم للتجارة، بناًء على  ألف دجاجة غير صالحة 800تقدر بأكثر من 

 .المستندات التي ُضبطت مع سائقي الشاحنات، وفقًا لما أشارت إليه األمانة في بيانها

وأشادت الجمعية بدور األمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات العالقة في التعامل السريع مع القضية 

وضبطها، منوهة لعموم المستهلكين بأنها قامت بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية، وكذلك مجلس المنافسة، للتعامل مع 

أوالً التحقق من األسباب التي أدت لتخزين هذه الكميات الكبيرة دون : القضية وفق عدٍد من المعطيات بناًء على ما يلي

كان لذلك عالقة بمحاولة السيطرة على السوق في بعض المناطق، والتأثير تصريفها قبل انتهاء فترة صالحيتها، وما إذا 

على أسعار الدواجن في ظل االنخفاض الملموس لها خالل الفترة الماضية، والتحقق فيما إذا كان هناك نوع من التكتل 

لمتعلقة بالجهات أو منافذ لدى بعض المؤسسات أو الشركات العاملة في هذا النشاط التجاري، وثانيًا معرفة المستجدات ا

البيع التي كان من المخطط تسّلمهم لتلك الكميات الضخمة من الدواجن، واالستخدامات التي كانت ستُستعمل فيها تلك 

الدواجن، وكيفية تصريفها، ومدى وجود مخالفات مماثلة سابقًا، ثالثًا دعوة تلك القطاعات باإلفصاح عن أي معلومات 

 .تجدات التحقيق، واإلفصاح عن اإلجراءات التي ستتخذ بحقهم وفق األنظمة المرعية في ذلكتمس المستهلك حول مس

http://www.al-jazirah.com/2016/20161123/ln52.htm
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وذكرت أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أحقية المبلغ عن جريمة غش تجاري بالحصول على مكافأة تصل إلى 

ي، وذلك بعد صدور لغش التجارفي المائة من قيمة الغرامة المفروضة، وذلك لمن هم من غير موظفي هيئة ضبط ا 15

 .حكم قضائي بذلك

 

 مستفيدا من الرتبية اخلاصة بربيدة 557
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الوطن األربعاء : المصدر

.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=285095&CategoryID=3http://www.alwatan  

 

      PM 22:11 11-22-1026فهد الجهني : بريدة

حالة في وحدات قياس السمع، والتشخيص  550قدم مركز خدمات التربية الخاصة ببريدة خدماته العام الماضي ألكثر من 

 .ة بذوي اإلعاقة الجسمية والحركيةالنفسي، والتخاطب، وصب القوالب، ومشروع العناي

وحدة حاالت القياس والعالج النفسي قدمت "وقال مدير مركز خدمات التربية الخاصة ببريدة عبدالرحمن التويجري إن 

لألخصائيين " سي دي"حالة، ذكورا وإناث، ما بين تدخل مبكر واستشارات، إضافة إلى عمل عدد من الـ 261خدماتها لـ

 ".مو المعرفي، وإعداد حقائب تدريبية بخصوص التوحد ومقاييس الكارتز وجليام من خالل التصويرالنفسيين في الن

حالة، بينما  10حالة استفادت من وحدة اضطرابات اللغة والكالم، وقدمت وحدة قياس السمع خدماتها لـ 105"وأوضح أن 

 ".تقدمت وحدة مشروع اإلعاقة الجسمية والصحية لعدد غير محدد من الحاال

حالة استفادت من استبدال  150حالة تلقت خدمات في وحدة معمل صب القوالب، منها  70"وأضاف التويجري أن 

، مشيرا إلى أن المركز درب طالبا من جامعة "أخرى من عمل القوالب 260من تنظيف القوالب، و 260األنبوب، و

 .القصيم، والكلية التقنية ببريدة

إدارة  التربية الخاصة بتعليم القصيم هي الجهة المشرفة على المركز الذي "قربان أن وأبان مشرف المركز عثمان ال

يستقبل الطالب المحولين من التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، حيث يجري الفحوصات والمقاييس الالزمة، 

لحالة عن طريق وحدة الخدمات االستشارية، ويعد التقارير الخاصة بالحاالت والتوصيات واالحتياطات الالزمة، ويتابع ا

ويعد الدراسات واإلصدارات المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة، كما يجري تدريبات التخاطب الصباحية والمسائية، 

 ."برامج التغلب على صعوبات التعلموينفذ 

 
 عمل الرس تنقل حارس العراء لسكن الشركة

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418 صفر 11جريدة الوطن األربعاء : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284977&CategoryID=5  

 

      AM 2:18 11-22-1026دمحم الشويعي : الرس

حارس أحد "في عددها الصادر أول من أمس تحت عنوان " الوطن"لعمل في محافظة الرس مع ما نشرته تفاعل مكتب ا

في بلدة الذويبة، والذي حظى بتفاعل كبير في مواقع التواصل االجتماعي، حيث قامت " المشاريع يفترش العراء بالقصيم

وأوضح مدير المكتب خالد المالك ". سكلم شمال غرب محافظة الر 10"لجنة مشكلة من المكتب بزيارة الموقع 

وأوضح مصدر مسؤول، أن المؤسسة التي يعمل . ، أنه تم ضبط المخالفة ونقل الحارس إلى مقر سكن الشركة"الوطن"لـ

لديها الحارس كررت المخالفة للمرة الثانية مع ذات الحارس في محافظة أخرى، مبينا أن عمالة المشروع تسكن في أماكن 

ترك الحارس في العراء، في ظل أجواء باردة، رغم توفر المساكن المتنقلة الصغيرة، التي تضمن السالمة  محصنة، بينما

ألف لاير، لعدم إلتزاما بقواعد الحماية والسالمة  15ومن المتوقع أن يتم مخالفة المؤسسة بمبلغ . لحراس المشاريع

 .مة لحماية العمال من األخطارلالزوالصحة المهنية وإجراءاتها وعدم إتخاذها االحتياطات ا

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=285095&CategoryID=3
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 ألف معلم ومعلمة وفارس بريء .7تقاعد 
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الوطن األربعاء : المصدر

ws_Detail.aspx?ArticleID=285145&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/Ne  

 

      AM 2:10 11-22-1026دمحم آل ماطر : أبها

مع بدء العد التنازلي النتهاء أعمال اللجنة المكلفة بدراسة الئحة الوظائف التعليمية، اعتمدت وزارة التعليم من خالل 

 .معلم ومعلمة على مستوى إدارات التعليم 500ألفا و 26حتى أمس تقاعد نحو " فارس"نظامها اإللكتروني 

 رسائل للتقاعد

يأتي ذلك، في وقت تناقلت فيه مواقع وبرامج التواصل االجتماعية عددا من الرسائل التي تدعو منسوبي التعليم المستحقين 

بنهاية الشهر الجاري، للتقاعد المبكر من معلمين ومعلمات إلى المسارعة للتقديم على التقاعد قبل انتهاء الفرصة المحددة 

 %.10فيما حملت تلك الرسائل تخوفات من تأثر رواتب المعلمين والمعلمات مستقبال بخصم ربما يصل إلى 

 آلية التقديم

حيث إن اإلجراءات الحالية لتقاعد منسوبي " ورقي"من مصادر مطلعة، أنه لم يعد هناك نظام تقاعد " الوطن"علمت 

اإللكتروني، إضافة إلى أنه يلزم " فارس"ائف التعليمية واإلدارية يكون من خالل نظام وزارة التعليم من شاغلي الوظ

توقيع وموافقة إلكترونية لعدد من مسؤولي اإلدارة التعليمية أو الوزارة، منهم المسؤول أو المدير المباشر للموظف أو 

 .المدير العام للتعليم باإلدارة التعليميةالمعلم، ومدير شؤون الموظفين، ومساعد المدير العام للتعليم، وتنتهي ب

 .في التقاعد" الرغبة"، عدا التقديم بطلب استدعاء بـ"الورقي"ونفت المصادر أن يكون هناك عمل بآلية التقديم 

 التوقف أو الخلل

م لحقه خلل نفت المصادر أن يكون هناك تعليق أو تأخر في تسجيل رغبات التقاعد في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن النظا

فني مع بداية محرم الماضي، نتيجة الضغط اإللكتروني وخاصة مع مباشرة وعودة الموظفين والمعلمات، فيما تم إصالح 

 .الخلل حتى حينه

بكافة أنواعه المبكر أو النظامي أو لذوي الظروف الصحية " التقاعد"وأكدت أن نظام فارس حاليا هو المنفذ الوحيد لـ

ألف طلب تقاعد للمعلمين والمعلمات، وأن النسبة العظمى من  26500أنه سجل حتى أمس أكثر من  وغيرها، مشيرة إلى

 .تلك الطلبات تنتهي بنهاية العام المقبل

 مشكلة في العدول 

ألمحت المصادر، إلى أن نظام فارس ال يخدم الراغبين في العدول عن النقل إلكترونيا، حيث ال يدعم البرنامج الراغبين 

عدول نهائيا أو تغيير موعد التقاعد، الفتة إلى أن هناك عمال يجري حاليا من القائمين على النظام في الوزارة، لحل في ال

 .تلك المشكلة الفنية من خالل النظام

 التقاعد بنهاية صفر

لشاغلي " االستقالة -التقاعد المبكر "كانت وزارة التعليم قد أصدرت تعميما يتعلق بتحديد الفترة الزمنية إلنهاء الخدمة 

الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجاري، الذي حدد فيه آخر موعد لقبول التقاعد أو االستقالة بنهاية األسبوع العاشر من 

الشهر الجاري، مؤكدة في تعميمها أن من يتقدم بعد هذا التاريخ  14الفصل الدراسي األول، الذي يوافق يوم الخميس 

نظام "، وسيكون التقديم عن طريق الخدمة الذاتية 2411 -2418بنهاية العام الدراسي المقبل فسيكون تركه للعمل 

 .، ولن تقبل التعامالت الورقية"فارس
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 مكة املكرمة األعلى والباحة األقل

 عقد نكاح يوميا يف حماكم اململكة 7..توثيق 
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 من الرياض« االقتصادية»

 .هـ2417عقدا، سجلت خالل أيام العمل الرسمية في عام  661بلغ عدد عقود النكاح الموثقة يومياً في محاكم المملكة 

عقد نكاح، حيث تصدرت  251.617وأوضح تقرير إحصائي لوزارة العدل، أن إجمالي عقود النكاح في المملكة بلغ 

في المائة بين  16.18عقدا بنسبة  40.161محاكم منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة في توثيق عقود النكاح بواقع 

 12.8عقد نكاح خالل العام الماضي بنسبة  11.121انية بتوثيق المناطق، فيما سجلت محاكم منطقة الرياض المرتبة الث

في المائة من توثيق عقود  1.7عقدا بنسبة  24.784في المائة، وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة الثالثة بتوثيق 

 .النكاح

عقدا، تالها توثيق  22.874عقد نكاح، أتت بعدها محاكم منطقة جازان ووثقت  21.164ووثقت محاكم المنطقة الشرقية 

عقد  4142عقد نكاح في محاكم القصيم، ووثق  8.461عقد نكاح في محاكم منطقة المدينة المنورة، وتم توثيق  20.815

، تلتها محاكم منطقة حائل بواقع 4027نكاح في محاكم منطقة نجران، وبلغت عقود النكاح الموثقة في محاكم منطقة تبوك 

عقد نكاح، وبلغت عقود النكاح الموثقة في محاكم منطقة الحدود  1502نطقة الجوف وثقت عقد نكاح، ثم محاكم م 1652

عقد نكاح كأقل محاكم وثقت فيها عقود نكاح خالل العام  1011عقدا، وسجلت محاكم منطقة الباحة توثيق  1115الشمالية 

 .المنصرم

المملكة، ودوائر األحوال الشخصية في المحاكم  وتوثق عقود النكاح محاكم األحوال الشخصية في المناطق الرئيسة في

 .العامة في بقية المناطق

مأذون أنكحة، وعن طريق العقد المباشر في محاكم  6511وتسعى وزارة العدل إلى توثيق عقود النكاح عن طريق 

ار العقد اإللكتروني األحوال الشخصية أو دوائر األحوال الشخصية في المحاكم العامة، كما تعمل الوزارة حاليا على إصد

 .لهاضمن حزمة من التحوالت التقنية التي تشمل جميع أعما
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 % 73ومكة األعلى بـ .. يوما  57قضية خالل  77.3من إمجايل 

 دعوى على نزاعات مرورية تستقبلها احملاكم يوميا 7.
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 عبد السالم الثميري من الرياض

يوماً الماضية منذ بداية  50دعوى يومياً على خالفات ونزاعات مرورية، وذلك خالل  61استقبلت المحاكم السعودية نحو 

 .قضية 1267العام الهجري الحالي، وذلك من إجمالي 

في المائة  11عليه، سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد األعلى بـ " االقتصادية"وحسب تقرير عدلي اطلعت 

في المائة، وفي المرتبة الثالثة  26قضايا، بنسبة  506دعوى مرورية، تليها محاكم منطقة الرياض بـ  2011ستقبالها با

 .دعوى 117جاءت محاكم المنطقة الشرقية بـ 

 250دعوى، والقصيم  114دعوى، وعسير  112وبلغ عدد الدعاوى المرورية التي استقبلتها منطقة المدينة المنورة 

 .قضية خالل الفترة نفسها 226طقة جازان دعوى، ومن

دعوى، إضافة إلى  84قضية، وتبوك  11قضية، ومنطقة الجوف  17فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم حائل 

قضية، وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق استقبالها لهذه الدعاوى، وذلك  58دعوى، والباحة بـ  71نجران بـ 

 .دعوى فقط 15بتلقيها 

وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل 

اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى واإلثباتات اإلنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص 

 .يوان المظالمالمحاكم األخرى، وكتابات العدل، ود

وتشير اإلحصائية إلى أن عدم التزام بعض الشباب باألنظمة المرورية وتهورهم بالسرعة الزائدة تسبب في وقوع عديد 

من الحوادث، التي نتج عنها كثير من اإلصابات والوفيات، موضحة أن تفاعل قائد المركبة مع وسائل التواصل 

يسهم في أن يكون السائق عرضة للحوادث المرورية بزيادة عشرة ." .تويتر، الواتساب، والفيس بوك"االجتماعي 

أضعاف عن اآلخرين، مؤكداً أن أجهزة الهواتف النقالة واستخدامها أثناء القيادة في الطرق، أصبحت من أسباب حوادث 

 .الطرق اليومية

توثيق، حيث رسم سياسة آليات إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون ال

العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة األعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة 

 .أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤولياتها

الفنية، والفئات المستفيدة من وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات 

، وتوثيق اإلجراءات، وإعادة تصميم اإلجراءات، وقياس األداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع "المستفيدين"عمل الوكالة 

 .التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها

ها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمال

 .كافة الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل

ونظمت الوزارة عددا من البرامج التدريبية للقضاة في كل من الرياض وبريدة، حيث تناولت البرامج الجوانب 

لرؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تناقش أبرز األنظمة واللوائح القضائية المتعلقة باختصاصات الموضوعية واإلجرائية 

رؤساء المحاكم كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية، ونظام اإلجراءات الجزائية، والقواعد 

 .صالحيات رؤساء المحاكم ومساعديهمالمنظمة الختصاصات و
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دور املرأة ما زال قاصرا على " : االقتصادية"اح يف حوار مع حصة الصب

 األعمال الصغرية واملتوسطة
اضطرابات املنطقة : رئيسة جملس سيدات األعمال العرب

 أوقفت نشاطاتنا مؤقتا
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11األربعاء جريدة األقتصادية : المصدر
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 مويضي المطيري: حوار

الشيخة حصة سعد الصباح؛ رئيس مجلس سيدات األعمال العرب، إن االضطرابات الراهنة في « االقتصادية»قالت لـ

نظرا لصعوبات االتصال بين الدول، لحين « مؤقتا»لعرب المنطقة العربية أوقفت نشاطات مجلس سيدات األعمال ا

 .وضوح الرؤية في المنطقة، التي ال تزال تعاني عديدا من القالقل التي تتسبب في خسائر للمستثمرين

بمناسبة افتتاح أعمال منتدى المرأة االقتصادي، الذي يقام اليوم بتنظيم من ” االقتصادية“ورأت الصباح في حوار مع 

شرقية ممثال في مركز سيدات األعمال في المنطقة الشرقية، وتشارك في أولى جلساته اليوم، أن ما يطرأ على غرفة ال

 .2111منطقة الشرق األوسط يعد األصعب على اإلطالق أمام المجلس، الذي تأسس منذ عام 

بتونس ” القيروان“ئي في وأضافت، أن االضطرابات تسببت في توقف دراسات الجدوى للمشروع الفندقي السياحي النسا

، ما اضطر المجلس إلى إيقاف أعماله بشكل مؤقت لحين 1022وخسارة المجلس للمشروع الزراعي في مصر بنهاية عام 

 :فالى نص الحوار.. وضوح الرؤية في المنطقة

 ار في المنطقة؟بداية، ما أبرز المعوقات والصعوبات التي أثرت في أداء المجلس في القيام بدوره في تعزيز االستثم

منذ تأسيسه، وبداياته كانت األصعب ليظهر المجلس للنور بمشاركة  27م ويكمل عامه الـ2111المجلس تأسس منذ عام 

وإن كانت فترة البداية هي األصعب على مر تاريخ المجلس إال . دولة عربية كاملة 11دولة في بدايتها واليوم هناك  21

م هي األصعب على 1020التي تشهدها المنطقة ككل من المحيط إلى الخليج منذ نهاية عام  أنه مما ال شك فيه حالة الغليان

اإلطالق، ومما واجهنا خالل تلك الفترة هو صعوبات االتصال بين أعضاء المجلس في الدول المختلفة، فقد بدأت بتونس 

لتوالي موجات  1022لحركة تماما خالل عام مرورا بمصر ثم ليبيا ثم سورية واليمن، ما أثر على المنطقة كلها، وتوقفت ا

الثورات في المنطقة، وهذا األمر تسبب كثيرا في تأخر وتوقف أعمال المجلس، منها توقف دراسات الجدوى للمشروع 

، ما 1022بتونس وخسارة المجلس للمشروع الزراعي في مصر بنهاية عام " القيروان"الفندقي السياحي النسائي في 

 .ى إيقاف أعماله بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية في المنطقةاضطر المجلس إل

 ما أهم مالمح ما ستقومون بطرحه خالله؟.. تشاركون غدا في المنتدى االقتصادي األضخم في المنطقة

هذه المشاركة تعد الرابعة للمجلس في المنتدى المهم وأتشرف بمشاركتي ضمن هذه الكوكبة من صاحبات األعمال في 

الظهور الرابع لنا ممثلين عن مجلس سيدات األعمال العرب، ونتبنى بكلمة المجلس هذا العام تمكين المرأة  المنطقة في

االقتصادي ودور الجمعيات األهلية والمنظمات في المجتمع المدني في صقل مهارات المرأة ودعمها لتصبح عنصرا 

 .فاعال في التقدم االقتصادي

 عالم االستثمار، خصوصا السعوديات؟ كيف ترون نمو أعمال الخليجيات في

سيدة األعمال الخليجية تعد من الرائدات في مجال األعمال، والمرأة الخليجية بشكل عام تمتلك بالسليقة مقومات سيدة 

األعمال، فكانت هي من تقوم بإدارة شؤون البيت خالل غياب الزوج أو األب أو األخ للتجارة سواء في البحر مثل الكويت 

ارات والبحرين أو من خالل التجارة البرية كالسعودية، وعلى ذلك فكان لدى المرأة الخليجية تجربة سابقة في عالم واإلم
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إدارة األعمال بشكل مصغر بمنزلها، لكننا ارتبطنا على مر العصور واألزمنة الماضية بعادات وتقاليد اعتبرها بعضها 

 .محافظة

ة ظلت تجاهد على استحياء في محاولة جادة منها للخروج للعمل وإدارة أعمالها كما أن المرأة في بعض بلداننا الخليجي

بنفسها، من خالل شركات كبيرة لها كيانات مستقلة تسهم في الدخل القومي لبلدها والبعض اآلخر من خالل المنزل، وفي 

 .نهاية األمر كالهما تقوم بإدارة عملها بنفسها بما يسهم في زيادة خبراتها

.. آخر اإلحصائيات ضعف المشاركة االقتصادية للسعوديات مقارنة بنظيراتها العربيات على الرغم من ثرواتهنأظهرت 

 برأيك ما السبب؟

إشارتك إلى أن المرأة السعودية وفقا للدراسات تحل في المركز األخير في االستثمار، على الرغم من أنها األولى في 

ا اجتماعية، لذا لجأت المرأة إلى االستثمار والعمل فيما تملكه من خالل الزوج األرصدة، يرجع إلى أسباب متعددة بعضه

أو األب أو األخ، وهنا ال بد أن نثمن دور حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما اتخذته من قرارات تفتح الباب للمرأة 

 .السعودية إلدارة أعمالها بشكل مستقل وتعزز من دور المرأة التنموي في المجتمع

وأود أن أوضح أن هناك تباينا واضحا في النشاط االقتصادي لسيدات األعمال العربيات والخليجيات، خصوصا في ظل 

الظروف الحالية التي تمر بها منطقة الشرق األوسط، حيث إن استقرار بعض البلدان العربية وعدم مرور قطار 

ا إذا كانت لها تجارة بينية مع الدول التي تعاني من االضطرابات عليها ال يعني بالضرورة نجاحها اقتصاديا، خصوص

 .االضطرابات، ومن هنا نجد أن الدول العربية كلها قد تأثرت بحالة عدم االستقرار

لكن ما زالت على قناعة أن حل تلك األزمة يكمن في مشاركة المرأة في العملية االقتصادية وتمكينها بالطرق السليمة، 

رأة، والدليل على ذلك إذا توقفت الماكينات الكبرى في المصانع، أجد أن عمل المرأة من منزلها حيث إن الحل في دعم الم

هو أحد الحلول السحرية إلعادة تشغيل هذه المصانع من خالل إمداد المصانع بالمواد األولية لإلنتاج، وهي التي تخرج من 

دية نجد أن المرأة بما حباها هللا من طبيعة تتمكن من خالل تحت يد المرأة العاملة من المنزل، وفي أيام العثرات االقتصا

 .تدبير نفقاتها في إقالة العثرات، فأنا أرى المنزل وإدارته هو اللبنه األساسية لبناء اقتصاد جيد وسليم

 وماذا عن الدراسات أو الرصد الخاص بالمجلس الذي يمكن أن يعطي مؤشرات للوضع الحالي للمستثمرات العربيات؟

، فالمؤشرات ال تزال تشير إلى "المرأة والرجل"نا أرى أننا على الطريق الصحيح طالما هناك تعاون بين قطبي البشرية أ

أن المرأة ال يزال دورها قاصرا على بعض األعمال الصغيرة والمتوسطة إال قليالت دخلن في خضم بحر األعمال من 

عد وبيانات كاملة بمؤشرات ونسب واضحة، لكن الذي صدر منها يشير خالل الشركات الكبيرة، وإن كنا يفتقدن لوجود قوا

 .على تفوق الرجال على النساء في هذا الصدد وقد أشرت إلى ذلك من خالل بعض األرقام والبيانات

وعلى الرغم من ذلك إال أنني ما زالت متفائلة في مشاركة المرأة في التنمية حتى ولو ظهر بعض التراجع في حجم 

ل، نظرا لبعض الظروف ومقتضيات األمور الطارئة وحالة عدم االستقرار التي أعتقد أننا نملك اإلرادة الكافية األعما

للقضاء عليها، وأنا على يقين أنه في حالة عودة االستقرار سيعود حجم األعمال لما كان عليه، بل إلى األفضل مما كان في 

 .م1020

 ي ظل التحوالت السياسية واالقتصادية التي تمر بها المنطقة؟برأيك ما العوامل الجاذبة لالستثمار ف

االستقرار ثم االستقرار هو المعبر الرئيس والجسر الحقيقي لجميع األزمات، مشيرة إلى أن االستقرار والنمو االقتصادي 

سياسية بما يمنح مناخا وجهان لعملة واحدة، وهنا يأتي الدور المهم لدعم حاالت االستقرار والقدرة على تخطي األزمات ال

 .تسارع وتيرة التنمية االقتصادية جيدا لجذب االستثمارات خارجيا وداخليا ويسهم في

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

124 

 
 أحدهم طالب بإطالق مجعية علمية الحتواء املخاطر

 وراء إثارة الفتـن « التواصل»شبكات : خمتصون
 وإشاعة الفاحشة

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11األربعاء جريدة عكاظ : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1510543 

 

 (المدينة المنورة)حسن النجراني، حاتم الرحيلي 

دير برئاسة م( ضوابط استخدام شبكات التواصل االجتماعي في اإلسالم)أكد المشاركون في الجلسة األولى من مؤتمر 

جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، أن خطورة شبكات التواصل االجتماعي تكمن في استخدامها إلثارة الفتن 

واالنحرافات األخالقية وإشاعة الفاحشة، وطالب أحدهم بتأسيس جمعية علمية سعودية تحت مظلة وزارة التعليم تعنى 

بن مقبل الظفيري إلى أن لهذه الشبكات آثارا َعقديّة إيجابية وسلبية،  ولفت الدكتور بدر. بشبكات التواصل االجتماعي

 مؤكداً ضرورة االهتمام بهذه الشبكات في جميع نواحيها المتعلقة بها سواء في طريقة استخدامها أو اآلثار الناتجة منها، مع

ات العلمية والدينية والحكومية التدريب على معرفة خصائص وآليات شبكات التواصل االجتماعي، وزيادة نشاط المؤسس

 .في هذه الشبكات

اتجاهات المراهقين نحو شبكات التواصل االجتماعي »وتحدث الدكتور أحمد كمال عبدالوهاب البهنساوي من مصر حول 

وتطرق إلى أثر االتجاه نحو هذه الشبكات على التوافق األسري واالجتماعي، « وعالقتها بتوافقهم األسري واالجتماعي

وصل إلى وجود ارتباط دال بين بعدي الشعور باألمن والطمأنينة النفسية واآلثار اإليجابية لالتجاه نحو هذه الشبكات وت

 .بالتوافق األسري واالجتماعي

أهمية شبكات التواصل االجتماعي في تجديد الخطاب الدعوي ومتطلباتها »وأكدت الدكتورة آمال دمحم حسن عتيبة 

صل المجتمعات، مما شجع متصفحي اإلنترنت من أنحاء العالم كافة على اإلقبال المتزايد على وتعزيز توا« وضوابطها

 .هذه الوسائل، في الوقت الذي تراجع فيه اإلقبال على المواقع اإللكترونية

معي، وقالت الدكتورة آسيا شكيرب من الجزائر إن هذه الشبكات أسهمت في إحداث نقلة نوعية ومتسارعة في النسيج المجت

وفرضت تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية واتصالية، وشكلت معطيات حياتية انعكست على حركة 

المجتمع المادية والفكرية والخلقية والروحية، كما أثرت في المثل والقيم والمعايير وأنماط الحياة وطرائقها، فاخترقت 

 .ت آثارها المختلفة داخل األسرة العربية والمسلمةالنسيج المجتمعي واألسري على الخصوص وترك

النار )مواقع التواصل االجتماعي والشائعات »: من جهته، أكد الدكتور رضا عبدالواجد أمين من مصر في بحٍث له بعنوان

ماعي أن المجتمعات اإلسالمية تواجه العديد من المخاطر جراء انتشار الشائعات في مواقع التواصل االجت« (والهشيم

بصورة غير مسبوقة، كما انتشر مفهوم المواطن اإلعالمي ليشير إلى مدوني اإلعالم الجديد وشبكات التواصل الذين قد ال 

 .يكونون بالضرورة متسلحين بمعايير التثبت من األخبار

لرحم والدعوة إلى إن تقنيات وسائل التواصل يمكن أن تستخدم في الخير كصلة ا»: وقالت لؤلؤة بنت عبدالكريم القويفلي

 .«رافات األخالقية وإشاعة الفاحشةهللا والتجارة، ويمكن أيضاً أن تستخدم ضد ذلك كإثارة الفتن واالنح
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 وزراء العدل العرب يبحثون مكافحة اإلرهاب وغسل األموال

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11األربعاء جريدة عكاظ : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510537  

 

 (القاهرة)« عكاظ»

أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل العراقي الدكتور حيدر ( الثالثاء)وبدأت أمس 

 .لشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرةناطق الزاملي، ويرأس وفد المملكة إلى االجتماع وكيل وزارة العدل ا

ويناقش المكتب على مدى يومين العديد من الموضوعات، في مقدمتها االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، والجريمة 

  المنظمة، وغسل األموال، إلى جانب مشاريع االتفاقات في مجال نقل األعضاء البشرية ومكافحة االتجار فيها، والقوانين

 .سترشادية المتصلة باختصاص عمل وزارات العدل في الدول العربيةاال

ويستعرض الوزراء التحضيرات لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء العدل ووزراء الداخلية، والصيغة المقترحة 

 .نإلنشاء لجنة مشتركة للمجلسين على مستوى الوكالء لتجنب االزدواجية وتداخل االختصاصات في عمل المجلسي

الدول العربية التي ( الثالثاء)أمس  51من جانبه، دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب في ختام دورته الـ 

لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى اإلسراع بالمصادقة عليها، وذلك لمكافحة هذه اآلفة الخطيرة التي 

وقال مساعد وزير . عربية والعمل على مالحقة المجرمين وتجفيف منابع تمويل اإلرهابتهدد أمن واستقرار المجتمعات ال

العدل المصري لشؤون مجلس النواب واإلعالم المستشار خالد حسن النشار في تصريح له في ختام االجتماع إن المكتب 

دًا لرفعها إلى اجتماع وزراء التنفيذي أعد مشاريع القرارات بشأن الموضوعات التي أدرجت على جدول أعماله تمهي

العدل العرب، ومن بينها مشروع قرار بشأن شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة 

  .افحة اإلرهاب وتعميم هذا المشروعالمنظمة، والنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مك

 

 
 افظات الباحةاجتماع يكشف تعثر مشاريع حم

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة عكاظ األربعاء : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510488  

 

 (الباحة)علي الرباعي 

. ع في ظل مطالبة أمير منطقة الباحة بالشفافيةلم يجد محافظو محافظات منطقة الباحة بُداً من االعتراف بتعثر المشاري

وإظهار الحقائق للمواطنين، إذ كشف اجتماع وكيل اإلمارة الدكتور حامد الشمري بعدد من محافظي منطقة الباحة أمس 

 . عن تعثر وتأخير إنجاز العديد من المشاريع ألسباب مختلفة

. االجتماع عدداً من المشاريع المتأخرة والمتعثرة في المحافظةواستعرض محافظ المخواة الدكتور دمحم جمعان دادا خالل 

وقدم رؤيته عن الحلول الموصلة إلى تذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ . والمشاريع القائمة ممكنة اإلنجاز والمتأخرة

 . المشاريع

ومحاضر جلسات . افظة المخواةوبحث االجتماع محاضر الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة للمجلس المحلي في مح

 .هـ 2417المجالس المحلية بمحافظات قلوة والعقيق وبلجرشي والمندق والحجرة والقرى ومحافظة غامد الزناد للعام 
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وأوضح الشمري أن أمير المنطقة وجه بإتاحة الفرصة للمحافظين ورؤساء البلديات للحديث عن أهم المشاريع الجاري 

 .وكشف المعوقات التي تواجها. عثرةوالمت. اوالمتأخرة منه. تنفيذها

 
 املؤسسات االجتماعية تناقش املخاطر احملدقة باألسرة.. صفوى

  م6102نوفمبر  11 -هـ 1842صفر  11جريدة اليوم األربعاء : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4167944 

 

 صفوى –مد المسري أح

نظم مركز البيت السعيد بصفوى ملتقى حواريا للمؤسسات االجتماعية المهتمة باألسرة بمحافظة القطيف والدمام، حيث 

ويهدف اللقاء إليجاد حلقة تواصل فاعلة للمهتمين « موضوع المؤسسات االجتماعية ودورها في حماية األسرة»نوقش 

ء جمعية الصفا الخيرية بصفوى، ومركز رفاه للدراسات والتنمية األسرية بالدمام، بالشأن األسري، وقد حضر هذا اللقا

وجمعية البر بسنابس، وجمعية الجارودية، وجمعية العوامية، ولجنة التنمية االجتماعية بصفوى، ولجنة التنمية االجتماعية 

 .قاء تعزيز الصحة النفسية بالقطيفبالتوبي، ولجنة التنمية باألوجام، وأصد

 
حتقق اكتشافات حبثية جديدة يف األمراض الوراثية « الصحة»

 بوالدة مكة
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11األربعاء جريدة المدينة : المصدر

madina.com/node/709538-http://www.al 

 

 مكة -إبراهيم جبريل 

تشافات طبية جديدة في مجال األمراض الوراثية والغدد الصماء من خالل إجراء بحث طبي في اك« الصحة»حققت 

وتوصل فريق طبي بالتعاون بين مستشفى الوالدة . تخصص الوراثة الطبية بمستشفى الوالدة واالطفال بمكة المكرمة

دكتور أحمد جمعان الزهراني، وعدد واألطفال ومراكز دولية وبمشاركة استشاري األمراض الوراثية والغدد الصماء ال

من الباحثين من جامعة هاسيتيب بأنقرة، وجامعة اولدوق ببورصة في تركيا، ومعهد أبحاث األحياء بسنغافورة، الى 

الكشف عن أربعة اختالالت مختلفة وألول مرة في أحد الجينات المهمة؛ مما أدى إلى توقف الجين المعني من إنتاج 

حفيز عملية بناء وتطوير خاليا األوعية الدموية خصوًصا الموجودة في عظام الوجه والفكين البروتين المخصص لت

 . والجمجمة

ويعتبر هذا االكتشاف األول من نوعه في كشف الخلل الجيني لهذا المرض وفيه تم تحديد العالقه الوطيدة بين هذا الجين 

وه األوعية الدموية داخل دموية، وبين مرض تشومسؤوال عن نمو وتطور األوعية ال« ELMO2»والذي يعرف بـ 

 .«العظام
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 إذا كانت اجلرمية « األحداث»سنة بدار الرعاية عقوبة  75

 تستوجب القتل
 التوبيخ والتحذير واملنع من مزاولة عمل معني 

 سنة 73ملن مل يتجاوز 
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة المدينة األربعاء : المصدر

madina.com/node/709400-http://www.al 

 

 الرياض -جابر المالكي 

سنة  25كشف نظام اإلجراءات المتعلقة بقضايا األحداث معاقبة الحدث باإليداع في دار الرعاية االجتماعية مدة ال تتجاوز 

 .نظاما إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل

سنة من  24وعددت مواد النظام الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم لـ 

عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من األبوين أو لمن له الوالية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه 

من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة االجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة ال سنوات، ومنعه  1لمدة ال تتجاوز 

 .تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة ثالث سنوات

 أهم مواد نظام اإلجراءات المتعلقة بقضايا األحداث

ً عليها، ومنها  24إذا كان الحدث مكمال لـ  ً فتطبق عليه سنة وقت ارتكابه فعالً أو أفعاالً معاقبا ما هو معاقب عليه نظاما

 العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن

يعاقب باإليداع في الدار مدة ال تتجاوز نصف الحد األقصى للعقوبة األعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد األدنى 

 .لتلك العقوبة

 والضبط والتحقيق من االنفراد أو الخلوة بالحدث ذكراً كان أو أنثى التحذير في جميع إجراءات القبض 

تضمن أحكاما عامة وتدابير لمن ارتكب فعال معاقبا عليها نظاما لمن لم يتم سن الرابعة عشرة من األحداث، وحدد مدد 

 .اإليقاف بغرض التحقيق وحاالت اإليداع في دور الرعاية

إليقاف والتي منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترى هيئة التحقيق أن حددت مواد النظام إجراءات الضبط وا

 ً  .المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع األحوال ال يوقف إال في الدار ويكون اإليقاف مسببا

 وإن تعذر. يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه ألقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها

 .والده يصحبه مندوب من وزارة الشؤون االجتماعية أو بما يمنع االنفراد به

 إذا كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة

يوماً  25ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إال إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على أال تزيد في مجموعها على 

 .من تاريخ القبض عليه

في الحاالت التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع األمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر 

 التمديد لمدة أو مدد متعاقبة ال تزيد أي منها على عشرة أيام، وال يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض

 .إحالته إلى المحكمة المختصة أو اإلفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيفيتعين بعدها مباشرة 
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.. يطالب اهلالل األمحر مبراجعة مهماته اإلسعافية« الشورى»

 وأعضاء يطالبون بتخصيصها
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11األربعاء جريدة الحياة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/18685012 

 

 « الحياة» -الرياض } 

طالب عضو مجلس الشورى األمير الدكتور خالد آل سعود أخيراً هيئة الهالل األحمر السعودي بتخصيص بعض خدماتها 

تحمله، مؤكداً أهمية إسناد خدماتها اإلسعافية، سواء بالنقل بالسيارة اإلسعافية واإلخالئية، لتتغلب على العبء الثقيل الذي ت

 .أم بالطائرات، إلى القطاع الخاص

بمراجعة مهماته في ما يتعلق بالعمل اإلغاثي الداخلي والخارجي بما « الهالل األحمر»فيما يطالب مجلس الشورى 

ذات الصلة، إذ سيصوت المجلس اإلثنين المقبل على يتناسب مع طبيعة دوره، وبما يضمن تكامله مع الجهات األخرى 

 .2417-2416توصيات اللجنة الصحية تجاه التقرير السنوي لهيئة الهالل األحمر السعودي للعام المالي 

ويهدف التصويت إلى تأكيد قرارات المجلس السابقة الرامية إلى دعم الجوانب اإلدارية والفنية في الخدمات اإلسعافية، 

من القيام بالمهمات الموكلة إليها، من خالل العمل على اعتماد استراتيجية هيئة الهالل األحمر السعودي « الهيئة»لتتمكن 

 .«1010رؤية المملكة »بما يتماشى مع  1011وخططها التنفيذية، وبرنامج التطبيق المرحلي حتى 

اإلدارية، وصوالً إلى المستويات العالمية من  كما أوصت اللجنة بدعم بند االبتعاث، لتطوير مهارات المسعفين والهيئة

 .الجودة

في سرعة الوصول إلى مكان اإلصابة ونقل « الهالل األحمر»بدوره، انتقد عضو المجلس صالح العفالق عدم تطور 

المريض إلى المستشفيات، إذ ماتزال صعوبات معرفة عناوين المنازل والكثافة المرورية وعدم وجود مسارات من أبرز 

 .وائقهاع

وأكد بطء مباشرة الحوادث، مقترحاً فصل العمل اإلسعافي وضمه إلى الدفاع المدني، وأن يسند إلى الهالل األحمر العمل 

 .اإلغاثي الخارجي فقط، نظراً إلى انتشار مراكز الدفاع المدني

لمعلومات، في شأن االتفاق بين من جانب آخر، سيناقش المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة النقل واالتصاالت، وتقنية ا

حكومة المملكة وجمهورية طاجيكستان، في مجال خدمات النقل الجوي، وتقرير لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

 .في شأن مشروع اتفاق الخدمات الجوية، بين حكومة المملكة وتركمانستان

ة المعلومات، في شأن مشروع اتفاق الخدمات الجوية بين وستشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل واالتصاالت وتقني

حكومة المملكة والمكسيك، في مجال خدمات النقل الجوي، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة النقل واالتصاالت وتقنية 

 .المعلومات، في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وجمهورية مالطا في مجال خدمات النقل الجوي

لجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم كما ستناقش ا

في المملكة ونظيرتها في جمهورية بيالروسيا، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار في شأن 

ئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهي

 .في المكسيك

وستناقش الجلسة تقرير لجنة اإلدارة والموارد البشرية، في شأن مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في 

 .المجلس من نظام 11حكمها، المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي، استناداً إلى المادة الـ

تقرير لجنة الشؤون األمنية في شأن مشروع مذكرة  2418-1-11في جدول أعماله الثلثاء « المجلس»إلى ذلك، يستعرض 

تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني لحماية المدينة بين وزارة الداخلية في المملكة ومصر، إضافة إلى تقرير لجنة النقل 

شأن مشروع اتفاق تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة مصر في مجال النقل  واالتصاالت وتقنية المعلومات في

 .البحري والموانئ
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كما ستناقش جلسة الثلثاء تقرير لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 

وإدارة التراث الثقافي في الصين الشعبية، للتعاون والتبادل السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة 

المعرفي في مجال التراث الثقافي، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع اتفاق حكومة المملكة ومصر، 

 .لمرفق لهلتجنب االزدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول ا

كما سيناقش تقرير لجنة االقتصاد والطاقة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين التجارة واالستثمار 

( ً في المملكة ووزارة التجارة في الصين الشعبية، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم ( وزارة التجارة والصناعة سابقا

 .تفاق حكومة المملكة وجمهورية الصين في مجال العلوم والتقنيةوالبحث العلمي في شأن مشروع ا

كما ستتم مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة ومكتب المالحة باألقمار 

 .الصناعية في جمهورية الصين، للتعاون في مجال المالحة باألقمار الصناعية

وجهة نظر اللجنة الخاصة في شأن مالحظات األعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية المال وسيستمع المجلس إلى 

، المقدم من عضو المجلس «شهيد الواجب ومن في حكمه»العام، ووجهة نظر لجنة الشؤون األمنية، ومشروع نظام 

 .من نظام المجلس 11الدكتور حمد آل فهاد، استناداً إلى المادة الـ

فسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون األمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة  2418-1-2ألربعاء أما في جلسة ا

الداخلية في المملكة ووكالة الشرطة في كوريا الجنوبية، للتعاون في المسائل األمنية ومكافحة الجريمة، كما سيناقش تقرير 

في مجال التجارة والصناعة ووزارة التجارة واالستثمار في لجنة االقتصاد والطاقة في شأن مشروع مذكرة للتعاون 

 .المملكة ووزارة التجارة والعالقات االقتصادية الخارجية في تركمانستان

وستشهد جلسة األربعاء نقاش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت 

لمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة واستصالح األراضي في مصر، إضافة إلى الزراعية بين وزارة البيئة وا

تقرير اللجان المالية في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة والمكسيك لتجنب االزدواج الضريبي، ولمنع التهرب 

 .الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له

جلسة تقرير اللجنة المالية، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول مجلس كما ستناقش ال

 التعاون لدول الخليج العربي، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن مشروع اتفاق التعاون العلمي والتقني بين

 .حكومة المملكة وحكومة بيالروسيا
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 سيدشن مدينة رأس اخلري الصناعية

ألساس ملشروعات صناعية تنموية خادم احلرمني يفتتح ويضع حجر ا
 الثالثاء.. باجلبيل الصناعية

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1549900 

 

 إبراهيم الغامدي -الجبيل الصناعية 

رحلة الترليون لاير الثانية في مسيرة صناعة البتروكيماويات  -حفظه هللا-سلمان بن عبدالعزيز يقود خادم الحرمين الملك 

والتكرير والتعدين بالمملكة، حيث يدشن ويضع حجر أساس جملة من المشاريع الصناعية والتنموية في مدينة الجبيل 

لجبيل وينبع ورأس الخير يتجاوز ترليون لاير الصناعية، وتدشين مدينة رأس الخير التي سوف ترفع حجم االستثمار في ا

يوم الثالثاء المقبل، لتتجه المملكة إلى فجر صناعي حضاري جديد باهر متزعمة صناعة البتروكيماويات والتعدين 

 .والتكرير في العالم بقيادة عمالقي النفط والبتروكيماويات في العالم شركتي أرامكو وسابك

سمو األمير سعود بن عبدهللا بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، معرباً صاحب ال" الرياض"أعلن ذلك لـ

عن بالغ اعتزازه وتقدير العميق لهذه الزيارة الملكية التاريخية، مشيراً إلى أن الملك سلمان يقود رحلة الترليون لاير الثانية 

ثة وقيادة حقبة صناعية بتروكيماوية تعدينية تكريرية تحويلية هائلة بيديه الكريمتين التي تمهد لرحلة الترليون لاير الثال

وتدشين مجمعات صناعية ضخمة جديدة غير مسبوقة من شأنها رفع أجمالي حصة المملكة من سوق البتروكيماويات 

ً ورفع مليون طن سنو 210، فضالً عن رفع الطاقة اإلنتاجية للبتروكيماويات إلى نحو %21العالمي، إلى أكثر من  يا

ألف برميل سنوياً لتدفع المملكة بالمرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج البتروكيماويات وتزعم صناعة  10الطاقة التكريرية إلى 

بمجمعاته بتروكيماوية ضخمة " سابك"و" أرامكو"التعدين معززة بعمالقي البتروكيماويات والتعدين في العالم شركتي 

 .جديدة

اعيين بالجبيل الصناعية ورأس الخير وشركائهم األجانب الذين يتزعمون إنتاج النفط والغاز وأضاف سموه بأن الصن

والكيماويات وفي مقدمتهم شركات داو واكسون موبيل وتوتال على موعد لقاء تاريخي مع الملك سلمان في عقر دارهم 

ين المدينتين حالياً حراكاً صناعياً ضخماً جداً قلعة الصناعات الجبيل ورأس الخير واللتين تشهدان واالمتداد الساحلي ما ب

واستثمارات مهولة بلغت حولي ترليون لاير في هذه المنطقة لوحدها تجمع ما بين أضخم مجمعات البتروكيماويات 

مليون طن متري سنوياً، وأكبر حقول النفط والغاز ومعامل المعالجة في  200ومصافي النفط والتعدين بطاقة تقدر بنحو 

الم على البحر واليابسة وأضخم مشروعات الطاقة تشمل معامل واسط والخرسانية والفاضلي والتي سوف تساهم في الع

إضافة أكثر من خمسة مليارات قدم مكعبة قياسية من قدرة معالجة الغاز غير المصاحب ضمن خطط مكثفة لتوفير 

ا ومصادر الطاقة في المملكة، لتحقيق رؤية المملكة إمدادات آمنة ومستقرة من اللقيم للصناعات البتروكيماوية وغيره

والمساهمة في إنفاذ خطة التحول الوطني في وقت تشهد هذه المنطقة تحديداً أوج ازدهارها على الرغم من تردي  1010

 .ادية العالمية وهبوط أسعار النفطاألوضاع االقتص
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 ضون يعرت 77واملتهمون الـ.. املدعي العام يطالب بقتلهم

 على السجن
 إعادة حماكمة عصابة خمدرات بني أفرادها موظفون 

 حكوميون وأطباء
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1549946 

 

 أحمد الهاللي -جدة 

متهماً  10ة في محافظة جدة ممثلة في دائرة القصاص بمحاكمة تشكيل عصابي مكون من شرعت المحكمة الجزائي

لتهريب المخدرات إلى المملكة، بينهم موظفون حكوميون وأطباء من جنسيات مختلفة، وذلك بعد إعادتها، ونقض الحكم 

 .السابق الذي تضمن سجنهم مددا مختلفة

ً أثناء جلب قرابة أربعة أن المتهمين الذين ت" الرياض"وكشف مصدر لـ تم محاكمتهم حالياً أُوقفوا قبل خمسة أعوام تقريبا

، وساعدهم "شاص"ماليين غرام من مادة الحشيش من اليمن، وإدخالها إلى المملكة؛ حيث تم تحميلها عبر أربع مركبات 

 .في إدخالها للمملكة موظفون حكوميون مقابل مبلغ من المال

صفحة، والذي أصدرته المحكمة العامة في محافظة جدة، رد دعوى المدعي العام  258بق وتضمن الحكم القضائي السا

المتضمن طلبه قتل المتهمين في القضية، مرجعة ذلك لعدم كفاية األدلة التي توجب قتلهم مع توجه الشبهة نحوهم بتهريب 

 .ج من المملكة بطرق غير نظاميةالمخدرات، والتشكيل العصابي المنظم، والتستر على المهربين والدخول والخرو

وجاءت إعادة المحاكمة بعد تدوين محكمة االستئناف في منطقة مكة المكرمة بعض المالحظات على الحكم القضائي 

الصادر في القضية؛ حيث طلب إعادة النظر، وتم نقله إلى المحكمة الجزائية بجدة بحكم االختصاص بعد نقل الدوائر 

النظر في القضية بعد اعتراض جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم، والمدعي العام على ما تضمنه  القضائية إليها، وأُعيد

 .يوماً لالعتراض، ومن ثم الرفع لمحكمة االستئناف 10الحكم من عقوبات بالسجن والجلد، وُمنحوا 

ً في القضية  21ناف على وحكمت المحكمة العامة في محافظة جدة في حكمها االبتدائي الذي أعادته محكمة االستئ متهما

 .جلدة حتى انتهائها 50جلدة مفرقة على كل شهر  2000بالسجن ثمانية أعوام لكل واحد منهم، إضافة إلى جلد كل واحد 

جلدة لكل متهم، إضافة إلى سجن ستة  1000عاماً لكل واحد منهم، والجلد  21وتضمنت األحكام على سجن أربعة متهمين 

ة أعوام مع جلدة لكل متهم، كما حكمت بسجن سبعة متهمين لكل متهم عشر 500لكل منهم، وجلدهم  آخرين أربعة أعوام

 .  جلدة 800جلد كل واحد 
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 .. يومًا فأقل 37من املواعيد حتدد لفرتة  75%

ّ
 وآلية للبت

 يف القضايا العاجلة 
 حمكمة األحوال الشخصية يف الرياض حتقق تقاربًا إجيابيًا 

 يدهايف مواع
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الرياض الخميس : المصدر
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 مبارك العكاش -الرياض 

" اإليجابي"سيف بـحققت محكمة األحوال الشخصية في الرياض تقارباً في المواعيد، وصفه رئيس المحكمة الشيخ سعد ال

 .على الرغم من ارتفاع تدفق القضايا للمحكمة

من الدوائر القضائية في المحكمة تحدد مواعيد آلية % 75إن مواعيد الجلسات، فقد بشكل كبير، وأصبحت : "وقال السيف

يوماً، على  50إلى  10من الدوائر القضائية مواعيدها في فترة تتراوح ما بين % 15يوَم عمل فأقل، فيما تحدد  10لفترة 

 ً  ".الرغم من التصاعد المستمر في عدد القضايا الواردة سنويا

قضية، فيما زادت  60102هـ بلغت 2415وأشار السيف إلى أن القضايا الواردة إلى محكمة األحوال الشخصية خالل عام 

 71415العام الماضي ليبلغ  قضية واردة، بينما تصاعد عدد القضايا الواردة خالل 70612هـ لتصبح 2416في العام 

 .قضية وردت إلى محكمة األحوال الشخصية في الرياض

وأكد الشيخ سعد السيف، أن الدوائر القضائية الحقوقية المختصة بالخالفات األسرية والتركات حققت كذلك تقاربًا إيجابياً 

يا وزيادته عن العام الماضي بنسبه تجاوزت في المواعيد في جميع الدوائر القضائية، األمر الذي رفع كفاءة إنجاز القضا

، موضحاً أن المحكمة تسعى لوضع آلية للبّت في القضايا األسرية العاجلة بإصدار قرارات أولية خالل أيام، مبيناً أنه  51٪

 .يتم تحديد مواعيد تزيد على ذلك إذا كان المدّعى عليه يقيم خارج مدينة الرياض أو خارج المملكة

 قياسية تحقيق أرقام

وأفاد رئيس محكمة األحوال الشخصية في الرياض أن هذا التغير جاء بعد توجيه وزير العدل رئيس المجلس األعلى 

وليد الصمعاني، الذي تضمن حزمة من الدعم  للمحكمة سواء بزيادة عدد القضاة أو المتطلبات اإلدارية، . للقضاء الشيخ د

ً أن المحكمة خالل األشهر الستة ا لمقبلة تتجه بإذن هللا لتحقيق أرقام قياسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مبينا

هـ، إذ أصدرت 2418هـ، مشيراً إلى أن بوادر ذلك بدأت على مستوى اإلنجاز ألول شهر في السنة الجارية 2417

 .حكما في قضايا األسرة والتركات فقط ١١٢المحكمة خالل شهر محرم المنصرم 

أن ما أصدرته المحكمة خالل محرم الماضي يساوي ضعف ما تم إنجازه في الشهر نفسه من العام  وذكر السيف

هذه الزيادة الكبيرة في اإلنجاز تكشف مدى ما : "حكما في تلك القضايا آنذاك، وقال ٣١٦هـ، إذ أصدرت المحكمة 2417

 ".اً لرؤية وزارة العدل نحو عدالة ناجزةيتمتع به أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة من المسؤولية واالهتمام؛ تحقيق

حكماً بزيادة في نسبة اإلنجاز  588وعن عدد صكوك أذونات البيع لعقارات القُصر في المحكمة أفصح السيف أنها بلغت 

حكماً، الفتا إلى أن هذا اإلنهاء أصبح ال يستغرق  182والتي بلغت الصكوك فيه % 200هـ بلغت أكثر من 2416عن عام 

 .يوَم عمٍل للطلب مكتمل المتطلبات، ومن أهمها تحديث الصك في النظام اإللكتروني في كتابة العدل األولى 10ن أكثر م

 اهتمام بقضايا األسرة

ونّوه السيف بأن هذا التطور في سرعة إنهاء هذه الطلبات يأتي بعد توجيه وزير العدل بتكليف فريق متخصص بأعمال 

ي اإلفادة عن سريان الصك ونقل جميع التهميشات داخل المحكمة دون الحاجة لمخاطبة كتابات العدل في المحكمة لتول

 .كتابة العدل األمر الذي كان يستغرق وقتا طويال في السابق
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تم تخصيص إدارة مستقلة الستقبال وإعداد جميع المتطلبات لهذا اإلنهاء وتخصيص قسم لتقييم العقارات، األمر : "وأردف

ة اإلنجاز؛ متطلعين ألن تكون عقارات القصر مصدر جذب لرغبة المشترين مما سينعكس على الذي أسهم في سرع

 ".أسعارها ومن ثم على حقوق القصر وشركائهم

إثباتا، بزيادة  16261هـ بلغ 2417وأضاف رئيس محكمة األحوال الشخصية في الرياض أن عدد الصكوك اإلنهائية لعام 

عقدَ نكاحٍ في مدينة  15151صك إثبات، كما أنه تم توثيق  10416بقه إذ سجل عن العام الذي س% 10بلغت نسبتها 

 .الرياض فقط

ولفت إلى أن أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة يولون قضايا األسرة اهتماما خاصا، ويدفعون بتلك القضايا باتجاه 

 .المصالحة والتوفيق وحفظ األسرة وتماسكها

األهلية المتخصصة وجمعيات إصالح ذات البين المرخصة تجاه األسرة بجميع وأكد السيف على أهمية دور الجمعيات 

مكوناتها، لما تسهم به تلك الجهات في رفع الوعي الحقوقي لألسرة، والرقي بأدوات المصالحة والتوافق األسري وتوظيف 

 .لكفاءات المختصة في الشأن األسريا

 

 

 
 ..اجلامعة اإللكرتونية تتيح القبول يف القانون

 «قياس»دون امتحان  
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1549926 

 

 واس -الرياض 

لاللتحاق بقسم القانون في كلية  أعلنت عمادة القبول وشؤون الطالب في الجامعة السعودية اإللكترونية عن فتح باب القبول

خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ( لخريجي الثانوية العامة من الرجال)العلوم والدراسات النظرية 

وأوضح عميد القبول وشؤون . هـ8/1/2418هـ، حتى يوم اإلربعاء 2/1/2418هـ، ابتداًء من يوم اإلربعاء 2417/2418

إلله بن دمحم المعيوف أن قبول الطالب سوف يكون في فروع الجامعة في الرياض، الدمام، جدة، عبدا. الطالب بالجامعة د

 .أبها، القصيم

وأفاد أن القبول متاح للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج أو سن المتقدم، كما 

، حيث سيتم القبول بحسب المفاضلة على أساس نسبة (قياس)لي ال يُشترط إحضار نتيجة اختبار القدرات والتحصي

ودعا المعيوف من يرغب . الثانوية، والطالب المقبول سوف يرسل المستندات المطلوبة عن طريق البريد الممتاز مجانًا

سعودية في االطالع على شروط القبول والمستندات المطلوبة والتقويم الزمني للقبول إلى زيارة موقع الجامعة ال

 .(seu.edu.sa)اإللكترونية على الرابط 
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 أطلقا الرصاص بشكل عشوائي يف حمل

 القبض على لصني مسلحني يف الرياض
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1549950 

 

 مناحي الشيباني -الرياض 

 .أطاحت فرق إدارة دوريات األمن بمنطقة الرياض بلصين مسلحين قاما بالسطو على محل تجاري وسلبا المارة بالقوة

وأفاد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن بالغات وردت عن أوصاف الجانيين، وتم تحديد 

سبق اإلبالغ عن قيام قائدها ومرافقه بمحاولة السطو على محل تجاري غرب العاصمة " مازدا"االشتباه في سيارة 

 .في وجه العاملين وإطالق النار بشكل عشوائي داخل المحل" مسدس"الرياض، وإشهار 

وأضاف أن غرفة عمليات دوريات األمن تلقت بالغاً آخر من أحد الوافدين عن تعرضه ومرافقه لالستيقاف والسلب من 

 .ائد مركبة تنطبق أوصافها مع البالغ السابق وسرقة محفظته وجهازّي جوالق

وأشار العقيد الميمان إلى أنه جرى تعميم األوصاف المتاحة عن الجانيين والمركبة ووضع نقاط التفتيش، وأسفرت الجهود 

الحق، وكالهما مواطنان عن ضبط قائدها في كمين محكم، وتواصلت الجهود الميدانية حتى قبض على مرافقه في وقت 

 .في العقد الثالث من العمر، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب إليهما

 .كمال الالزم بحقهما حسب االختصاصوأردف أنه تم إيقافهما وإشعار فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بالمنطقة إل
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 مج الرسوميستقبل تسجيل األراضي يف برنا« إمتام»
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الجزيرة الخميس : المصدر

jazirah.com/2016/20161124/ec12.htm-http://www.al 

 

 :دمحم الشهري -« الجزيرة»

عة لنظام الرسوم الذين لم يتمّكنوا من تسجيل أراضيهم عبر دعت وزارة اإلسكان أصحاب األراضي البيضاء الخاض

في الرياض وجدة والدمام، للتسجيل عن طريق المركز، « إتمام»الموقع اإللكتروني، إلى زيارة مركز خدمات المطورين 

 .امطالبة بإحضار جميع المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل، مثل معلومات األراضي والرفع المساحي وغيره

، تلقوا تدريبًا كاماًل «إتمام»وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم األراضي المهندس دمحم المديهيم، أن منسوبي مركز 

لتمكينهم من تسجيل األراضي للمواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في التعامل مع موقع األراضي البيضاء، لتسجيل 

 .ربيع األول المقبل21زمنية المخصصة للتسجيل والمحددة بستة أشهر تنتهي بياناتهم، واستكمالها قبل انتهاء المدة ال

قد دعت مالّك األراضي الخاضعة لنظام الرسوم، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة « اإلسكان»وكانت 

ي وأكثر ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع اإللكترون 1آالف م 20ومساحتها 

(Lands.housing.sa ) ً  .تجنّباً لغرامات عدم التسجيل التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقا

يعمل على إنجاز إجراءات اعتماد المخططات خالل فترة زمنية قياسية سعياً « إتمام»يذكر أن مركز خدمات المطّورين 

الي اإلسهام في ضخ المشاريع اإلسكانية في السوق، في حين يجري لدفع المطّورين العقاريين إلى تطوير مخططاتهم وبالت

ة التي تشمل الرياض العمل حالياً على التوّسع في فروعه لتمتد إلى جميع مناطق المملكة لتصبح إلى جانب الفروع الحالي

 .وجدة والدمام

 

 

 غري صحيح( وفيات التونة)خرب : وزير الصحة
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الجزيرة الخميس : المصدر

jazirahonline.com/news/2016/20161124/95981-http://www.al 

 

 الجزيرة أونالين -متابعة 

مشار فيه إلى تسجيل ثالث وفيات بأسباب نفى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الليلة، الخبر المنسوب إليه، وال

 ".الخبر المرفق غير صحيح: "غامضة في مستشفى الشميسي بالرياض، ونشر الوزير قصاصة الخبر معلقاً عليها بقوله

من المؤكد وفاتهم، علماً بأن وزارة "كما نفى الخبر المتداول عن وجود حاالت حرجة في مستشفى حائل العام، وادعاء أنه 

الوزارة طالبت باالمتناع عن تناول هذا النوع من التونة حتى يتم سحبها في أقرب .. اولت، ولكن دون جدوىالصحة ح

 ".وقت ممكن
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 :«اجلزيرة»خمتصون عرب .. اقرتحوا تصنيفًا وطنيًا للمهن واألعمال
 إيقاف االستقدام مؤقتًا يصحح اختالل سوق العمل  

 ويدعم التوطني
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14يرة الخميس جريدة الجز: المصدر

jazirah.com/2016/20161124/ec17.htm-http://www.al 

 

 :سفر السالم -« الجزيرة»

بتبني تصنيف وطني للمهن  طالب اقتصاديون ومختصون وزارتي العمل والتنمية االجتماعية واالقتصاد والتخطيط

واألعمال التي يولدها االقتصاد سنوياً، ويتم توطينها على أساس الدورات المستندية أو على مستوى دورة العمل، والسيما 

 .في شركات التأمين والمالية والتجارة والصناعة واالستثمار المتنوع

اس العائد االقتصادي من كل عامل أجنبي ومدى مساهمته يجب أن تصمم الوزارة نماذج إحصائية لقي: «الجزيرة»وقالوا لـ

عند قياس تكلفة اإلنتاج وتكلفة العامل على االقتصاد . في الناتج المحلي والسيما في القطاع الصناعي المصدر للخارج

ام العمالة كما دعوا إلى أهمية النظر بجدية في مقترح إيقاف استقد. يمكن إصدار قرارات مبنية على أساس اقتصادي سليم

ً عدا االستقدام من قبل شركات المشاريع المرتبطة بعقود حكومية، وذلك لضرورة إعادة قراءة واقع سوق العمل  مؤقتا

ً تفعيل  والتأكد بااللتزام بالقوانين ولوائح التنظيم، إلى جانب أنها خطوة ستسهم في تصحيح اختالل سوق العمل، وأيضا

ً أن كثيراً من القطاعات تحتاج إلى عملية تدوير العمالة باعتباره يو فر على أصحاب العمل تكاليف االستقدام خصوصا

 .العمالة لفترات مؤقتة

ً للبطالة الخارجية، ويعود ذلك إلى  وقال االقتصادي أحمد الشهري إن السوق السعودي من أكثر أسواق الخليج استيعابا

ة في ممارسة األعمال حتى على مستوى المهن، فاالقتصاد في كل طبيعية األعمال والمهن التي تعتمد على العمالة األجنبي

سنة يولد مجموعة وظائف ولكنها لألسف غير مصنفة بالشكل الكافي من حيث استقرارها أو توافقها مع األيدي العاملة 

ً تذهب لألجانب، فالوظائف المتوسطة مثل األعمال الكتابية والمالية والخدمات ا إلدارية ومجموعة السعودية، ولذا غالبا

 .األعمال التي تتطلب شهادات مهنية معنية

ً ال تتوافق مع قوى العمل السعودية، وبالرغم : وأضاف الشهري األيدي العاملة والتي تنتمي للمقاوالت واإلنشاءات فغالبا

ارة الوسطى من ذلك يجب أن يكون السعوديون موجودين على مستوى المشتريات والسالمة والمحاسبة والمالية واإلد

واقترح الشهري تبني وزارة العمل لتصنيف وطني للمهن واألعمال . خصوصاً أن مخرجات التعليم أصبحت تراعي ذلك

ً ويتم توطينها على أساس الدورات المستندية أو على مستوى دورة العمل ً أن . التي يولدها االقتصاد سنويا واقترح أيضا

قتصادية لقياس العائد االقتصادي من كل عامل أجنبي ومدى مساهمته في الناتج تصمم الوزارة نماذج إحصائية ورياضية ا

المحلي والسيما في القطاع الصناعي المصدر للخارج؛ عند قياس تكلفة اإلنتاج وتكلفة العامل في االقتصاد يمكن إصدار 

ملة عبر الوحدات االقتصادية كما يرى الشهري تبادل الفائض من القوى العا. قرارات مبنية على أساس اقتصادي سليم

مثل الشركات العامة واألهلية والمؤسسات عبر بوابة إلكترونية متطورة يعتبر خياراً تقنياً يعالج مشكلة الطلب المفتوح من 

إدارة القوى البشرية األجنبية في االقتصاد ما زالت ضعيفة وال ترقى إلى مستوى يتوافق مع : وتابع. العمالة الوافدة

ا القوي والسيما أن استهالك الخدمات العامة والطرق والمساكن أثر على المواطنين بشكل ُملفت مما رفع من اقتصادن

فاتورة الصحة والكهرباء والصيانة للطرق وغيرها من الخدمات مما جعل الدولة أمام خيارات صعبة في ظل ثبات 

 ً  .األجور العامة نسبيا

فيما يخص تأثير العمالة : ، عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد في جامعة اإلماممن جهتها، قالت االقتصادية منى الخراشي

مليون يمثل السعوديون  20.6على معدل البطالة بالزيادة، ال يمكننا إطالق ذلك القول مع أن العاملين في القطاع الخاص 

ئة في الغالبية يعملون في مهن ال يقبلها فقط، وذلك ألن الوافديين الذين يعملون في المنشآت الصغيرة والناش%  26.4منهم 
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يكفل المواطن، إما لتدني األجر أو لطبيعة العمل، لكن ما يجب النظر إليه هو أهمية إعادة الهيكلة التنظيمية لهذا القطاع بما 

 ً  .حق المواطن وحق الوافد معا

 

ل 
ّ
ا مببلغ  25مؤسسة امللك خالد متو

ًّ
ا تنموي

ً
 مشروع

 مليون ريال 1.7
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الجزيرة الخميس : درالمص

jazirah.com/2016/20161124/ln50.htm-http://www.al 

 

 :عوض مانع القحطاني -الجزيرة 

برنامج »مليون لاير ضمن  1.7ية قيمتها اإلجمالية جاوزت مشروًعا تنمويًّا بمنح مال 25أعلنت مؤسسة الملك خالد فوز 

التابع لها، والمخصص لدعم البرامج والمشروعات التنموية المبتكرة ذات األثر المستدام، « األميرة صيتة الدامر التنموي

بنت عبد  وذلك في حفل أقامته المؤسسة في مقرها بالرياض اليوم األربعاء، بحضور صاحبة السمو الملكي البندري

 .الرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية ومنسوبي الجهات والجمعيات الممولة

وخالل المناسبة أكد علي المطيري مدير االتصال المؤسسي في مؤسسة الملك خالد، أن استهداف فئة النشء من الشباب 

كسابهم العديد من المهارات الحياتية والتطوعية والتوعوية أبرز ما يميز هذه المشروعات الممولة من المؤسسة من أجل إ

واإلعالمية، مثمنًا للمنظمات غير الربحية الحاصلة على المنح حرصها المستمر على تعزيز القيم واألخالقيات اإليجابية 

 .ومفاهيم العمل التطوعي وابتكار مبادرات تطوعية، تفيد المجتمع المحلي

شروعات الممولة تنمي في نفوس الفئات المستهدفة روح القيادة، واتخاذ القرارات، وتعزز ورأى المطيري أن جميع الم

سنة؛ ليكونوا قياديين متميزين ( 28 - 21)العديد من المهارات لدى الفئات العمرية التي كانت أغلبها وفقًا لهذه المنح من 

 .شرائح المستهدفة من الجهات الممولةومشاركين في تنمية الوطن، إضافة إلى غرس القيم اإليجابية لدى ال

وتقدمت به المنظمة « طارئ»: وهذه المشاريع هي. وتوزعت المشاريع الفائزة بالمنح على عدد من مناطق المملكة

ويهدف المشروع إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي واإلغاثي واإلنساني بمنطقتي نجران . العربية للهالل األحمر

بًّا وفتاة مهارات إدارة األزمات والكوارث واإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي، إضافة إلى شا 210وجازان، وإكساب 

وتقدم به مركز أفالذ لتنمية الطفل في المنطقة « احموا براءتي«و. إنشاء خمس فرق تطوعية في الحد الجنوبي للمملكة

 .اهرة التحرشة حماية األطفال من ظالشرقية، ويسعى لرفع الوعي لدى المجتمع بأهمي
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 اجتماع لتعزيز احلوافز التشجيعية للسجناء الدارسني
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الجزيرة الخميس : المصدر

jazirahonline.com/news/2016/20161123/95973-http://www.al 

 

 حامد المديني –مكة المكرمة 

هـ برئاسة المساعد لشؤون تعليم 2418-2417عقد المجلس التعليمي لمدراس السجون اليوم اجتماعه األول للعام الدراسي 

البنين باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طالل بن مبارك الحربي ومساعد إدارة اإلصالحية بمكة النقيب 

 ك بمبنى اإلصالحية بمكة المكرمة ياني ومدير إدارة تعليم الكبار فهد بن مزيد الشلوي وجميع أعضاء المجلس وذلفهد اللح

وجرى خالل االجتماع مناقشة استمرارية التعاون بين إدارة التعليم وإدارة السجون سعياً في ترسيخ مفاهيم التربية 

أفراد المجتمع، واستعراض خطة النشاط داخل مدارس السجون  الصحيحة التي تساعدهم على العودة إلى االندماج مع

وأبرز ما أُنجز في العام الدراسي الماضي وتعزيز الحوافز التشجيعية للدارسين مع إقامة برنامج تأهيلي لرعاية السجناء 

 .وفي نهاية االجتماع اتخذت العديد من التوصيات الهامة التي تخدم النزالء. المفرج عنهم

 

 
 تدافع عن حجب تقريرها السنوي نزاهة

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14الخميس  الوطنجريدة : المصدر
yID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=285281&Categor  

 

      AM 21:58 14-22-1026خالد الصالح : الرياض

، سبب عدم نشر "الوطن"الدكتور خالد المحيسن في تصريح إلى " نزاهة"أرجع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

تمنع تقديم  الهيئة تقريرها السنوي، إلى خضوع الهيئة آللية ولوائح عمل محددة وهي ملتزمة بها، مشيرا إلى أن الهيئة ال

وشدد على أن عدم إتاحة التقرير السنوي للجميع ال عالقة له بشفافية الهيئة، حيث إن الشفافية . المعلومات ألي شخص

وأضاف المحيسن أن المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة متاحة للجميع، ونحن على استعداد أن . والوضوح أساس عملها

 .نكون شفافين بإعالنها

 حفظ السمعة 

اء تصريح المحيسن على هامش اللقاء السنوي األول لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية، والذي أقامته جامعة ج

نلتزم بالحفاظ "وأشار رئيس نزاهة إلى أن هناك بعض القضايا تقتضي السرية نظرا لطبيعتها، قائال . الملك سعود أمس

هذا جزء من التزام الهيئة القانوني، كما هو معمول به في الجهات وبين أن ". على سمعة بعض األشخاص وحفظ كرامتهم

 .الحكومية األخرى من ناحية خصوصية القضية إلى أن تثبت اإلدانة بحكم قضائي

 التشهير ليس من اختصاصات الهيئة

اص وصالحيات أبان المحيسن أن اإلدالء والتشهير بالمدانين بعد ثبوت الجرم عليهم لدى القضاء الشرعي ليس من اختص

". لو كان األمر بيدنا لم نكن لنمانع، إال أنه من ناحية قانونية، فإن التشهير ليس من اختصاصنا تماما"الهيئة، مضيفا 

وأوضح المحيسن أن لدى نزاهة آلية عمل محددة تقضي بالتعامل مع أي بالغ يرد إلى الهيئة وفقا لطبيعته، فإذا كانت 

ة، فإنها تحال إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام، أما إذا كانت المخالفة إدارية، فتحال إلى القضية عبارة عن جريمة جنائي

وأشار إلى أن جميع القضايا التي تصل إلى . هيئة الرقابة والتحقيق، وإذا كانت مالية، تحال إلى ديوان المراقبة العامة

ئة، حيث تقوم كل تلك الجهات بدورها المطلوب وفق الهيئة يتم التعامل معها وفق سياسة واضحة من خالل تنظيم الهي

 .النظام المنوط بها

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20161123/95973
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=285281&CategoryID=5
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 رئيس هيئة الفساد السابق حاضر

في إطار موضوع اللقاء السنوي األول لمنسوبي أندية نزاهة، والذي حضره رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق دمحم 

ت ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لدعم جميع الشريف، أكد الدكتور المحيسن أن الهيئة لديها شراكة مع الجامعا

األبحاث المعنية بمكافحة الفساد واألبحاث التي تشخص واقع الفساد في المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة لديها آلية معينة 

 .تطبقها على الباحثين والمهتمين بهذا المجال

 ناديا للنزاهة  41

ناديا  41في الملتقى، أن أندية نزاهة موجودة في أغلب الجامعات السعودية وعددها  بين المحيسن في كلمته التي ألقاها

على مستوى المملكة، داعيا أي جامعة ليس لديها هذا النادي إلى أن تعمل على تأسيسه، ألن الهيئة حريصة على نشر قيم 

وأكد أن الهيئة ستبذل كافة . فة في هذا الجانبالنزاهة في كامل مناطق المملكة من خالل األندية الطالبية ونشاطاتها المختل

 .ما هو متاح لها لدعم هذه المناشط اإليجابية

 الفساد عالمي 

حتى ال نسيء الظن بمجتمعنا ال بد "قال مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر في كلمته االفتتاحية خالل اللقاء 

المجتمعات، وإن الدول كلها تبذل جهودا كبرى لمكافحة الفساد ومحاسبة من القول إن داء الفساد موجود في غالب الدول و

وأكد العمر أن ما يبعث ". المفسدين، فالمشكلة ليست لدينا فحسب، بل هي في العالم كله، حيث يتواجد الفساد يوجد اإلنسان

حيث إن القيادة تتابع هذه القضية الطمأنينة هو أن مكافحة الفساد في المملكة أصبحت توجها وطنيا على أعلى المستويات، 

وتحاسب الجميع، مشيرا إلى أن المؤسسات األكاديمية في الجامعات السعودية تفعل مفهوم النزاهة عبر هذا الملتقى الذي 

 .تحتضنه جامعة الملك سعود لتوعية جيل الشباب والمجتمع بخطر آفة الفساد

 أول ناد للنزاهة

ود تتشرف بكونها أول جامعة تتفاعل مع جهود نزاهة بتأسيسها أول ناد طالبي يعنى لفت العمر إلى أن جامعة الملك سع

وبين أن هذا الملتقى صورة كبيرة من صور المشاركة في حماية . بغرس مفاهيم النزاهة من خالل األنشطة الطالبية

ة لمكافحة الفساد، مع العمل النزاهة ومحاربة الفساد بما سيطرح من أوراق عمل مصاحبة لعرض التجارب والطرق الفعال

وأشار إلى أن محاربة الفساد ال تكون بالجهد الحركي فحسب، بل من خالل تقديم . على نشر مفاهيم العدل والنزاهة

 . د وعبر إستراتيجيات علمية مدروسةالمعرفة البحثية المساعدة على مكافحة الفسا
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 احلكم بالتعهد ضد رجل ضرب زوجته

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14ن الخميس جريدة الوط: المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=285227&CategoryID=3  

 

      PM 22:22 11-22-1026نجالء الحربي : جدة

حكمت المحكمة الجزائية في جدة بإلزام زوج بكتابة تعهد بعدم إيذاء زوجته، وذلك بعد أن رفعت الزوجة قضية ضده، 

مواطنة عشرينية تقدمت إلى المحكمة "أمس إن " الوطن"وقال مصدر قضائي لـ.  اتهمته فيها بأنه ضربها وقذفها بشرفها

قذفها بألفاظ بذيئة، رغم أن لديها طفال منه، وأنه سبق أن ضربها بعنف حتى الجزائية في جدة تشكو زوجها بأنه ضربها، و

فقدت الوعي منذ شهر، وقدمت تقارير طبية صادرة عن أحد المستشفيات توضح تعرضها لكدمات نتيجة ضرب أو 

 ".يوما 25سقوط، وأن شفاءها قد يستغرق 

، فاعترف بضربها، مبررا ذلك بأنها ال تحترمه، وال القاضي طلب من الزوج ردا على اتهامات الزوجة له"وأضاف أن 

تكن له مشاعر طيبة، إضافة إلى رفضها إعطاءه حقوقه الزوجية، وكذلك تلفظها عليه، وضربها له بالحذاء، زاعما أنها 

 ".يوم الحادثة ضربته بالحذاء، فدافع عن نفسه وضربها

ي تقدم بها الزوج، ورأى أن ذلك ال يعطي له الحق المدعي العام اعترض على المبررات الت"وأوضح المصدر أن 

بضربها وقذفها، موضحا أن ما أقدم عليه الزوج من المخالفات الشرعية التي نهت عنها الشريعة ، وطالب القاضي بإنزال 

 ".العقوبة عليه، حتى ال يعود مرة أخرى إلى ذلك الفعل

عهدا بعدم التعرض لزوجته بالضرب أو القذف، مع اإلقرار القاضي أصدر حكما يقضي بكتابة الزوج ت"وأشار إلى أن  

بحق المدعية في رفع قضية أخرى مستقلة تطالب بالحق الخاص، وإفهام الزوج بأنه في حال عودته لضرب زوجته 

 ".سيحكم عليه بعقوبة مضاعفة

ة مكة المكرمة منذ صكوك الطالق الصادرة من محكمة األحوال الشخصية بمنطق"إلى ذلك، كشف تقرير إحصائي أن 

 ."صك طالق 81اضي من شهر صفر بلغت بداية محرم الحالي إلى األسبوع الم
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 حتديات تواجه العمل التطوعي 3

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الوطن الخميس : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=285274&CategoryID=5  

 

      PM 22:54 11-22-1026زينة علي : الدمام

تحديات داخلية وخارجية تواجه عمل الجمعيات  7حدد الدكتور علي النملة وزير العمل والشؤون االجتماعية السابق، 

 .هلية، مما يؤدي لضعفها وقلة التفاعل معهاوالمؤسسات األ

 تحديات العمل التطوعي

أكد الدكتور النملة، خالل ندوة له مساء أول من أمس في منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف، بأن الجمعيات والمؤسسات 

عنه االرتجالية التطوعية تعاني من ضعف التخطيط االستراتيجي في عمل المؤسسات، موضحا أن غياب التخطيط ينتج 

في العمل، باإلضافة لمعاناة بعض الجمعيات من ضعف الموارد البشرية، وتنامي الضغط على المؤسسات الخدمية بسبب 

ازدياد أعداد المستفيدين، باالضافة الى غياب معايير اإلنتاجية في العمل ألسباب إدارية، وعدم االهتمام باالستثمار المالي 

 .للمؤسسات األهلية

 ر العمل الخيريدوائ

شدد الدكتور النملة، على ضرورة وجود عنصر االقتناع واإلرادة لتحقيق أي مشروع وتجاوز إشكاليات البيروقراطية 

السائدة، داعيا إلى تفعيل برامج التطوع واالستفادة المثلى من المتقاعدين عبر التخطيط المبكر قبل التقاعد، مشيرا الى 

 .غير ملزمة للمؤسسات األهلية أهمية تشكيل مجالس استشارية

القطاع الحكومي أو العام، والقطاع : وحدد الوزير السابق القطاعات الرئيسية التي تشكل دوائر العمل الخيري وهي

الخاص، والقطاع األهلي أو المدني، مشيرا إلى تكاملية العالقة بين هذه القطاعات، وأن لكل قطاع منها أدواره الرئيسية 

 .ن هناك تداخل بينها أحياناالمحددة مع أ

 :تحديات تواجه العمل التطوعي بالجمعيات والمؤسسات األهلية

 ضعف التخطيط االستراتيجي في عمل المؤسسات -2

 ضعف الموارد البشرية -1

 ضبابية مفهوم التطوع والتعامل مع المتطوعين -1

 ينتنامي الضغط على المؤسسات الخدمية بسبب ازدياد أعداد المستفيد -4

 غياب معايير اإلنتاجية في العمل ألسباب إدارية -5

 عدم االهتمام باالستثمار المالي للمؤسسات األهلية -6

 .تحديات خارجية تهدف إلى التضييق على حركة العمل الخيري ونشاطه -7
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 معلما ومعلمة لتحسني مستوى نزالء الرعاية 333التعاقد مع 
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14س جريدة الوطن الخمي: المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=285314&CategoryID=5  

 

نامجا تعليميا لمتابعة أبنائها وبناتها المشمولين بالرعاية دراسيا، بهدف فيما أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية، بر

معلما ومعلمة  447تحسين المستوى التعليمي لألبناء والبنات في دور الرعاية التابعة للوزارة، تعاقدت الوزارة مع 

بنات، ومؤسسات التربية النموذجية الحضانة والتربية بنين و"سعوديا، للعمل في الفترة المسائية بدور األيتام التي تشمل 

، ومؤسسات رعاية -المالحظة والتوجيه-وأقسام الضيافة، ودور الحماية االجتماعية، إضافة إلى األبناء في دور األحداث 

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية االجتماعية واألسرة عبدالحكيم جبران الشهراني في بيان صحفي أمس، أن ". الفتيات

من خالل هذا البرنامج على رفع القدرات العلمية ألبنائها وبناتها في مختلف المواد الدراسية، كاللغتين الوزارة تحرص 

 .جليزية والمواد العلمية واألدبيةالعربية واإلن

 
 يف استكمال اجلرد« العدل»ناقشت أسباب تعثر 

 جلنة ملتابعة نقل االختصاصات يف هيئة الوالية 
 أموال القاصرين

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14ريدة األقتصادية الخميس ج: المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/24/article_1104815.html 

 

 فداء البديوي من الرياض

أموال القاصرين ومن في حكمهم، أسباب تعثر وزارة العدل في  ناقشت لجنة شكلها مجلس إدارة الهيئة العامة للوالية على

استكمال الجرد وتسليم هيئة الوالية على أموال القاصرين اختصاصاتها، والخروج بتوصيات تضمن استكمال الجرد 

 .وتسليم المبالغ للهيئة لحفظها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع ألصحابها حسب ما نص عليه النظام

من نظام الهيئة، حيث  11/2هـ المبني على المادة 6/1/2414وتاريخ  5041/ت/21ي ذلك تنفيذا للتعميم الوزاري رقم يأت

عقدت اللجنة عدة اجتماعات تناولت عددا من الموضوعات، على خلفية تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للوالية على 

متابعة تنفيذ نقل اختصاصات الهيئة مكونة من عبدالعزيز المهنا  مهمتها( للجنة مؤقتة)أموال القاصرين ومن في حكمهم 

نائب رئيس المجلس وعدد من رؤساء اللجان الدائمة غب المجلس وهم البروفيسور يوسف الشبيلي رئيس اللجنة الشرعية، 

إلى عضو  والمهندس عبدهللا المبطي رئيس لجنة االستثمار، والمستشار ياسين خياط رئيس لجنة المراجعة، إضافة

 .المجلس الدكتور دمحم العصيمي

التي تسعى اللجنة المؤقتة لمتابعة نقلها وإنهاء تسليمها من وزارة -، بأن االختصاصات "االقتصادية"وأفادت مصادر 

الوصاية علي أموال القصر والحمل : تتمثل في -العدل إلى الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

ال ولي وال وصي لهم وإدارة أموالهم، القوامة على أموال ناقصي األهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة الذين 

قيما إلدارة أموالهم، إدارة أموال من ال يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية، 

حتى تثبت ألصحابها شرعا، اإلشراف على تصرفات األوصياء والقيمين  حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات

واألولياء، حفظ الديات واألموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي اإليجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=285314&CategoryID=5
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حفظ أقيام األوقاف الخيرية العامة  إلى الهيئة بذلك، إدارة األوقاف األهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها،

حتى شراء البدل من قبل مجلس األوقاف األعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن، أي مهمة تسند إليها بموجب 

 .النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام، وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط الالزمة لتنفيذ هذه المادة

ل الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وفق عدة أهداف استراتيجية وضعتها من إلى ذلك، تعم

توفير خدمات متميزة للمشمولين بالنظام بكفاءة وفاعلية، رصد متكامل للمشمولين بالنظام وأموالهم بشكل آني، : خالل

ة أموال المشمولين بالنظام باحترافية عالية، اإلشراف على حفظ وإدارة أموال المشمولين بالنظام وتأديتها بموثوقية، تنمي

 .ضا وثقة المجتمع تجاه عمل الهيئةتصرفات األولياء بمستوى عال من الدقة والمهنية، كسب ر

 
والتطبيق قريبا.. تسهيال على املواطنني   

دون « أبشر»لألبناء وجتديدها عرب « اهلوية الوطنية»استخراج 
 لمراجعة مكاتب األحوا

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة األقتصادية الخميس : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/24/article_1104814.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

لومات الوطني في وزارة الداخلية، أن المركز وبالتنسيق مع األحوال المدنية مسؤول في مركز المع" االقتصادية"أبلغ 

 .دون مراجعة مكاتب األحوال" أبشر"سيشرع في تقديم خدمة تجديد الهوية الوطنية والتعريف باألبناء عن طريق نظام 

ة، إن المركز سيعمل على وقال المهندس دمحم العسيري المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلي

لألجهزة الذكية هو رفع " أبشر"تقديم الخدمة خالل األشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من تطوير تطبيق 

مستوى الخدمة، وتسخير إمكانات األجهزة الذكية لتقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، حيث تعتبر التطبيقات الذكية هي 

 .تنفيذ الخدمات اإللكترونيةالمنصة المستقبلية ل

خلية واألحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية وأشار إلى وجود تنسيق بين مركز المعلومات الوطني في وزارة الدا

عاما، فإن على  25دون مراجعة األحوال، بحيث إذا بلغ االبن السن النظامية " أبشر"والتعريف باألبناء عن طريق نظام 

 ".ولي األمر رفع صور االبن المستحق للهوية الوطنية وإنهاء استخراج البطاقة خالل فترة قليلة

ً في مجال تقديم خدمات الحاسب اآللي وتقنيات المعلومات إلدارات وأضاف، أن لمركز  المعلومات الوطني دوراً مهما

وقطاعات وزارة الداخلية، لتحقيق االستقرار واستتباب األمن واستقراء المستقبل، وتأمين بنك معلومات مركزي لقطاعات 

ية ريادية لوزارة الداخلية والجهات الحكومية، لحماية وزارة الداخلية، حيث إن المركز يعمل على إتاحة حلول وخدمات تقن

 .أمن الوطن، وتسهيل تقديم خدمات ذكية للمواطنين والمقيمين والزائرين

التي تتيح لجميع " االتصال المرئي"من جانب آخر، دشن ناصر العبد الوهاب وكيل وزارة الداخلية لألحوال المدنية خدمة 

مدنية التواصل المرئي مع وكيل وزارة الداخلية لألحوال المدنية ومسؤولي القطاع من المستفيدين من خدمات األحوال ال

 .خالل أي من مكاتب األحوال المدنية المنتشرة في كل مناطق المملكة

وأوضح العبدالوهاب أن الخدمة تأتي توافقاً مع توجيهات األمير دمحم بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

 .لية بالتيسير والتسهيل على المواطنين واستقبالهم واألخذ بمالحظاتهم واقتراحاتهم على الخدمات المقدمةالداخ

يضطر بعض المواطنين لتكبد عناء السفر إلى الرياض للذهاب إلى الوكالة لمراجعة معامالتهم أو للقاء مسؤولي "وقال 

ا يخص معامالتهم أو خدمات األحوال المدنية بشكٍل عام، ويأتي الوكالة وتقديم الشكاوى والمالحظات أو االقتراحات، فيم

نية بنفس المنطقة استحداث هذه الخدمة لتوفير عناء السفر ومصاريفه عليهم بخدمتهم من خالل أقرب مكتب لألحوال المد

 ."التي يسكنونها
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 إصدار الئحة العمل لألسر املنتجة قريبا

 سعوديةألف  78مشروع مواصالت العامالت خيدم 
 3773بنهاية  

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة األقتصادية الخميس : المصدر
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 مويضي المطيري من الدمام

نمية االجتماعية ضمن خططها المقبلة الموجهة للمرأة ضخ المزيد من البرامج الداعمة للمرأة تستهدف وزارة العمل والت

واألسر المنتجة، حيث يتوقع أن يصدر قريبا الئحة األسر المنتجة التي سيتم منحها تراخيص إضافة إلى التوسع في ثالثة 

الذي يأتي ضمن الرؤية الجديدة التي " حاضنات األطفال"ومشروع " المواصالت"و" العمل عن بعد: "مشاريع، هي

 28ألف سعودية، إضافة إلى مشروع المواصالت الذي سيغطي  550، بهدف توظيف "1010رؤية المملكة "تتواكب مع 

 .1027ألف عاملة بالقطاع الخاص بنهاية عام 

على هامش افتتاح أعمال  الدكتورة فاتن آل ساري مديرة عمل برامج المرأة في وزارة العمل" االقتصادية"وقالت لـ 

منتدى المرأة االقتصادي الذي ينظمه مركز سيدات األعمال بغرفة الشرقية، القطاع الخاص مليء بالفرص الوظيفية، 

مليون منشأة، فهو ال يزال قطاعا ناميا يحتاج إلى دعم من الحكومة لبناء نفسه  2.1حيث إنه قطاع كبير، ويصل عدده إلى 

 .خل العال ليعمل فيه عدد أكبر ذوو إنتاجية أعلىليكون قطاعا مدرا للد

وكالة البرامج الخاصة منها سياسات عمل المرأة إدارتنا تختص سياسات تشريعات والقرارات واشتراطات وبرامج المرأة 

، حيث إن البرامج باتت "1010رؤية المملكة "ودراسة السوق، مشيرة إلى أن جلستها الحوارية تفصح عن رؤيتهم ضمن 

 .وسع مع تلك الرؤية وتحقق فرصا أكبر لإلناث والرجال على مستوى المملكةأ

وبرامج تمكين المرأة على مستوى " 1010رؤية "وتتناول اليوم في ختام جلسات المنتدى حديثها في رؤية الوزارة لـ

ة إلى أن البرامج التي منظومة وزارة العمل من الدعم وأنواعه والتدريب وذلك من خالل صندوق الموارد البشرية، مشير

توسعت مع الرؤية كثيرة، ويأتي أبرزها برامج األسر المنتجة التي تختلف عن العمل عن بعد أو العمل من المنزل، مشيرة 

 .إلى أن العمل من المنزل نسعى لترخيصه من قبل هيئة المنشآت الصغيرة

رف أو مهن ضمن األسر المدعومة من بنك التنمية أن األسر المنتجة تعمل من خالل ح" االقتصادية"في حين أوضحت لـ 

االجتماعي وهناك الئحة بهئية الخبراء لألسر المنتجة سيتم اإلعالن عنها قريبا، وهي توضح اختصاص الجهات وآليات 

 .الدعم والحصول على التراخيص

عي وبعض الجمعيات، الفتة إلى وأشارت إلى أن عدد األسر المنتجة كبير، حيث يتم دعمها من خالل بنك التنمية االجتما

أن من البرامج التوسعية نقل األشخاص الذين في الضمان االجتماعي من فئات رعوية إلى تنموية، وأغلبية ممن هم في 

الضمان االجتماعي من األعمار الصغيرة ويحملون مؤهالت علمية هذا ما أوضحت اإلحصائية، حيث إنهم مؤهلون للعمل 

لهم ليكونوا منتجين، كما أن هذا البرنامج له عدة اتفاقيات مع شركات وأخرى ستتم لتوظيف  ونسعى إليجاد فرص عمل

النساء وتهيئة بيئة العمل ممن هم في الضمان االجتماعي مما هم مؤهلون الفتة إلى أن عدد من هم في الضمان االجتماعي 

 .ألفا، وسيتم حصر المؤهلين منهم لتدريبهم وتهيئتهم للعمل 850

ت أن البرامج تدعم تشريعات لقرارات العمل الجزئي والبيئة المكانية لتهيئة العمل، وهناك برامج مساندة مثل وبين

القابضة " تكامل"وهي أكبر برامج تعمل عليها الوزارة وشركة " العمل عن بعد"و" ضيافة األطفال"و" المواصالت"

 .وهي شركة تنفيذية للوزارة وبرامجها

ألف فرصة وظيفية  550حضانة لألطفال وهذا البرنامج سيوفر نحو  1800سيكون هناك  1010وأوضحت أنه في عام 

 .نسائية
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يستهدف المشروع  1027ومع نهاية عام  1026مستفيدة في نهاية  100وبينت أنه في المرحلة التجريبية سيتم استهداف 

ون الخدمة متوافرة لجميع النساء العامالت في ستك 1010ألف مستفيدة، لينتقل من التجريبي إلى الفعلي وبنهاية عام  28

 .القطاع الخاص

ألف موظفة، حيث وصل مع  60وحول أرقام العامالت في القطاع الخاص قالت إن نسبة نموها زادت خالل عام بنحو 

 480هـ ما يزيد على 2416ألف موظفة بينما كان في العام الهجري  514.8هـ نحو 2417نهاية العام الهجري الماضي 

 .ألف موظفة

من جانب آخر، قالت الشيخة حصة سعد العبدهللا الصباح رئيسة مجلس سيدات األعمال العرب، خالل كلمة افتتاح 

إن المرأة العربية تميزت بتأثيرها في جميع مجاالت الحياة، لذلك ال بد من تدريبها بشكل مستمر مهنيا وفنيا : المنتدى

ية حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية، للمساهمة أكثر في االستثمار في الموارد وعلميا لتصل إلى مستويات عالية لتلب

 .المتوافرة في البالد وتحسين مستوى المجتمع المالي واالجتماعي واالقتصادي

 كي تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية واإلسهام في مراحلها بدأنا بالتخطيط، حيث ال: وأضافت

بد أن تقوم بأدوارها المختلفة ونحن متأكدون من ممارسة المرأة نشاطا اقتصاديا، إال أن مساهمتها وقوتها ال تزاالن 

وأن تكون المساهمة متناسبة طرديا، موضحة أن العالم يشهد تسارعا ودخول اقتصاد . منخفضتين تعليميا واجتماعيا

تبعات على الصعيد الدولي التي تنعكس علينا تحديات وتحوالت سياسية العولمة، وتشكل التغييرات والتحوالت التي تشكل 

جديدة في ظل تخفيض العمالة والنفقات الحكومية والمخصصات وتخفيض التجارة الخارجية، وتشجيع العمل وبرامج 

الدخل  اإلصالح االقتصادي التي أثرت سلبا في أوضاع األعمال، ومنها النساء العامالت الالتي أثرن في معدالت

والمستويات المعيشية، مشيرة إلى أن تحقيق التمكين للمرأة اقتصاديا يتطلب خطوات عملية على أرض الواقع يتيح لها 

 .المعوقات التي تحول دون مشاركتهاالتحرر من 

 

 
 عامال 757تنصف « العمل»: عنيزة

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1510677 

 

 (بريدة)دمحم الجاسر

عامل نظافة عن العمل بشركة نظافة متعاقدة مع إحدى  250أنهت فرق التفتيش بمكتب العمل في عنيزة، قضية توقف 

 .إدارات الدوائر الحكومية بالمحافظة

تب حمد الجاهل، أن مجموعة من العاملين قدموا إلى المكتب، رافضين الخروج للعمل؛ بسبب تأخر وبين مدير المك

وأفاد الجاهل أنه . الشركة في دفع رواتبهم لشهر أكتوبر إضافة إلى مطالبتهم باألجر اإلضافي خارج الدوام لفترات سابقة

مع كافة األطراف ممثلي العمالة والمسؤول عن الشركة  فور ورود البالغ توجهت الفرقة التفتيشية إلى الموقع، واجتمعوا

للنظر في ملف الموضوع وتبين توقف العمالة عن العمل بسبب تأخير الرواتب، وتم إلزام الشركة بسداد األجور المتأخرة 

 .فات العمالية وذلك حسب االختصاصوعودة العاملين للعمل، وإحالة بقية المطالبات إلى التسوية الودية للخال
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 إقرار ضوابط محاية شبكة القطار: الرياض

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1510678 

 

 (الرياض)« عكاظ»

، ضوابط حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، بما اشتملت عليه أقر مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

من حدود ومساحات، بهدف حماية البنية التحتية لمشروع النقل العام من أية تأثيرات تؤثر على تشغيله في الحاضر 

 .والمستقبل

هات العليا بطلب الموافقة ورفع المجلس خالل اجتماعه أمس األول برئاسة أمير الرياض األمير فيصل بن بندر، إلى الج

منطقة تطوير »كيلو متر مربع، واعتبارها  4400على المخطط الشامل للمتنزه العارض الوطني، البالغة مساحته نحو 

 .«خاصة

العالقة،  كما وافق االجتماع على تشكيل لجنة إشراف ُعليا برئاسة األمير فيصل بن بندر وعضوية عدد من الجهات ذات

 .المشاريع والُخطط وبرامج التطوير التفصيلية للُمتنزه ودعم تنفيذهاتقوم على إقرار 

وأوضح أمير المنطقة الرياض، أن االجتماع ناقش المخطط الشامل لتطوير متنزه العارض، الذي سيتم تطويره كأحد أبرز 

االستفادة القصوى من مقوماته  المتنزهات الوطنيّة الكبرى في المملكة، حيث حدّد األطر الرئيسة لتطوير المتنّزه بما يحقق

 .البيئية والسياحية

لُطرق ومباني المدينة، الذي يقدم مجموعة ° 160وأشار إلى أن االجتماع ناقش مشروع التصوير البانورامي بمستوى 

 .متنوعة من الخدمات اإللكترونية الحديثة لمجموعة واسعة من الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص

الموافقة على عدد من طلبات تعديل أنظمة البناء لعدد من المشاريع الحكومية والخاصة في مدينة كما شهد االجتماع، 

 800الرياض، من بينها، طلب لمستثمر من القطاع الخاص بإنشاء مدينة إلسكان العمالة على أرض تبلغ مساحتها حوالي 

 .ألف متر مربع في جنوب غرب مدينة الرياض

عنصراً، من  21هـ، والتي اشتملت على 2411-2418ذات األولوية في مشاريع الُطرق لعام ووافق على تحديد العناصر 

من  كيلومتراً، وتسعة 16.5كيلومتراً، والشريانية بطول  74كيلومتراً، والحّرة السريعة بطول  68الُطرق الدائرية بطول 

 .التقاطعات الهامة في المدينة
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 «لك فيصلختصصي امل»بـ« قلبي صحتي»انطالق محلة 

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1510693 

 

 (جدة)علي مكي 

، «قلبي صحتي»بعنوان  ، حملة توعوية(الخميس)ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث في جدة اليوم 

بمشاركة مجموعة من أطباء وطبيبات قسم القلب، حسبما أوضح رئيس أمراض وجراحة القلب بالمستشفى الدكتور ناصر 

، الذي بين أن الحملة تركز على أهمية الرياضة اليومية لتجنب اإلصابة بأمراض القلب بنسبة «عكاظ»عبدهللا مهدي لـ

50.% 

مليون شخص سنوياً  27لشرايين تعتبر السبب الرئيسي للوفاة، إذ تتسبب في وفاة أكثر من وأوضح أن أمراض القلب وا

 .مليون حالة 2.1في العالم، فيما تقدر عدد الوفيات في الشرق األوسط بـ

ولفت مهدي إلى أن من أهم العوامل المؤثرة على أمراض القلب والشرايين والتي يمكن تجنبها على سبيل المثال نسبة 

الفعالية »: وتابع. ، إضافة إلى عدم ممارسة الرياضة والتدخين%15، والسكري %70دانة التي تقارب في المملكة الب

في إطار رسالة المستشفى في التواصل مع المجتمع وتوعيته بأهمية اتخاذ االحتياطات الصحية ( الجمعة)تستمر غداً 

 .«الشرايينالالزمة لتجنب اإلصابة بأمراض القلب و

 

 

ا جبازان 37يدرب « اهلالل األمحر»
ً
 متطوع

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة اليوم الخميس : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4168023 

 

 جيزان -واس 

فرع هيئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة جازان في اختتمت أمس األول، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها 

متطوعاً، والتي تأتي ضمن فعاليات برنامج األمير نايف بن عبدالعزيز لإلسعافات  10بمشاركة « اإلسعافات األولية»

بفرع وتناولت الدورة التي استمرت يومين ونفذها المدرب . األولية، بمركز التدريب بهيئة الهالل األحمر بمدينة جيزان

هيئة الهالل األحمر بجازان أحمد خيري، التعريف بكيفية االتصال بالخدمات الطبية اإلسعافية واإلنعاش القلبي الرئوي، 

والسيطرة على النزيف وتضميد الجروح، والتعامل مع الحريق والتسمم وتثبيت الكسور، إضافة إلى كيفية نقل المصاب 

ختصاص من الهالل ية المناسبة لهم عند وقوع الحوادث إلى أن تصل فرق االبالطرق السليمة وتقديم اإلسعافات األول

 .األحمر السعودي
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 طالبات اهلندسة جبامعة املؤسس خيرتعن سرتة للمكفوفني

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة المدينة الخميس : المصدر
madina.com/node/709686-www.alhttp:// 

 

 جدة -روبا عبدالعال 

مت  فتيات في السنة الثالثة بكليَّة الهندسة الكهربائيَّة بجامعة الملك عبدالعزيز سترةً للمكفوفين، مستهدفات من خالل  6صمَّ

ك بسهولة في حياتهم اليوميَّة، بدالً من استخدام عصا  هذا االختراع مساعدة فاقدي نعمة البصر في التعامل، والتحرُّ

إن واحدةً من أكثر المشكالت التي تواجه األشخاص : «المدينة«وقالت الطالبة رشا أبو عبدهللا لـ. المكفوفين التقليديَّة

ك بسهولة دون االرتطام في األشخاص، أو  المكفوفين في حياتهم اليوميَّة هي الطريقة التي يتعاملون بها مع الناس، والتحرُّ

، كبديل للعصا البيضاء التي يعتمد عليها المكفوفون لتحّسس (سترة المكفوفين)ومن هنا نبعت فكرة . المحيطة بهماألشياء 

 . الطريق، واتقاء االصطدام باألجسام أثناء الحركة

ن أجهزةً : وعن طريقة عمل السترة قالت الطالبة روان هتاري تقنيَّةً ذكيَّةً إنَّ سترة المكفوفين ليست سترةً عاديَّةً فهي تتضمَّ

متطّورة، التي من شأنها أن تساعد المكفوفين في التغلُّب على مشكلة االصطدام باألجسام المحيطة، وتسهيل حركتهم 

ر  أيًضا، فإن سترة المكفوفين ليست لجذب انتباه الناس فحسب، ولكن بالسترة أجهزة استشعار عالية الدقة، يمكنها أن تحذِّ

كات اهتزاز إلعطاء االهتزازات التنبيهيَّة الشخص الكفيف ما إذا كا ن أيُّ شيٍء سيأتي على مقربة منه، ولها أيًضا محّرِ

لتحذير الكفيف، إلى جانب ذلك فهناك جهاز تسجيل صوتي إلعطاء االتِّجاهات الصحيحة من األشياء التي تمر بالقرب من 

 . الشخص الكفيف؛ ليسترشد بها الطريق دون مساعدة خارجيَّة

لقد أردنا أْن نستفيدَ من التقنيات الحديثة في مساعدة الغير، وعلى الرغم : تنفيذ التصميم، قالت الطالبة شروق ناجيوعن 

ص، وأساتذتنا بالجامعة ولقد . من قلِّة خبرتنا في مجال البرمجة، والكهرباء نفَّذنا المشروع بمساعدة مهندس كهرباء متخّصِ

 .تنفيذ التصميم بالشكل المطلوب حتَّى تمَّ  القينا كلَّ الدعم والمساندة منهم،
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 ندوة لتطوير دور الشباب يف العمل التطوعي بالشركات 

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة المدينة الخميس : المصدر
madina.com/node/709722-http://www.al 

 

 عال ـ جدةروبا عبدال

نظمت طالبات قسم الصيرفة والتمويل، بجامعة دار الحكمة، أمس، ندوة حول المسؤولية االجتماعية للشركات، وتطوير  

 ".تمويل الشركات"دور الشباب في العمل التطوعي بها، وذلك كنشاط يندرج ضمن مادة 

ة واإلدارية، مدير قسم المالية في الجامعة، بعرض افتتحت الندوة الدكتورة آمال التيجاني، وكيلة العمادة للشؤون المالي

 Impactمرئي تعريفي؛ يتناول المسؤولية االجتماعية، وتاريخها وتطورها، تالها تقديم الشريك المؤسس في مؤسسة 

with Deedفداء الحسن، عرًضا تنازل أسباب إنشاء تلك مؤسسة المتخصصة بالمسؤولية االجتماعية ،. 

لمسؤولية االجتماعية تقّسم إلى ثالث فئات، بحسب درجة استفادة المجتمعات والشركات منها، أن ا" فداء"وأوضحت 

 :وهي

 .الفئة األولى التي تستفيد المجتمعات والشركات منها بشكل قليل ممثلة في المشروعات الصغيرة* 

 .ندةالفئة الثانية التي تعود بفائدة أكبر ممثلة في الحمالت سواء كانت توعوية أو مسا* 

 الفئة الثالثة التي تعود بالفائدة الكبرى للمجتمعات والشركات وهي الشراكة مع المستفيدين لتقديم العون المستمر* 

بدوره تنازل ياسر يماني، مدير المسؤولية االجتماعية في مجموعة دلة البركة، أهمية المتطوعين بالنسبة للشركات، ومدى 

للعمل التطوعي، تعتبر األولى في الشرق األوسط؛ بفضل جميع المتطوعين، " دلة"يمية االستفادة منهم، الفتا إلى أن أكاد

 .داعيًا الطالبات لمساندة العمل التطوعي، ومساعدة المجتمع، عبر التخطيط الجيد للمشروعات

جموعة بصدد في غضون ذلك قال األستاذ نايف الربيعي، مدير المسؤولية االجتماعية بمجموعة عبداللطيف جميل، إن الم

 .بداعي لخريجات جامعة دار الحكمةتنفيذ عدد من المشروعات، واألفكار الجديدة، النابعة من التفكير اإل
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 «جلنة أراضي الدولة»املوافقة على إنشاء 

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الحياة الخميس : المصدر
http://www.alhayat.com/Articles/18705003 

 

 فهد الغامدي  -الرياض 

، وتتشكل من ثمانية «لجنة أراضي الدولة»أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء لجنة دائمة بمسمى « الحياة»علمت 

 .أعضاء ورئيس، على أن تتم تسمية رئيسها بقرار من رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

وأقر المجلس بأن تتولى اللجنة المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، ومنها إعداد السياسات العامة المتعلقة بشؤون 

أراضي الدولة، والخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها، وكذا اقتراح مشاريع األنظمة الجديدة أو التعديالت على األنظمة 

 .إضافة إلى اقتراح اإلجراءات الالزمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيهاالقائمة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، 

وشملت المهمات المحددة للجنة إعداد الضوابط واإلجراءات الالزمة لتخصيص األراضي للجهات الحكومية أو غيرها، 

، بما يمّكنها من تنفيذ واقتراح آليات تتضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون األراضي

مهماتها المقررة نظاماً، والبت في أي تنازع بينها، إضافة إلى متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون 

 .األراضي

وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، )واشترط المجلس أال تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة 

الية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة اإلسكان، وزارة وزارة الم

 .، مبيناً أن مقر اللجنة يحدد بقرار من رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية24في اللجنة عن الـ( االقتصاد والتخطيط

مشاركة في اللجنة ممثلين لها، أحدهما أصيل واآلخر احتياطي، واشترط قرار المجلس أن تحدد كل جهة من الجهات ال

 .على أن يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

وفي ما يختص بأعمال اللجنة، أشار القرار إلى ضرورة أن تنعقد اجتماعات اللجنة بحضور رئيسها أو من ينيبه من 

 .انعقاد اجتماعاتها صحيحاً بحضور غالبية أعضائها أعضائها، شريطة أن يكون

وأكد أن تصدر توصيات اللجنة بغالبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس 

 .ق مع رأي الغالبية وبيان أسبابهااالجتماع، على أن يرفق بالتوصيات ما قد يوجد من وجهات نظر ال تتف
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 يوصي مبراعاة حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة« مامبلدي الد»

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الحياة الخميس : المصدر
http://www.alhayat.com/Articles/18703652 

 

 « الحياة» -الدمام 

برئاسة رئيس ( الثلثاء)التي عقدت أول من أمس  26الشرقية خالل جلسته الـ أوصى المجلس البلدي ألمانة المنطقة

المجلس البلدي دمحم آل دايل وبحضور أعضاء المجلس بمراعاة المعايير الدولية المعنية بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة 

ع الحالي الذي يخدم هذه الفئة عند تنفيذ المشاريع والمخططات المستقبلية، والعمل على إيجاد آلية تضمن تحسين الواق

 .الغالية

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع التي تخص ذوي االحتياجات الخاصة من ناحية معاناتهم في التنقل باألماكن 

العامة واألرصفة بشكل خاص، وخلو معظمها من جميع وسائل السالمة لمساعدة هذه الشريحة المهمة من شرائح 

 .م وجود دورات مياه خاصة لهم في مختلف األماكن العامة والترفيهية وعلى الطرق السريعةالمجتمع، إضافة إلى عد

كما ناقش العديد من المواضيع والقضايا التي تهم سكان حاضرة الدمام، ال سيما المشاريع الخدمية التي أوصى المجلس 

 .بتفعيلها

رع حاضرة الدمام وداخل األحياء السكنية، إضافة إلى وتناول كذلك ظاهرة انتشار الحفر والمطبات االصطناعية في شوا

 .مناقشة تحويل جزء من منطقة غرب الدمام إلى بلدية الظهران

فيما استعرض المجلس آلية تطبيق الرسوم البلدية الصادرة أخيراً، وشدد على تطبيقها ومالءمتها مع قيمة الخدمات 

ستثمارية وتنظيم الشوارع في حي العزيزية بالخبر، وإيجاد حلول المقدمة، كما تمت مناقشة المالحظات على العقود اال

وتطوير لمداخل ومخارج أحياء الحاضرة، وعرض مجموعة من الخطابات الواردة من األمانة بشأن عدد من الفرص 

 .ستثمارية ألخذ رأي المجلس حيالهااال
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 الطبيبة السعودية تنافس الرجل : استشارية

 يف التخصصات الصعبة
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة الحياة الخميس : لمصدرا

http://www.alhayat.com/Articles/18703654 

 

 رحمة ذياب  -الدمام 

شيماء العمراني أن الطبيبة  أكدت استشارية ورئيسة قسم القلب في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب الدكتورة

السعودية أثبتت نفسها في جميع مجاالت الطب والجراحة، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من استشاريات القلب في 

 16المملكة في مستشفيات مرموقة بمختلف أنحاء المملكة، موضحة ارتفاع أعداد مراجعي المركز من مرضى القلب إلى 

 .هـ2417آالف قسطرة تداخلية، خالل العام الماضي  4راحة قلب مفتوح، وج 800ألفاً، وتم إجراء 

وأضافت العماني، على هامش أعمال مؤتمر القلب العالمي الثامن، الذي أقامه مركز البابطين في شيراتون الدمام وختم 

ً أثبتت أعماله هذا األسبوع، أن المرأة السعودية واجهت الكثير من التحديات في بداية توجهها لدرا سة الطب لكنها الحقا

نفسها طبيبة خاصة عند ممارسة المهنة، كما أن نظرة المجتمع أصبحت أكثر تقبالً لعمل المرأة طبيبة، وهو ما أدى إلى ما 

نراه اآلن، إذ أصبح عدد المتقدمات لكليات الطب يفوق عدد المقاعد المتوافرة لدى كليات الطب في المملكة، ما يضطر 

 .لى السفر للخارج لدراسة الطب أو للتخصص بعد التخرجالسعوديات إ

وأوضحت أن الطبيبات السعوديات يخضن منافسة شرسة مع نظرائهن من األطباء السعوديين على حجز التخصصات 

 .الطبية حتى الصعبة منها مثل الجراحة والتخدير والقلب والتخصصات الدقيقة

كز البابطين، قالت العماني إنها لم تواجه أية صعوبة في تبوأ هذا المركز وعن تجربتها الشخصية في ترأس قسم القلب بمر

ً كبيراً من إدارة المركز وكان التردد في البداية من طرفها هي لكن دعم اإلدارة دفعها لقبول  القيادي بل وجدت دعما

لقلب في الوقت الحالي، وأشارت المسؤولية للتدرج من رئيسة قسم طوارئ القلب إلى نائبة رئيس قسم القلب ورئيسة قسم ا

إلى أن هناك سعادة من المرضى عند العالج من طبيبة سعودية فهي يمكن أن تتواصل معهم بشكل أفضل وتعرف 

خلفياتهم االجتماعية، ما يساعد في فهم حال المريض العامة من الناحية االجتماعية والبيئية، وهذا ما ينعكس على نفسية 

 .التجاوب العالجي خالل مراحل العالجالمريض ويرفع من نسبة 

وعن مؤتمر القلب العالمي، قالت إنه إقامة المؤتمرات العالمية وحضور أطباء معروفين عالمياً ولهم خبرة في الدراسات 

العلمية في هذا المجال ينشر المعرفة والمستجدات القلبية سواء بالتخدير أم جراحة القلب والتمريض المستجدات لمختلف 

 .خارج فيتم نقل هذه الخبرات إليهمشفيات المملكة، فبعض األطباء ال قدرة لهم على السفر إلى المست
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 اململكة من أوائل الدول التي شرعت أنظمة حلماية : نقاء

 حقوق الطفل
 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14صحيفة المواطن الخميس : المصدر

 رابط الخبر

 

 الرياض –المواطن 

نوفمبر من كل عام بحقوق الطفل، والمملكة العربية السعودية كواحدة من الدول المهتمة بحقوق الطفل  10العالم في  يحتفل

وضعت تشريعات لحماية األطفال من المخاطر التي قد تواجههم في حياتهم اليومية ، وتعد المملكة من أوائل الدول التي 

 .اهتمت بحقوق الطفل وال تزال

األستاذ عبد هللا آل دربة إن الطفل أغلى ما تملكه ” نقاء“قات العامة واإلعالم بجمعية مكافحة التدخين وقال مدير العال

ً أن الدراسات أثبتت أن معظم  المجتمعات، ولهذا جاء االهتمام به وحمايته من المخاطر المحتملة وال سيما الدخان، مبينا

 .الذين تعاطوا المخدرات جربوا التدخين في الصغر

الفقرة ( 22)أشار إلى أن الدولة رعاها هللا وضعت أنظمة محكمة لحماية الطفل من مخاطر التدخين حيث نصت المادة و

على أقرباء الطفل وأي من المتعاملين معه سواء في المنزل أو المدرسة أو : من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل ( 6)

بمنع استيراد وبيع ألعاب ( 7)الفقرة ( 22)كما نصت المادة . تدخين أثناء وجودهاألماكن العامة أو الخاصة االمتناع عن ال

 .الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين

على عدم بيع الدخان لمن هم دون ( 1)و( 2)الفقرة ( 22)وأضاف آل دربة أن الالئحة التنفيذية تنص كذلك في المادة 

شرة وطالبت أصحاب المحالت بالتأكد من أن المشتري لهذه المواد ليس طفالً، الفتاً إلى ضرورة االمتناع عن الثامنة ع

التدخين أمام الطفل وال سيما ذووه حتى ال يكتسب تلك العادة الضارة فينطبع في ذهنه أن التدخين شيء عادي فيقلدهم 

 .فيكون ضحية لتعاطي التدخين

يتأثر كذلك بالقدوة من المعلمين بالمدرسة ولهذا دعاهم إلى عدم التدخين وهم في طريقهم إلى وتابع آل دربة أن الطفل 

المدرسة حتى ال تعلق بمالبسهم فيشم الطفل رائحته فيتسبب بشعوره بالتناقض مما يحتم عليه محاولة الدخول في هذه 

 .التناقضات والسيما إذا كان المعلم ينهاه عن ذلك 

قضية حقوق الطفل بعدم تعرض حياته للخطر ، ورأى أن البيئة اآلمنة هي من أبسط حقوق الطفل، وأكد آل دربة على 

وإذا مورس التدخين أمامه فإن ذلك يعرض صحته للخطر ، وينتهك حقه بالحياة اآلمنة، وبالتالي سيتعرض لإلدمان 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق من الجزء األول ( 21)والمرض ويكون في طريقه للموت وهذا يتعارض مع المادة 

على إقرار الدول الموقعة، ومنها ( أ، ب، ج، د)في فروعها  1االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي نصت في الفقرة 

المملكة العربية السعودية ، على حق اإلنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، وتأمين نمو الطفل 

 .بشكل صحي

ودعا آل دربة أولياء أمور األطفال إلى ضرورة متابعة سلوكهم فإذا حدث أي طارئ فعليه عرضه على جهات 

 .لمدخنين حتى يقلعوا عن هذه اآلفةاالختصاص ، موضحاً أن نقاء على استعداد لتأمين العالج لألطفال ا
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 ال للعنف األسري.. نعم حلقوق اإلنسان 

 م   1026 نوفمبر 28 -هـ 2418صفر  28 الجمعة األقتصاديةجريدة : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/18/article_1103049.html 

 

 كلمة االقتصادية
إن من الواجب أن يتحرك كل فرد بدءا من نفسه ليواجه سلوك العنف المرفوض شرعا وخلقا، خصوصا داخل األسرة، 

راء ولم يعد هناك ما يبرر تناول هذا الموضوع الحساس باالستحياء والسلبية فاليوم هناك خطوات وضعها مجلس الوز

سواء على المستويين الرسمي أو األهلي؛ ألن حاالت العنف األسري ضد المرأة وضد الطفل لن تحل دون معالجة 

 .اجتماعية وقضائية في وقت واحد

رفع شعارات تنادي بتطبيق الحفاظ على حقوق األسرة وفي هذ الجانب تهتم حكومة السعودية بشكل كبير ودقيق بتنفيذ و

فقد تم تشكيل مجلس باسم حماية شؤون األسرة بقرار رسمي من مجلس الوزراء، وفي كل مناسبة نالحظ المسؤولين في 

الدولة يقومون بالتوجيه واإلرشاد في هذا الجانب، فقد حذر ولي العهد وزير الداخلية من استغالل الصغار، مؤكدا أن 

خالل الملتقى الوطني للوقاية  -حفظه هللا-االتفاقيات الدولية التي تجرم المتاجرة باألطفال ال تكفي لحماية األجيال وأضاف 

أن المملكة تولي حقوق اإلنسان عناية بالغة، وذلك من منطلق ما تمليه : من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت

اقيات والمعاهدات الدولية التي تجرم أعمال المتاجرة واستغالل براءة األطفال ال تكفي الشريعة اإلسالمية، وأن قيام االتف

وحدها في مواجهة هذه الظاهرة اإلنسانية الخطيرة، إذ ال بد أن يساند هذه المعاهدات وعي عام مستنير يدرك خطر هذه 

ة الشعوب واألمم من مخاطر السلوكيات الظاهرة ويعزز جهود مكافحتها كي تتحقق حماية أجيال المستقبل وصناع حضار

 .المنحرفة

وفي زاوية أخرى لقد فشلت تلك الجهات المعادية في إثبات ما تدعيه في حق المملكة، حيث انكشف الزيف بمواقف 

اثة المملكة المشرفة دوليا وإقليميا، فالجهود اإلغاثية واإلنمائية التي تقوم بها المملكة من خالل مركز الملك سلمان لإلغ

واألعمال اإلنسانية تؤكد أن العمل اإلغاثي جزء ال يتجزأ من جهود المملكة ودول التحالف الدولي التي حرصت على عدم 

 .خروج اليمن عن إطاره العربي اإلسالمي

ق إن إعادة انتخاب المملكة يعبر عن ثقة المجتمع الدولي بالدور الريادي والقيادي الذي تقوم به المملكة في مجلس حقو

اإلنسان، وهذا الدور القيادي في المجلس أثبتته المملكة عبر عضويتها في المجلس على مدى األعوام الثالثة الماضية 

وسوف تستمر المملكة في ممارسة هذا الدور ألنه جزء من رسالتها التي التزمت بها عبر تاريخها الطويل محليا وإقليميا 

 .التي تشارك في العمل الدولي المشتركودوليا، والمملكة دائما في طليعة الدول 

إن فوز المملكة بتمديد عضويتها ليس دليال وإثباتا واضحا على دورها المرموق في المجلس وفي خدمة قضايا حقوق 

اإلنسان بشكل عام فحسب، بل إشارة مكثفة إلى كون حقوق اإلنسان فيها وعندها لها أصول وأسس في المعتقد اإلسالمي 

وفي المنافسة العربية، كما هو أيضا تتويج لجهود المملكة الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق اإلنسان، حيث  وقيمه السامية

الجمعية السعودية لحقوق اإلنسان، وهي أول منظمة مستقلة في مجال حقوق اإلنسان في  1004أنشأت المملكة عام 

 .شر الوعي بهاسان والدفاع عنها ونالسعودية، التي تهدف إلى حماية حقوق اإلن
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 !ملاذا اقتصر على الفتيات فقط ؟.. قانون االبتزاز 

 م   1026 نوفمبر 10 -هـ 2418صفر  10 األحد المدينةجريدة : المصدر
madina.com/node/708907-http://www.al 

 

 مسر احليسوني
تنتشر العديد من الظواهر االجتماعية الدخيلة على مجتمعنا في الفترات ! ماذا اقتصر على الفتيات فقط ؟ل.. قانون االبتزاز 

األخيرة، والتي كان من أبرزها وأكثرها حديثاً للساعة ظاهرة ابتزاز الرجال عبر وسائل التواصل االجتماعي أو ما يُعرف 

عي الخروج عن عرفنا االجتماعي ومخالفة تقاليدنا التي تربينا عليها فما األسباب التي تستد. «خرفنة الشباب»بالعامية بـ 

،فهذه اآلفات االجتماعية باتت تغزو مجتمعنا وتسمم عقول شبابنا دون ! والوصول إلى هذه الدرجة من االنحدار األخالقي؟

بسمعتها لتقبل أن تساوم  فما الذي يجعل الفتاة تصل إلى هذه المرحلة من عدم االكتراث! مخافة من أي رقيب أو حسيب

وبالمقابل، ما الذي يدفع الشاب ليقبل بأّن ! الرجل مقابل الحصول على خدمات مادية تافهة ال قيمة لها أمام سمعتها ؟

يصرف مبالغ طائلة على الفتاة ويُلبي لها جميع طلباتها لمجّرد الخروج معها أو حصوله على صورة لها تكون مفبركة 

وكان هذا .ات االجتماعية ال يمكن وضع حٍد لها إالّ بسن قوانين صارمة تجّرم كل مرتكب لهذه األفعالفهذه اآلف! غالباً 

ً من أنواع الجرائم اإللكترونية  ً بالقرار الصادر منذ أيام قليلة والذي اعتبر ما تقوم به الفتيات بهذا الشأن نوعا األمر جليا

ألف لاير سعودي والسجن لمدة عام، أو ( 500)فيها لغرامة ال تزيد عن  التي تُمارس ضدّ الشباب، والتي قد تصل العقوبة

 .بإحدى هاتين العقوبتين

كلنا مع القرار الصادر بتجريم هذا النوع من األفعال التي تمس بأخالقيات مجتمعنا، ولكن لماذا لم يشمل القرار الرجل 

ً وعدم التفرقة بين الجنسين؟ ة المختصة والتي قد تطلب منها التحايل على الشاب فهل يكفي لجوء الفتاة للجه! أيضا

،لماذا يعتبر مجتمعنا أّن الشباب هم من بحاجة لحماية من هذا النوع من ! واستمالته لتتمكن من ضبطته بالجرم المشهود

ن الجرائم دوناً عن غيرهم؟ لماذا ال يكون هناك وعي كاٍف لدى الشباب ومحاولة الحد من التهافت ومنع أنفسهم م

 االنحراف؟

بل قواعده سلوكية عامة ومجّردة، أي تطبّق على الجميع وليست محددة لجنس معين أو ! فالقانون لم يُفّرق بين ذكر وأنثى

فتطبيق هذا القرار سيواجه العديد من العقبات الممكنة، فهنالك شباب يقومون من باب التسلية . فئات محددة من غير البقية

ففي هذه الحالة ماذا سيتم ! آخرين وإيهامهم بأنّهم فتيات، ويوقعونهم في شباكهم ويستغلونهمبمحاولة االتصال بشباب 

ً من  تصنيف هذا النوع من االبتزاز؟ هل هو ممارس من امرأة ضد رجل؟ أم رجل ضد رجل؟ هل سيتم اعتبارها نوعا

 ! رأة والقرار الصادر كان بحق الفتيات فقطأنواع الجرائم المعلوماتية أم لن يتم ذلك نظراً لكون المبتز رجالً وليس ام

أتمنى أن يتم تعميم القرار الصادر بتجريم االبتزاز عبر وسائل التواصل االجتماعي ليشمل الجنسين معاً بدالً من تطبيقه 

كما أرجو أن يتم عمل برامج توعوية أكثر عن هذا الموضوع لتعريف جميع . على فئة واحدة في المجتمع دون األخرى

بنائنا وبناتنا بهذا النوع من الجرائم وخطورته وانعكاساته السلبية على مجتمعنا، حتى نتمكن من خالل ذلك من تطبيق أ

ً للغرض الذي أُصدر من أجله وعدم االكتفاء بالترهيب فقط دون اتخاذ التدابير الرادعة  القرار بالشكل المطلوب ووفقا

ا من الواجب نشر التعاميم المتعلقة بحماية مجتمعنا وما تتضمن من عقوبات كم. والتي تجعل القرار ذا أثر نافذ وفعّال

قانونية لمن خالف القرار بشكل واسع النطاق على سبيل المثال كرسائل نصية توعوية كما لو أنه نوع من الدعاية التي 

 .عرفة واجباته في نفس الوقتوقه ومتقوم بها هيئة االتصاالت وهي أهم الرسائل الموجهة للمواطن لما فيها من حفظ حق
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 االستغالل اجلنسي عرب اإلنرتنت لألطفال

 م   1026 نوفمبر 10 -هـ 2418صفر  10المدينة األحد جريدة : المصدر
madina.com/node/708908-http://www.al 

 

 حممد عثمان الثبيتي
رش جنسي باألطفال عن طريق اإلنتزنت تم رصدها من قِبل وزارة العمل والشئون االجتماعية خالل ُمدة قضية تح 5741

قُدِّرت بخمس سنوات ،وكانت كفيلة هذه الحصيلة الُمخيفة بضرورة عقد الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي 

بية لحماية ُمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي من هذه لألطفال والذي ُعقد تحت إشراف وزارة الداخلية في بادرة إيجا

الفئة من الذئاب البشرية الُمتخفية خلف الشاشات لممارسة شذوذهم مع أطفال أُخذوا على حين ِغرة من متابعة أُسرهم 

 .وعدم وعيهم لماهيِّة خطورة هذه السلوكيِّات التي ال تتجاوز في فهمهم العفوي أنها تسلية ال أكثر

فت التقنية من قبل الكثير في غير ما أُنتجت له، وأبدع مستخدموها في اإلضرار باألفراد والمؤسسات على حدٍّ لقد وُ  ّظِ

سواء دون توافر رادع ذاتي؛ األمر الذي جعل من هذا الفضاء مسرحاً مفتوحاً لسلوكيِّات نشاز ال تُقرها األديان السماوية 

كن الُسنة الكونيِّة الُمتمثلة في وجود طريقي الخير والشر أوجدت هذا الخلل في وتنبذها األعراف اإلنسانية بهيئاتها، ول

التعاطي مع هذه الوسائط الُمستحدثة التي ترتبط نوعيِّة االستخدام بُخلق ومبادئ الُمْستَْخِدم التي تُعدُّ ُمحددات لذلك؛ مما حدا 

م هذه الُجنَح األخالقية وحماية كينونة الُمجتمعات بالجهات الحكومية المعنية بحفظ األمن المعلوماتي إصدار قوان ين تُحّجِ

عت التقنية ارتكابها  .من التجاوزات التي سرَّ

فعلى الرغم من كثرة التوصيات التي خرج بها اللقاء إالَّ أن ُمجرد االجتماع يوحي بخطورة الفعل، وإحساس الجهات ذات 

تصميم برامج : حيث بلغت إحدى وعشرين توصية لعل أبرزها ما يلي  - توعية وعقاباً  -العالقة بأهمية دورها للتصدي له 

توعوية لطلبة المدارس حول االستغالل الجنسي عبر اإلنترنت ،وبناء إستراتيجية وطنية شاملة لوقاية األطفال من 

ظ حقوق الضحايا من اإلباحية واالستغالل ،وتشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية ذات العالقة ،ونشر الوعي الثقافي وحف

األطفال في التعليم والمأوى والصحة، ومع وجاهة هذه التوصيات وغيرها إال أنها تبقى غير ذات جدوى ما لم تُعزز 

بإجراءات عملية تتبع كل ِحيل ووسائل الُمتربصين بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، مع األخذ في االعتبار أن المساحة واسعة 

 .يبهم ومحاولة االلتفاف على كل جهد يُقدَّم من الجهات الرقابية على وسائل التقنيةلتنويع وابتكار أسال
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 دمج ذوي اإلعاقة

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12ين االثن الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1549267 

 

 سلطان العثمان
سعت وزارة التعليم منذ سنوات إلى دمج الطلبة ذوي اإلعاقة من فئة الصم والمكفوفين واإلعاقة الفكرية والحركية، وكذلك 

عوبات التعلم وفرط الحركة وغيرهم في مدارس التعليم العام مع أقرانهم الطلبة العاديين في فصول التوحديين وذوي ص

وغرفة مصادر وبرامج ملحقة تعنى بتقديم خدمات تعليمية وتربوية مناسبة تلبي احتياج كل فئة منهم بناء على قدراتهم 

لخدمات لهم، أو تقديمها بشكل منعزل في مراكز ومعاهد واحتياجاتهم على عكس ما كان معموال به سابقا من إهمال تقديم ا

خاصة لكل فئة من فئات اإلعاقة بنظام اليوم الكامل أو الجزئي، وبال أدنى شك أن عملية الدمج هي ما نادى به المختصون 

نجح البيئات التي في تربية وتأهيل ذوي اإلعاقة على مستوى العالم معتبرين تعليمهم مع أقرانهم العاديين في المدرسة من أ

تمكنهم من التعلم وتكوين مفاهيم واقعية عن المحيط الذي يعيشون فيه، إال أنه ينقصنا بعد تجربة الدمج إعادة إجراء دراسة 

تقييمية شاملة لكل فئة، وتحديد اإليجابيات والسلبيات من واقع الميدان التربوي خصوصا إذا علمنا أن الدراسة الوطنية 

 .تعليم العام مضى عليها عدة سنواتمملكة في مجال دمج التالميذ بمدارس اللتقييم تجربة ال
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 كارثية التعليم التلقيني

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12االثنين  عكاظجريدة : المصدر

e/1509954http://www.okaz.com.sa/articl 

 

 عبدالرمحن الالحم
يعتمد التعليم لدينا على التلقين تماماً كما هو الحال في غالب الدول العربية، ويتم التعامل مع الطالب على أنه مجرد وعاء 

مية، فعلى تُحشى فيه المعلومات المفيدة وغير المفيدة، وتبقى َملََكة الحفظ هي الملََكة األساسية التي تستهدفها العملية التعلي

حسب كمية المعلومات المخزنة في الدماغ سيتم تقييمك دون االهتمام بطريقة توظيف تلك المعلومات المكدسة وكل ذلك 

التنكة تتمدد بالحرارة وتنكمش )يتم على حساب تعطيل مهارات التفكير والفهم، فالطالب سيكون متميزا عندما يحفظ 

 .يسأل كيف أنها تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودةوليس من الضروري أن يفهم أو ( بالبرودة

 من مع المالك ومن ضد عزت؟

التعليم بالتلقين ستفضي في النهاية إلى تنشئة جيل غير قادر على االستقالل بالتفكير وأسير للتبعية لمن يحشي رأسه 

البة تعودوا على القوالب مسبقة الصنع، بالمعلومات الجاهزة التي ليست بحاجة إلى التفكير فيها ونقدها؛ ألن الطالب أو الط

وبالتالي يكونون صيداً سهالً ألرباب التطرف الذين يعتمد خطابهم على معادالت فكرية ناجزة ال تقبل الجدل، فهي مجرد 

قالب يتم تثبيته في رؤوس المراهقين ثم يتحول مباشرة إلى كادر من كوادر جماعات التطرف التي تعشق وتستهدف هذه 

 .ة من البشر التي ال تسأل وال تناقش وال تنتقد حتى لو كانت المعلومة مصادمة ألبسط المسلمات العقليةالنوعي

من الضروري اآلن إعادة النظر في الطريقة التقليدية التي يقوم عليها التعليم في مدارسنا من خالل التخلص من طريقة 

فهم والتفكير وتحفيز الطالب للتساؤل والنقد وإدخال دراسة التعليم التلقيني وإعطاء مساحات أوسع لتنمية مهارات ال

وال يكتفي فقط بترديد ما ( لماذا؟)و( كيف؟)المنطق في كل مراحل التعليم ألنه هو السبيل الذي يدفع الطالب ألن يسأل 

 .(تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودةالتنكة )يسمع من معلمه بأن 
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 !فكرة. ..الوازع لدى نزاهة

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12االثنين  الحياةجريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/18643616 

 

 عبدالعزيز السويد
 .في مقابل غول الفساد المرعب« النزاهي»ربما تحسن من حضورها  (نزاهة)لدي فكرة لهيئة مكافحة الفساد 

الشريف اجتهد وهو المؤسس . إذ إنني أرى أنها متقوقعة على رصيد طيب الذكر األستاذ دمحم الشريف رئيسها السابق

تي توضح وحاول وتقبل االنتقاد وتفاعل بحسب استطاعته، وهو على سبيل المثال وضع تلك اللوحات على المشاريع ال

تواريخ الترسية والتسليم المتوقعة بعد تزايد تعثر المشاريع، كان هناك محاوالت وكنا نتوقع أنها تهيئة لعمل جبار للهيئة 

 .إال أن الهيئة بواقعها الحالي تراجعت وتقوقعت حتى لم يعد لها ذكر. ، لكن لم يحدث ذلك«من باب التفاؤل»

اهة نفسها، وازع الردع، منع الفساد قبل وقوعه لتحجيمه والتخفيف منه، بدالً من والفكرة تحاول استنهاض الوازع لدى نز

 .المراهنة الخاسرة على دغدغة الوازع لدى العموم، والتي لم تنتج سوى المزيد من ضحكات الفساد بصوت عالٍ 

عل جهات حكومية بالرد على ولمنع الفساد أو جزء منه، من باب االستطاعة ال بد من تعقب رائحته، بدالً من انتظار تفا

استفساراتك أو انتظار صعود نجم قضية في وسائل التواصل لتعلن التحقيق فيها، والفكرة باختصار وبساطة أن هناك 

مجموعات أو شركات أو أشخاصاً اتهموا أو أدينوا سابقاً بقضايا فساد في تعامالتهم مع األجهزة الحكومية أو لنقل تشكلت 

هام وتعجب ضخمة، من هؤالء من يسعى بجد واجتهاد إلى مشاريع جديدة أو حصل بالفعل على مثلها حولهم عالمات استف

الحقاً، وكان من المفترض منطقياً أن من دخل إلى دائرة شبهة الفساد من شركات أو أشخاص أن يبعد ويرفض دخوله في 

لشبهة للجهاز الحكومي وموظفيه، الذي تحرص مشاريع جديدة، وبخاصة الحكومية منها، من باب النزاهة واالبتعاد عن ا

تتبع العزائم من بعض رجال أعمال لمسؤولين حكوميين، « نزاهة»على نزاهته ونزاهتهم، وكنت سأقترح على « نزاهة»

لكن وجدت أن هذا أكثر صعوبة، وبخاصة وهو يحتاج إلى خارج دوام في الليالي المقمرة، والترشيد المالي كما يعلم 

 .ر حكوميالجميع خيا

، وهي الجهة الرسمية المخولة بمكافحة الفساد، أن تعود إلى محاضر تحقيقات رسمية أو «نزاهة»الفكرة بسيطة ويمكن لـ

« التفاحة»الماضية، ثم تضع قائمة بأصحابها لمنع  20أحكام صدرت من المحاكم في قضايا الفساد خالل السنوات الـ

 .تي نأمل بأن ال يتوطن فيها التعفنالفاسدة من الغوص في صناديق التفاح، ال
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 االعتداء األسري

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418ر صف 11الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1549569 

 

 زامل شبيب الركاض
تحدث جرائم االعتداء األسري نتيجة الكثير من العوامل مثل سوء التربية وفساد الجانب األخالقي واإلنساني وتعاطي 

لديني بشكل عام، وال شك أن تعدد األسباب التي تؤدي إلى ظهور مثل تلك الحاالت يقودنا إلى المخدرات وضعف الوازع ا

ضرورة مواجهة المشكلة في بدايتها والتعامل معها بشيء من الحكمة والعقل ألجل السيطرة عليها وعالج الفرد سواء 

تى ال يعود إلى مثل تلك األفعال مرة أخرى بداًل من نفسياً أو من اإلدمان وتهيئة البيئة المحيطة به الستقباله بعد شفائه ح

 .معاقبته من أسرته وهذه إشكالية معقدة

وكما أسلفنا فإن التعامل مع قضايا االعتداء األسري من األمور التي تحتاج إلى الكثير من الحكمة ألنه قد يترتب على 

د تنفيذ العقوبة، وإذا تعذرت سبل المعالجة بالحكمة داخل العقوبة آثار سلبية في محيط األسرة الواحدة ال يمكن معالجتها بع

نطاق األسرة وجب اللجوء إلى الجهات المختصة بقضايا االعتداء األسري مع تقديم ما يثبت صدق المدعي وعدم تناقض 

لنفسيين الدعوى، والتأكد من توافر األهلية في المدعي، فال تصح من المجنون أو الصغير أو من في حكمه من المرضى ا

 .أو مدمني المخدرات الذي يؤثر المرض أو التعاطي على إرادتهم وتصرفاتهم وإال أصبحت الدعوى غير صحيحة

ونعتقد أنه إذا كانت دعاوى االعتداء األسري ال يقصد منها سوى اإلساءة إلى المدعى عليه وتشويه سمعته في ردهات 

عقوبة في حالة عدم صحة الدعوى أو كيديتها، حيث نصت المادة المحاكم، فال شك أن المدعي يضع نفسه تحت طائلة ال

إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها )الثالثة من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية على أنه 

يكون الحكم ( )6)قرة ونصت الالئحة التنفيذية في المادة الثالثة ف( رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير

، مع احتفاظ المدعى (بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى إن أمكن ويخضع لطرق االعتراض

 .عليه بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر إن وجد

األسرة على بعضهم البعض  ونخلص إلى أن اللجوء إلى القضاء في قضايا االعتداء البدني أو المعنوي التي تُرفع من أفراد

سواء كانوا أصحاء أم مرضى نفسيين أو مدمني مخدرات، يخضع لمعيار صحة الدعوى من عدمه شكال وموضوعا، 

فينظر القاضي في حالة رافع الدعوى كون مرضه النفسي أو إدمانه يؤثر في أهليته وإرادته، وهذا أمر تقديري للقاضي 

ء والمختصين لتحديد أهلية المدعى من عدمها، ثم بعد ذلك ينظر في صحة موضوع يستعين فيه بأهل الخبرة من األطبا

الدعوى واستنادها إلى وقائع صحيحة من خالل طرق اإلثبات العامة، وتبقى حجية التقارير الطبية في بعض الحاالت 

 .ث اإلصابة وليس دليال على محدثهاقاصرة على إثبات حدو
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 افهموت الطفولة ميكن إيق

    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/22/article_1104115.html 

 

 حممد كركوتي
 "دعونا نضح بيومنا هذا من أجل غد أفضل ألطفالنا"

 جي عبد الكالم، رئيس الهند الراحل. بي. إى

ال بد من االعتبار بنجاح الجهود التي بذلت على مدى السنوات القليلة الماضية، على صعيد الحد من وفيات األطفال 

أصابت المؤسسات التابعة لألمم . ألسباب صحية، والسيما أولئك الذين يموتون قبل إكمال سن الخامسة من أعمارهم

. ذات الصلة، عددا من األهداف في هذا المجال، وكذلك فعلت حكومات الدول المعنية مباشرة بهذه األزمة الطويلة المتحدة

بعض هذه الحكومات تمكنت من تحقيق نجاح ما، بفشل المساعدات التي وصلتها وكذلك الخبرات التي صدرت إليها في 

بل إن بعضها استطاع أن يهيئ كوادر وطنية في . بالوالدات مجال الحد من األوبئة واألمراض المزمنة، وتلك المرتبطة

تدفق " استغلت"بمعنى آخر، أن بلدانا بعينها . السنوات القليلة الماضية، قادرة على مواجهة مثل هذه األزمات بكل أشكالها

 .المساعدات والدعم المالي والخبراتي، لتبني هياكل ومعها الكوادر الالزمة اآلن ومستقبال

 شك فيه، أن التعاون الدولي كان له األثر األكبر في تحقيق أهداف الحد من أعداد األطفال الذين يموتون دون سن وما ال

الخامسة، فضال عن تنامي دور المنظمات والجمعيات المدنية واألهلية، سواء في البلدان المستهدفة، أو المصابة بهذا 

والحق، أن كثيرا من البلدان، وجد على مدى السنوات الماضية، أن . مواجهةالداء، أو تلك التي تقوم بعمليات المساعدة وال

فلم يعد التدخل الخارجي لحل مثل . التقاعس في مثل هذه األزمة، يعني ببساطة استفحالها، فضال عن انعكاساتها األخالقية

وإذا أضفنا . فة إلى المعايير األخالقيةهذه المشكلة كرما، بل واجبا تفرضه القوانين واالتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضا

التقدم الهائل في المجال الطبي من حيث األدوات واألدوية، فإننا نجد أن الوصول إلى الهدف النهائي في هذا المجال أمرا 

 .ليس صعبا كما قد يبدو للوهلة األولى، وأن ما تحقق حتى اآلن يمكن البناء عليه

ع الراهن على صعيد مكافحة األمراض المعدية، فإن األرقام العالمية الحديثة تؤكد ورغم كل هذا، ومع التقدم المتسار

في " يتجمعون"في المائة منهم  60وبالطبع فإن أكثر من . مجددا، أن أكثر من ستة ماليين طفل يموتون قبل سن الخامسة

الالفت السلبي هنا، يكمن في أن . انيةالطبية البريط" ذي ال نسيت"عشر دول إفريقية وآسيوية، وذلك استنادا إلى مجلة 

الوفيات التي تطول المواليد الجدد في الشهر الذي يلي والدتهم، تراجعت بسرعة أقل من الوفيات األخرى في السنوات 

وهذا يعني، أنه ال يزال هناك الكثير للقيام به، من أجل تسريع عملية انخفاض عدد األطفال الذين يموتون في . األخيرة

واألسباب عديدة، تعود بمجملها إلى اإلصابة ببعض األمراض منها االلتهاب الرئوي . األول الذي يلي والدتهم الشهر

 .والمالريا واإلسهال والحصبة والسحايا وغير ذلك

هل هناك إمكانية للعالج؟ الجواب بكل بساطة نعم، لكنه مرتبط بمستوى تعاون الحكومات الوطنية والمحلية في عدد من 

ال شك في أن الحكومات الفاسدة، . دان، فضال عن الشفافية في التعاطي بمثل هذه الملفات من قبل الحكومات نفسهاالبل

تصيب أي حراك مهما كان صحيا وشفافا بالفساد، وليس أمام المؤسسات الدولية في مثل هذه الحاالت إال اتخاذ زمام 

أما فيما يتعلق بالبلدان التي توفر أقصى مجاالت التعاون، . ار إليهاألمور، لمواجهة تسارع وفاة األطفال دون العمر المش

بما في ذلك المناطق المحلية فيها، فإن العمل يسير بصورة أكثر عملية ومهنية، واألهم يحقق اإلنجازات المطلوبة ضمن 

ما . ، للتجاذبات واالتهامات"ونأمام هذا العدد الهائل من األطفال الذين يموت"ال يمكن أن يترك األمر . اإلطار الزمني له

 .هو مطلوب زيادة سرعة وتيرة التحرك، لخفض عدد المستويات المقبولة

من  -مع اإلشادة بالجهود التي تبذل على الساحة الدولية في مواجهة األزمة المذكورة، علينا أن نعترف بأن العالم فشل 

في خفض عدد األطفال الذين يموتون دون سن الخامسة بمعدل  -خالل منظمات األمم المتحدة والمؤسسات األهلية المدنية 
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. الذي حدث أن هذا العام حل ورحل، ولم ينخفض العدد إال أقل بكثير من النسبة المستهدفة. 1025الثلثين قبل حلول عام 

لنها األمم المتحدة وفي كل األحوال، اعتدنا دائما على أن األهداف المعلنة ليس بالضرورة أن تتحقق، بما في ذلك التي تع

المهم اآلن، أن إنجازا كبيرا تحقق، ويمكن البناء عليه بما يكفل الوصول إلى أقرب نقطة ممكنة من األهداف . ومؤسساتها

ال يعقل أن يتقدم العالم بهذا المستوى وبتلك السرعة على الصعيدين الطبي والعلمي، واالتصاالت ومحاربة . الموضوعة

وهذا ليس كالما عاما، فمنظمة الصحة العالمية ! اك أطفال يموتون ألسباب بعضها يمكن اعتباره تافهااألوبئة، وال يزال هن

تؤكد رسميا، أن أكثر من نصف وفيات األطفال المبكرة تحدث بسبب حاالت مرضية، يمكن توقيها أو عالجها بإتاحة 

أنه يمكن تحقيق هدف خفض الوفيات بالنسبة  وهذا يعني بوضوح،. فرص االستفادة من تدخالت بسيطة وميسورة التكلفة

عن قوة وهوية  التي وضعتها األمم المتحدة، وال يتطلب األمر سوى زيادة وتيرة الحراك، ومجابهة العقبات بصرف النظر

 .الجهات التي تضعها

 

 

 فوق النظام واجملتمع« شخصيات»
    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510186 

 

 سعيد السرحيي
إذا كان كثير من المنتقدين لما أقدمت عليه إحدى السيدات في الرياض من التعرض لعضو في هيئة األمر بالمعروف 

ك انتصارا لرجل الهيئة، ومن حقه علينا جميعا أن ننتصر له كما ننتصر ألي والنهي عن المنكر بالسب والشتم قد فعلوا ذل

موظف يتعرض لإلساءة خالل أداء عمله بل وكل مواطن يتم التعدي عليه بقبيح الفعل أو قبيح القول، إذا كان كثير ممن 

نتيجة استفزاز تلك المرأة للجميع أنكروا على تلك السيدة فعلها انطلقوا من الدفاع عن عضو الهيئة فإن آخرين فعلوا ذلك 

 (.إنت ما تعرف أنا بنت مين)عندما صرخت برجل الهيئة 

جرمها في حق رجل الهيئة، وذلك أنها تمثل نمطا  ما قالته تلك السيدة من شأنه أن يُعدّ جرما في حق المجتمع ال يقل عن

العائلية سواء كانت تلك المكانة مستمدة من سلطة  من التفكير لدى فئات من المجتمع، ذكورا وإناثا، يتوهمون أن مكانتهم

وظيفية أو قدرة اقتصادية أو وجاهة اجتماعية كفيلة بتصنيفهم كشخصيات اعتبارية لها ميزتها التي تجعلها فوق القانون 

ه بما وتوفر لهم الحماية من المساءلة عما يفعلون ومنحهم الحق في اإلساءة لمن يوقعه حظه العاثر معهم فيتعرضون ل

 .يشاءون دون خوف من عقاب أو مساءلة عما قالوا أو فعلوا

الكلمات التي قالتها تلك السيدة تؤكد أنها ال تحتمي ببراءتها مما ترى هي، على أقل تقدير البراءة منه مما قد يكون رجل 

ما قد تكون تعرضت له من إيذاء، الهيئة الحظه عليها أو اتهمها به، كما ال تنتصر بالنظام والقانون الذي يمكن أن يحميها م

وإنما انتصرت بمكانة والدها الذي ترى أن مكانته كفيلة بردع رجل الهيئة لو أنه عرف ابنة من هي فيتوقف عن مطاردتها 

إن كان مخطئا كما يتوقف عن أداء مهمته في النصح واإلرشاد إن كان مصيبا، وهي في كال الحالين تنظر إلى نفسها 

 .القانون انطالقا من مكانة ذلك الوالد الذي هددت به رجل الهيئةباعتبارها فوق 

كثير من الذين أنكروا ما قالته تلك المرأة وشفى أنفسهم ضبط الجهات األمنية لها إنما فعلوا ذلك حماية للمجتمع من فئة 

هم أحد شيئا من ذلك هتفوا به ترى نفسها فوق المجتمع وتمنح من هم منتسبون إليها الحق في فعل ما يشاءون فإذا أنكر علي

 (.إنت ما تعرف إحنا مين)
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 املستهلك وحقوقه الضائعة

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11األربعاء  الوطنجريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=32527 

 

 فاطمة آل تيسان
جمعية حماية المستهلك، وربما البعض من بهجته بوجودها بحث عنها عبر محرك البحث جوجل، واطلع  سمع أغلبنا عن

الشيء الذي لم نعثر عليه هو التقارير التي توضح إنجازاتها في مجال مساعدتنا أو حمايتنا . على تعريفها وخطط عملها

اطف، وإن كنا ال نشكك في نواياها أو جهودها غير كمستهلكين مستهدفين بصورة دائمة من قبل التجار ودون رحمة أو تع

أننا نطلب تواجدها الدائم معنا، وخاصة في فترة األزمات ونحن محشورون في عنق الزجاجة نبحث عن معين يدفع بذلك 

من الثقل يمنة أو يسرة، عّل في جهده انفراج أو تخفيف لذلك االختناق المالي الذي يمر به الكثير، نتيجة جشع البعض م

يركضون ليل نهار في سبيل تضخيم ثرواتهم من عرق الكادحين بحثا عن لقمة العيش، والتي تفرض عليهم في النهاية 

اقتسام جلها مع أكثر من جهة، بعضها ال يستطيع الحراك لفرط التخمة، غير أنه دائم البحث عن مصادر تجلب مزيدا من 

 .الثراء

ا بأموالهم، لكن من المفترض أن تكون هناك مراعاة أو حتى خجل من الدولة ونحن هنا ال نطالب التجار بالتصدق علين

التي سهلت ودعمت الكثير من السلع والمشاريع بغية أن يسهم التاجر في مساعدة المستهلكين على تحمل األزمات 

جار حتى يفهموا أنهم االقتصادية الخانقة، وعلى الرغم من تخلي الكثير منهم عن دوره إال أن أحدا لم يجبر هؤالء الت

 . مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، يفترض أن يقوم التاجر بها دون منة أو اعتقاد بأن ذلك تفضل منه ال أكثر

ويتردد دائما أن السلع االستهالكية والعقار وغيرهما ستشهد هبوطا في قيمتها، وهذه مجرد تكهنات لم نتحقق من صحتها، 

ن اآلمال على جمعية حماية المستهلك لتعيد النظر في آلية عملها، ألن األوضاع تغيرت، ومن وحتى ذلك الحين نعود معلقي

كان يستطيع شراء سلعة مضاعف سعرها باألمس القريب أصبح اآلن عاجزا عن شراء األقل سعرا، أو حتى المقلد منها، 

لموظفين أثرت حتى على الحركة الشرائية، وال نعتقد أن الوضع يخفى على أحد، فالتغييرات الحالية بعد إسقاط بدالت ا

: وتخلى بعضنا عن مستلزمات ضرورية، بسبب أن الراتب يعجز عن اإليفاء، والتاجر والسلعة متفقان على رأي واحد

 .الثبات ثم الثبات
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 تعرب القارات للتحرش بأطفالنا عرب اإلنرتنت« ذئاب»
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة عكاظ األربعاء : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510401 

 

 عبد الرزاق بن عبد العزيز املرجان
. «تالملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترن»بادرت المملكة ممثلة في األمن العام في تنظيم 

وبما أنه يمس األسرة السعودية فكان االهتمام في المملكة على أعلى مستوى تمثل في رعاية وحضور ولي العهد نائب 

 .رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية األمير دمحم بن نايف الملتقى

 :مهااالستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت موضوع مهم وخطير وهي مشكلة عالمية لعدة أسباب من أه

 .دخول الجريمة إلى العالم االفتراضي• 

 .جريمة عابرة للقارات إلمكانية تنفيذها خارج الحدود الجغرافية للمتهم والضحية• 

 سهولة اختفاء المتحرشين خلف• 

 مواضيع أخرى

 الرجل العصامي في صناعة أحالمي

 .حسابات ومعرفات وهمية

 .اع بهمسهولة الوصول إلى األطفال واستغاللهم واإليق• 

 .ضعف التشريعات واألنظمة في كثير من الدول• 

 .صعوبة الكشف عن الجاني إذا كان محترفا ولكن ال بد من ارتكاب خطأ من الضحية• 

 .سهولة إخفاء الدليل الرقمي• 

 .انتشار األجهزة اإللكترونية لدى األطفال والقصر• 

 .اإللكترونيةانتقال مسرح الجريمة إلى العالم االفتراضي واألجهزة • 

 .ضعف الرقابة األسرية• 

 .عدم اإللمام بمخاطر اإلنترنت من قبل األسرة والضحية• 

ويتم استدراج األطفال عن طريق الدردشة المتواجدة في األلعاب، لذلك وجه حاكم والية نيويورك إدارة السجون لمنع 

أو أي لعبة مماثلة حتى ال يصطادوا « وكيمون غوب»ثالثة آالف أدينوا في جرائم جنسية ضد األطفال من استخدام لعبة 

المطورة للعبة حذف مواقع تعرف داخل اللعبة بأنها أماكن يمكن « نيانتيك»وكذلك طالبت من شركة . ضحايا جددا

ومن صور االستدراج عن طريق . الحصول فيها على نقاط أكثر إذا كانت قريبة من سكن أحد المتحرشين والممنوعين

لمشروع لحساب الطفل إما عن طريق إقناع الطفل بفتح رابط أو اإلفصاح عن الرقم السري ثم التحكم بجهاز الدخول غير ا

 .الطفل وابتزازه

 :وقد سجلت جرائم التحرش الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت في المملكة في آخر ثالثة أعوام حسب إحصاء األمن العام

 بالغ تحرش جنسي لألطفال في ثالث سنوات 1041

بغالبية القضايا على سبيل المثال سنة ( االنتربول)وتؤكد هذه اإلحصاءات أن هذه القضية عالمية الرتباط الشرطة الدولية 

وارتفع العدد بشكل . 608من إجمالي القضايا % 52أي بما يعادل  124وصل عدد القضايا عن طريق االنتربول   ه2416

وفي السنة الحالية وصلت . 2041من إجمالي القضايا وهو % 12بة مسجالً نس  ه2417قضية في سنة  158كبير إلى 

إذن نالحظ ارتفاعا في القضايا عن طريق االنتربول مما يعني غالبية . 111من إجمالي القضايا البالغة % 11النسبة إلى 

جرائم ومن هم القضايا المرتبطة بالتحرش باألطفال ليست محلية بل دولية ولكن لم يتم اإلفصاح عن نوعية هذه ال

 CEOPوقد ذكر مركز حماية األطفال من االستغالل عبر اإلنترنت في بريطانيا . المتورطون من داخل أو خارج المملكة

بالغ شهريا عن حاالت االستغالل الجنسي لألطفال عن طريق اإلنترنت، مما يؤكد أن  100-100أنه يستقبل في حدود 

 .سنة 21سنوات إلى  6تم استهداف الفئة من وي. هذه المشكلة متواجدة في دول كثيرة
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 :ومن بعض صور االستغالل الجنسي

 .الحصول على صورة الضحية في وضع مخل• 

 .الحصول على فيديو لضحية في وضع مخل• 

 .الحصول على تسجيل صوتي لضحية لبعض األلفاظ واإليحاءات الجنسية• 

 .المتاجرة بهذه الصور• 

 .والحصول على منفعة جسدية محرمة استدراجه إلى خارج المنزل• 

 .إرغامه على ارتكاب الرذيلة مع اآلخرين سواء جسديا أو عبر اإلنترنت• 

 .ابتزازه للحصول على منفعة غير شرعية• 

وحتى تكتمل جهود الدولة التي بدأت بسن القوانين والتشريعات واستقبال البالغات والمحاولة للوصول إلى الجاني سواء 

ملكة أو خارجها، هناك دور كبير يقع على عاتق األسرة لتكون جزءا من حل المشكلة وهي تعزيز الدور في داخل الم

 .الوقائي والرقابي لألطفال والقصر

 

 

 
 !بنك التسليف ودعم األسر املنتجة

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة المدينة األربعاء : المصدر
madina.com/node/709423-http://www.al 

 

 عبداهلل صاحل القرني
أثمرت تجربة األسر المنتجة قليالً، والتي تتبنَّاها لجان التنمية االجتماعيَّة، وأصبحت مصدر رزق للنساء، إالَّ أنَّ بضاعة 

 .تلك الدكاكين محصورة في العطارة الرخيصة، والطعام الشعبي

ما الذي يمنع تعاون بنك التسليف، مع وزارة العمل، بمنح هذه الفئة قروًضا ميسَّرة جدًّا لممارسة نشاطاتهنَّ : لالسؤا

التجاريَّة، وفتح المجال بسعودة حقيقيَّة للمشاغل النسويَّة من خياطة، وتجميل، والتوسُّع في ذلك عبر دورات تأهيل تتوالَّها 

بقتل البطالة النسائيَّة، عبر حرية العمل الخاص الحقيقي والجاد، والمرأة أذكى وأتقن  لجان التنمية، لينهض نصف المجتمع

 .من الرجل في العمل إذا حصلت على فرصتها الحقيقيَّة

 .إن مساعدة هؤالء ليس شفقة من أحد، بل هو واجب يعيد للمجتمع توازنه برفق ومحبَّة للوطن العظيم الذي نحيا فيه

قاتٌل للنفس، ويبقى نجاح هذا المشروع دعًما حقيقيًّا للطبقة المتوسطة، ويجب علينا الحفاظ على هذه الطبقة؛ إنَّ البطالةَ سمٌّ 

 .1010ليكونوا هم األولى واألمل في صميم رؤية الوطن 

 .اة أن تعطي أكثر لتحصد ماهو أكثرالحي
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 حدود احلماية

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة األقتصادية الخميس : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/24/article_1104845.html 

 

 علي اجلحلي
أثار القبض على كمية هائلة من الشاحنات التي كانت تحمل الدجاج المجمد باتجاه أسواق مدن مختلفة عاصفة من ردود 

فعال، وهذا أمر غير مستغرب، لكن الغريب أننا ال نزال نعاني حدوث قضية كهذه وبهذا الحجم لتصريف المواد الفاسدة األ

 .إلى موائد المواطنين

ظن كثيرون أن هناك حالة من االحترام والخوف لدى من يعملون في القطاع الغذائي بالذات من نتائج وصول مثل هذه 

الحديث في الموضوع لم يعد بالحجم نفسه بعد أن انتقلنا لقناعة مختلفة أن هناك قوة لدى  المواد إلى األسواق، بل إن

المستهلك مكونة من الجهات الرسمية واإلعالم ووحدات الرقابة التي يفترض أن تديرها منظومات حماية النزاهة في 

 .القطاع الخاص سواء الغرف التجارية أو جمعيات حماية المستهلك

ذا غير صحيح، وأن كل ما قيل عن تغليظ العقوبات هو من قبيل الكالم المرسل الذي ال يوجد من يحاسب المؤسف أن ه

السوق التي نراها كل يوم تولد لنا مخالفات جديدة ال تجد من يوقفها تعيدني إلى تذكر عدد من المواقف . أحد عليه

في اليوم الثاني بأفكار جديدة وأساليب مختلفة لتوسيع  المضحكة المبكية التي ما إن قبض على المخالفين فيها حتى خرجوا

 .المساحة بين التكاليف والمبيعات لتتعاظم األرباح

طبيعي أن ينشأ المشروع لتحقيق األرباح، لكنه إن لم يكن موضوعا تحت رقابة قانونية ومحاسبة جذرية ال هوادة فيها، 

حينها نتحول من حال اإلهمال إلى حال .  إلى الجهات األمنيةفهو سيتحول إلى كابوس للمواطن ثم جهات الرقابة وصوال

وحاملي األسلحة في الشوارع فهم بسمهم وفسادهم وجرائمهم يقتلون " القبضايات"الجريمة المنظمة، حتى وإن لم نشاهد 

وتعبهم الذي  الناس ويمشون في الجنازات ثم يظهرون على الشاشات كمكافحين بدأوا من الصفر وحققوا الماليين بسهرهم

 .لم يكن لهم منه سوى السهر في التخطيط للتالعب بالمواطن المسكين

إن المراقب للسوق يستطيع أن يشير إلى مجموعة من هؤالء الذين ال هم لهم سوى تعظيم األرباح عاش من عاش وهلك 

ؤولي تطبيق القوانين الذين يقعون من هلك، فهي بالنسبة لهم فهلوة وذكاء وتمترس وراء حماية الفاسدين من المراقبين ومس

هم اآلخرون في دائرة الباحثين عن المال بالكد والجهد في الليل في المقاهي وفي النهار في المكاتب الفارهة التي يتركونها 

 .غدا أكمل بحول هللا.. الوظيفة" ءغثا"بعد سنين قليلة وقد استغنوا عن الوظيفة وأصبح لهم دخل خاص بعيد عن 
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 !ملنع بالقانون ال املزاجيةا

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14الخميس  عكاظجريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1510731 

 

 خالد السليمان
أمس عن « عكاظ»لك تصريحات نشرتها توضيح الفت ومهم صدر عن هيئة االدعاء والتحقيق في خطاب مسرب، وكذ

 !عدم تجريم االحتفاظ بمقاطع مخلة أو روابط مواقع مخلة وبرامج تمكن من فتح المواقع المحجوبة

فنظام الجرائم المعلوماتية يجرم نشر وتوزيع المقاطع الجنسية وليس االحتفاظ بها، وهذا يضع حدا لتجاوز بعض أفراد 

وجود مقاطع مخلة أو برامج تساعد على فتح روابط المواقع المخلة في أجهزتهم،  الجهات لحدود القانون في تجريم

صحيح أن وجود المقاطع والصور المخلة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية أمر غير أخالقي لكن القانون قانون وال 

كانت هناك مشكلة فحلها يكمن في تعسفا في استخدام السلطة، وإذا  يجوز ألحد أن يتجاوزه لمد صالحياته وإال عد هذا

 !تعديل النظام وليس تجاوز حدود مواده

الموضوع يذكرني بتصرفات بعض القائمين على تنفيذ القانون في قطاعات مختلفة عندما يريدون منع أي شيء بمجرد 

وصالحيات وكأنهم يستمدون صالحيات المنع من صفاتهم الوظيفية ال األنظمة التي تحدد سلطات « ممنوع»القول 

وظائفهم، وأتذكر قبل سنوات عديدة أن رجل أمن في إحدى مباريات كرة القدم طلب مني عدم استخدام منظار مقرب 

، قبل أن «ممنوع وبس»: للرؤية، وعندما سألته عما إذا كان طلبه يستند لتعليمات صادرة له أم اجتهاد فردي فكان جوابه

 !.، وما بين المنع والسماح لحظات تفكير تغلب فيها عقله على هواه«ا ودكخالص استخدمه إذ»: يعود بعد دقائق ليقول
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 !!جدار الوعي واملدرسة 

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14جريدة المدينة الخميس : المصدر
9669madina.com/node/70-http://www.al 

 

 إبراهيم علي نسيب
وهللا تألمُت جدا على الجدار الذي يحيط المدرسة، تلك التي تبدو كتحفة معمارية في مظهرها • !! جدار الوعي والمدرسة 

وأناقتها وتصميمها وجمالها وهيئتها، تلك التي توحي وكأنها عروسة تتهيأ للعرس، وتنتظر يوم الفرح الكبير، وكم هو 

رة التعليم تبني مدارس جديدة بهكذا طريقة رائعة، وأمنيتي قبل أن تبني المدارس أن تبني التلميذ وتُعلّمه جميل أن ترى وزا

الِقيَم، وكيف يحفظ ويحافظ عليها وعلى كل الممتلكات العامة، ذلك ألني مؤمن بدور التعليم والمعلمة والمعلم، وال أتمنى 

 ..!!!يف يُحبون الوطن، وكيف يُحافظون عليه وعلى كل ما يخصهأكثر من أن تزرع مدارسنا في النفوس الصغيرة ك

تلك المدرسة يا سادتي هي مدرسة داود بن عروة الثقفي االبتدائية، والتي تقع في حي السامر الغربي، وهي ما تزال في • 

لى الجدران عبارات طور البناء الذي أوشك أن يكتمل، وفي المرحلة األخيرة، وقبل أن يتم التسليم جاء عابٌث ليكتب ع

ه الصورة التي أحببتها جدا وعشقتها قبل أن  بلوٍن قاتم، وقلٍب معتل، وقلٍم ليس في ذمته أدب الحياة وقيمة الجمال، جاء ليُشّوِ

أرى التالميذ يدخلون من بوابتها، وقبل أن يحتفل الحي بوالدتها، جاء ذلك التلميذ ليضع بصمة قلّة التربية وقلّة الوعي 

انها، جاء وكأنه يريد أن يُحدِّث وزير التعليم عن أهمية تربية التالميذ قبل تعليمهم، ألن األخالق هي ليست مادة على جدر

تعليمية فقط، بل هي سيرة، وقصة حياة ونجاح ترسم وعي الشعوب، وأدب الشعوب، وثقافة الشعوب، ونمو الشعوب، 

ة واقع معطوب لتعليمنا الذي عليه أن يسعى جاهدا في تبنِّي وتطور الشعوب، وما ذلك الجدار في تلك المدرسة سوى قص

 ..!!!خطط إنقاذ، فربما هي وحدها المنقذ ال أكثر

تُرى َمن يصنع أدب المحافظة على .. يستحيل أن تبقى األشياء الجميلة في حياتنا دون إحساس بها(.. خاتمة الهمزة)• 

 .ودمتموهي خاتمي .. لبيت والمدرسةا.. بالتأكيد.. الجمال
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 حقوق اإلنسان فى العامل
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يدعو لوقف فوري ألعمال العنف ضد « حكماء املسلمني»

 مسلمي ميامنار
 م   1026 نوفمبر 28 - هـ2418صفر  28 الجمعة الجزيرة جريدة :المصدر

jazirah.com/2016/20161118/du14.htm-http://www.al 

 

 :«الجزيرة» -القاهرة 

وهينجا طالب مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ األزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بتحرك عاجل إلنقاذ المسلمين الر

ً لوقف فوري  في ميانمار، واالعتراف بحقهم في العيش في أمان وسالم بعيداً عن سياسات االضطهاد والتمييز، داعيا

ما تتناقله وسائل اإلعالم من قتل لعشرات األشخاص  -في بيان له  -ألعمال العنف ضد مسلمي ميانمار، ووصف المجلس 

اإلنسانية، وبعيدة كل البعد عن تعاليم كافة األديان السماوية والتقاليد  وتدمير وحرق مئات المنازل، بأنها أعمال ضد

واألعراف اإلنسانية والمواثيق واالتفاقات الدولية التي تجرم بوضوح هذه الجرائم الوحشية، معلنا إدانته بشدة لتلك 

 .االنتهاكات التي ترتكب بحق المسلمين هناك

إن مجلس الحكماء يَدرس إرسال قافلة سالم إلى : سلمين الدكتور علي النعيميفيما قال األمين العام لمجلس حكماء الم

 .ية اإلسهام في صناعة السالم هناكميانمار، وذلك للتخفيف من حدة االحتقان والوقوف على أسباب ما يحدث وكيف

 

 
 احلوثيون خيرقون اهلدنة ويشنون قصفًا باألسلحة الثقيلة يف تعز 

 ساعة 38ت التحالف تعلن وقفًا إلطالق النار يف اليمن لـقوا
 م   1026 نوفمبر 10 -هـ 2418صفر  10األحد جريدة الرياض : المصدر

http://www.alriyadh.com/1548955 

 

ت الموالية للحكومة الشرعية وبين عناصر االنقالبيين يمني يمر بدراجته أمام منزل دمر خالل المعارك األخيرة بين القوا

 (رويترز)جنوب غرب تعز 

 «الرياض»واس تعز،  -الرياض 

ظهراً ( 2100)أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أنه تقرر أن يبدأ وقف إطالق النار اعتباراً من الساعة 

ساعة تتمدد تلقائياً في حال التزام ( 48)م ولمدة 1026نوفمبر 21فق هـ الموا2418صفر  21بتوقيت اليمن من يوم السبت 

ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات اإلنسانية للمناطق المحاصرة وفِي مقدمتها 

 .إلى ظهران الجنوبمدينة تعز ورفع الحصار عنها وحضور ممثلي الطرف االنقالبي في لجنة التهدئة والتنسيق 

ً للرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخيه فخامة الرئيس  وذلك وفقا

عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية المتضمنة أن ذلك قد تقرر تجاوباً مع جهود األمم المتحدة والجهود الدولية 

، من، وبذل الجهد إلدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات اإلنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيقإلحالل السالم في الي

ً لما تضمنته رسالة فخامة الرئيس اليمني من أنه في حال استمرار ، حيث ستلتزم قوات التحالف بوقف إطالق النار وفقا

عسكرية في أي منطقة فسوف يتم التصدي لها من قبل  الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها بأي أعمال أو تحركات

http://www.al-jazirah.com/2016/20161118/du14.htm
http://www.alriyadh.com/1548955
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واالستطالع الجوي ألي تحركات لميليشيات الحوثي ، قوات التحالف مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري

 .والقوات الموالية لها

 .وهللا نسأل أن يحفظ الشعب اليمني الشقيق من كل مكروه

الح االنقالبية، الهدنة اإلنسانية التي أعلنتها قيادة التحالف العربي، وذلك بعد وخرقت ميليشيات الحوثي وعلي عبدهللا ص

وقصف عناصر الميليشيات األحياء الشرقية بمدينة تعز جنوبي اليمن باألسلحة الثقيلة . أقل من ساعة على انطالقها

هذا فيما . لمنطقة الشرقية من المدينةودوت انفجارات كبيرة في ا. والقذاف، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة

انه لم يتم إبالغهم بأي اجراءات فيما يتعلق بالتواصل بشأن فتح « الرياض«قال علي المعمري مقرر لجنة التهدئة لـ

وتعتبر عملية القصف واالشتباكات في تعز أول انتهاك من جانب الميليشيات . المعابر والسماح بدخول المواد الغذائية

كما سجلت خروقات للهدنة خالل الساعات األولى من بدء سريان الهدنة حيث شن المتمردون قصفاً على . لجديدةللهدنة ا

 .مواقع المقاومة والقرى السكنية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء

الشرعية  وقبيل الهدنة، سادت حالة من الهدوء النسبي مدينة تعز، لكن حدثت بعض االشتباكات المتقطعة بين قوات

 .والميليشيات في المناطق المحيطة بالقصر الجمهوري وكذا معسكر قوات األمن الخاصة

وقبيل الهدنة دمرت مقاتالت التحالف العربي السبت، شحنة أسلحة لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح في 

 (.شمال غرب اليمن)محافظة حجة 

إن المقاتالت الحربية شنت غارة على شاحنة كانت تحمل صواريخ : رية الخامسةوقال المركز اإلعالمي للمنطقة العسك

 .وأسلحة للحوثيين، جنوب مثلث عاهم بالمحافظة

االحترام الكامل لوقف »ودعا وسيط األمم المتحدة في اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في بيان السبت اطراف النزاع الى 

 .«لى انهاء النزاع في اليمن في شكل دائماالعمال القتالية على ان يفضي ذلك ا

بااللتزامات التي تلقاها من الطرفين بإعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها الى »ورحب ولد الشيخ احمد 

 اعضاء اللجنة سيعملون مع خبراء األمم المتحدة الذين انتقلوا بالفعل إلى ظهران الجنوب»، موضحا ان «ظهران الجنوب

 .«اً دعماً لوقف األعمال القتاليةلتفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق مجدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

172 

 
شرعنة إسرائيل للبؤر االستيطانية جرمية : اجلامعة العربية

 حرب تستوجب املالحقة القانونية
 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12الرياض االثنين جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1549280 
 

 سباعي إبراهيم -" الرياض" -القاهرة 

دانت جامعة الدول العربية قرار اللجنة الوزارية للتشريعات بالحكومة اإلسرائيلية بشرعية البؤر االستيطانية، والذي ال 

 .ب الُمالحقة القضائيةيُصنّف إال جرائم حرب توج

عن إدانتها وشجبها " قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة"وعبرت الجامعة العربية في بيان لها أمس صادر عن 

لهذه اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية التي تحاول من خاللها سلطات االحتالل إضفاء شرعية وصبغة قانونية على 

نية الُمحتلة، في سياق الخطة الُممنهجة للحكومة اإلسرائيلية لتدمير أي فرصة لتحقيق االستيطان في األراضي الفلسطي

السالم العادل والدائم والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية الُمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية 

 .2167كما العربية الُمحتلة سنة التي تقضي بانسحاب االحتالل اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية 

إنه في خطوةٍ استفزازية وتصعيدية جديدة للحكومة اإلسرائيلية، وفيما يُمثّل استمراراً للنهج اإلسرائيلي الذي "وقال البيان 

شعوبها تعدّى حدود االستهتار بالقانون الدولي والشرعية الدولية والمواقف واإلرادة الدولية، ليصل إلى تحدّي دول العالم و

ماضية في تدنيس الُمقدّسات اإلسالمية ( القوة القائمة باالحتالل)كما القانون والمواثيق الدولية وبتأكيد جديد بأن إسرائيل 

والمسيحية وفي انتهاك الحرمات واألماكن والشعائر الدينية المقدّسة بإقدامها على فرض منع اآلذان بالمساجد بسن 

في تنفيذ ُمخططاتها االستيطانية في األراضي الفلسطينية الُمحتلة التي وبنقلة نوعية  القوانين والتشريعات، وماضية

تصعيدية جديدة تمثّلت بمحاولة فرض شرعنة أعمالها االستيطانية بإقرار قانون يُشرعن البؤر االستيطانية الُمنتشرة 

ً في فرض انتهاكاتها باألراضي الفلسطينية الُمحتلة وإن ذلك يؤكد ُمجدداً إصرار حكومة االحتال ل على الُمضّي قُدُما

الجسيمة للقانون واستهتارها وتحدّيها إلرادة الُمجتمع الدولي بكل ما يُشّكله ذلك الصلف اإلسرائيلي من تهديد لفرص 

 ".السالم وفرص حل الدولتين وإقرار حرب ُمستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وُمقدّساته

الم قد سئم من هذا االستهتار والصلف والتعنت اإلسرائيلي الذي فاق كل حدود، وأن اإلدانات الدولية وأكد البيان، أن الع

لهذه الجرائم اإلسرائيلية لم تعد كافية وتتطلب إجراءات عملية وفعّالة لمواجهتها وإلنهاء االحتالل اإلسرائيلي والعمل على 

لساعية لتحقيق السالم بالمنطقة وتجنيبها المزيد من التدهور والعنف الذي إنقاذ حل الدولتين الُمعبّر عن اإلرادة الدولية ا

تتفاقم تداعياته ونتائجه على األمن واالستقرار بالعالم، حيث إنها مسؤولية مجلس األمن في المقام األول في اتخاذ 

يق إنهاء االحتالل وتحقيق اإلجراءات الفعّالة والعاجلة لوقف االستيطان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طر

 .السالم
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اهليئة العاملية للعلماء املسلمني تدين منع االحتالل 

 الصهيوني األذان يف القدس
 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12الرياض االثنين جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1549277 
 

 خالد عبدهللا -مكة المكرمة 

دانت األمانة العامة للهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم اإلسالمي منع حكومة االحتالل الصهيوني األذان 

واعتبرت ذلك تحٍد صارخ لمشاعر المسلمين واعتداء  2148بمكبرات الصوت في مساجد القدس واألراضي المحتلة لعام 

رهم ومعتقداتهم، وحلقة في سلسة المحاوالت اليائسة لطمس المعالم اإلسالمية والسعي لتهويد القدس وسائر محارب لشعائ

 .األرضي المحتلة

وأكدت أن االعتداء على مشاعر المسلمين وشعائرهم في القدس واألرضي المحتلة هو اعتداء بشع وحرب معلنة على 

ف واألهوج أن يلهب المشاعر اإلسالمية وينسف القيم الحقوقية المستحقة الهوية اإلسالمية، ومن شأن هذا العمل الُمجاز

 .أرضاً قبل أي استحقاٍق آخر

وناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية احترام حقوق اإلنسان والمحافظة عليها للعمل على إدانة هذه االعتداءات 

 .الظالمة وإيقافها وتحمل مسؤولياتهم نحو هذه التجاوزات 

الت الهيئة في بيان أصدرته أمس إن األذان شعيرة من شعائر هللا ومنعه من االرتفاع في المساجد ظلم عظيم يستجلب وق

 .الخزي في الدنيا والعذاب في اآلخرة

فال  ودعت المسلمين الى التمسك بدينهم واالعتزاز بشعائرهم وتوحيد صفوفهم وليعلموا أن محاوالت هؤالء ستبوء بالفشل

 .ن فرج هللا وتأييدهييأسوا م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1549277


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

174 

 
 األحد.. تعقد دورتها العاشرة يف جدة« التعاون اإلسالمي»

 م1026 نوفمبر 12 - هـ2418صفر  12الشرق االثنين جريدة : المصدر

http://www.alsharq.net.sa/2016/11/21/1612298 
 

 الشرق –جدة 

تنعقد الدورة العادية العاشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمة التعاون اإلسالمي األحد المقبل في مقر 

أيام، بمشاركة جميع الدول األعضاء والدول ذات صفة المراقب في المنظمة، بما في  4المنظمة بمحافظة جدة وتستمر 

وق اإلنسان، وخبراء من مختلف المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، إضافة إلى كبار ذلك مؤسساتها الوطنية لحق

 .المسؤولين في األمانة العامة للمنظمة وممثلي وسائل اإلعالم

ومن المرتقب إجراء مناقشات مستفيضة حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة، بما في ذلك الحقوق المدنية 

قتصادية واالجتماعية والثقافية للدول األعضاء في المنظمة، وانتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين وجامو والسياسية واال

وكشمير، كما ستنعقد االجتماعات المعتادة لمجموعات العمل األربع بشأن فلسطين، وحقوق المرأة والطفل، 

ناقشة واعتماد التقارير والدراسات التي أعدها واإلسالموفوبيا والجماعات والمجتمعات المسلمة، والحق في التنمية، لم

 .أعضاء الهيئة

كما ستناقش الهيئة يوم الثالثاء القادم عدداً من المواضيع، منها حماية وتعزيز حقوق األطفال في حاالت النـزاع المسلح 

 .واالحتالل األجنبي، وحاالت الطوارئ والكوارث

للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس الهيئة السفير عبدالوهاب، بحضور  وسيفتتح النقاَش كلٌّ من معالي األمين العام

أمين مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، وخبراء من منظمات دولية وإقليمية ذات صلة، فضالً عن ممثلين عن الدول األعضاء 

 .والدول ذات صفة المراقب بالمنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق اإلنسان
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 نظام األسد يقصف خميم درعا لالجئني الفلسطينيني بالقذائف 

 احملرمة دولياً 
 األمم املتحدة تطالب بتحقيق دويل حول قصف املستشفيات 

 يف حلب
    م1026 نوفمبر 11  - هـ2418صفر  11الثالثاء  الرياضجريدة : صدرالم

http://www.alriyadh.com/1549536 

 

 واس -جنيف 

طالب المبعوث الدولي لألزمة في سورية ستيفان دي ميستورا، النظام السوري خالل زيارته إلى دمشق بدخول فريق 

 .ممي إلى حلب للتحقيق في أحداث قصف المستشفيات، وذلك في ظل إنكار دمشق قيامها بهذا القصف الجويأ

وأشار المبعوث األممي في بيان له، إلى أنه أبلغ وزير الخارجية لدى نظام األسد، وليد المعلم، بغضب المجتمع الدولي من 

المدنيين والبنية التحتية المدنية ويؤدي إلى المزيد من  األوضاع في حلب، وأنه طالبه بوقف أي نشاط عسكري يستهدف

 .معاناة الشعب السوري

وقال دي ميستورا إن النظام السوري ما زال يرفض خطة األمم المتحدة اإلنسانية الخاصة بشرق حلب، وهي الخطة التي 

شخص من المرضي  100وافقت عليها المعارضة السورية، موضًحا أن بنود الخطة تتضمن اإلجالء الطبي لنحو 

وجرحي الحاالت الخطيرة، خاصة بعد األضرار التي تعرضت لها المستشفيات، والسماح بدخول اإلمدادات الطبية 

واألدوية لعالج الذين ال يمكن إجالؤهم، إضافة إلى دخول المواد الغذائية لنحو ربع مليون شخص يعيش تحت الحصار في 

هر، ودخول فرق طبية للتناوب مع األطباء الذين تعرضوا لإلصابات والقتل، أو شرق حلب ولم يتلقوا أي مساعدات ألش

 .اإلنهيار بسبب ضغط العمل الكبير

وأضاف دي ميستورا أنه ناقش مع وزير نظام األسد خطة األمم المتحدة الخاصة بشرق حلب، التي تنص على وقف 

ات اإلنسانية إلى المدينة، وإقامة إدارة محلية، مفيداً بأن القصف من الجانبين، وخروج المقاتلين وأسرهم، ودخول المساعد

 .النظام السوري رفض أيضا هذه الخطة وطالب بضمانات

دول تعكف حاليا في جنيف في مشاورات للتوصل لصيغة هذه الضمانات في إطار مخرجات مؤتمر  5ولفت إلى أن 

 .لوزان لمجموعة الدعم الدولية لسورية

سية السورية قال دي ميستورا أن األمم المتحدة تواصل مشاوراتها لدراسة استئناف المحادثات في وحول المحادثات السيا

ظل التصعيد العسكري الجاري، مشيراً إلى أن نائبه رمزي عز الدين توجه إلى موسكو، وتوجه هو نفسه في زيارة إلى 

ستكمال المشاورات واإلعداد الجيد أنقرة وطهران، وسيتوجه إلى بروكسل وجنيف ولندن ونيويورك وواشنطن إل

 .إلستئناف المحادثات السياسية

 .ويثير التصعيد العسكري الحالي مخاوف المجتمع الدولي حيال مصير المدنيين المحاصرين

إلى ذلك، قصفت قوات نظام األسد أمس مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية بالقذائف والصواريخ المحرمة 

ت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيان له أن قوات نظام األسد قصفت بعدد من إسطوانات دوليًا، وأعلن

الغاز وقذائف الهاون والصواريخ الفوسفورية مناطق متفرقة من مخيم درعا، مشيرة إلى أن أسطوانة الغاز المتفجرة تعد 

 .سقوط ضحايا وتحدث خراباً في المنازل إحدى أدوات قصف قوات النظام السوري على المناطق السكنية وتسبب
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من مبانية يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية % 80وذكرت المجموعة في بيانها أن سكان مخيم درعا الذي دمر حوالي 

جراء الحصار الذي تفرضه قوات نظام األسد والمليشيات المتعددة الجنسيات العاملة معه على المخيم والمناطق المتاخمة 

 .اه والكهرباء لفترات زمنية طويلةيعانون من نقص حاد في األدوية والمواد الغذائية واستمرار انقطاع الميله، كما 

 

 
 قتيالً  733ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار يف اهلند إىل 

    م1026 نوفمبر 25  - هـ2418صفر  25الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161122/du11.htm-http://www.al 

 

 :ا ف ب -بوكريان 

قتيالً بينما عملت فرق  241أعلنت السلطات الهندية أمس االثنين ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار الذي وقع األحد إلى 

 24ولم يعد هناك أمل في العثور على ناجين في العربات الـ. لحطاماإلنقاذ طوال الليل للعثور على ضحايا عالقين بين ا

عربة من القطار السريع في رحلة بين اندوري وباتنا عن السكة بالقرب من مدينة كانبور  24وخرجت . للقطار السريع

ال مسؤول كبير في وق. حوالي الساعة الثالثة األحد عندما كان معظم المسافرين نائمين( شمال)في والية اوتار براديش 

الحصيلة الحقيقية ستكون أكبر وسيكون من الصعب التعّرف على كل القتلى »الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس إن 

ً الذين تشّوهت جثثهم بشكل كبير وتفيد تقديرات أن . ولم يعرف عدد الجرحى بينما تستمر عمليات اإلغاثة. «خصوصا

لكن كثيرين كانوا مسافرين بال حجز أي بال بطاقات مما يجعل . ندما وقع الحادثالقطار كان يقل أكثر من ألفي شخص ع

 من المستحيل معرفة عدد األشخاص

وبينما يقوم عمال برفع حطام القطار، تجمع حشد من الفضوليين . الذين كانوا على متنه، كما قال ناطق باسم سكك الحديد

وبحسب وسائل . ئب والمالبس ليتمكنوا من معرفة مصير أقربائهمويقوم عدد من األشخاص بتفتيش الحقا. في المكان

ً في هذه الفترة في أوج موسم األعراس في الهند . اإلعالم المحلية كان القطار يقل العديد من األسر التي تسافر جماعيا

ة من األكبر في وشبكة القطارات في الهند واحد. وتفيد تحقيقات أولية أن الحادث قد يكون نجم عن سكة في وضع سيئ

وهي تبقى مع ذلك وسيلة النقل الرئيسية التي تسمح بتغطية مسافات . العالم لكنها تعاني من ثغرات كبيرة في مجال السالمة

 .ى الرغم من منافسة الخطوط الجويةكبيرة في هذا البلد الشاسع عل
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 يف إيرانانتهاك حقوق اإلنسان 
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة عكاظ األربعاء : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1510396 

 

 عبدالرمحن مهابادي
هو ما جرى في أحد السجون  في إيران الرازحة تحت حكم الماللي، تتواصل انتهاكات حقوق اإلنسان يوميا أحدثها

سجناء آخرين  7وتناقلت األخبار أن هناك ما ال يقل عن . اإليرانية من عملية إعماء عينين لسجين مغلوب على أمره

نوفمبر  25ما زال النظام اإليراني يمارس االنتهاك باستمرار وبشكل ممنهج، ويوم . ينتظرون تنفيذ هكذا أحكام ال إنسانية

ثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة وللمرة الثالثة والستين انتهاك حقوق اإلنسان في إيران وطلبت من أصدرت اللجنة ال

ولو أن اإلدانة جاءت هذا العام مختلفة عن سابقاتها بكثير، . النظام اإليراني وقف االعتقاالت والتعذيب خاصة اإلعدامات

القرار في ما يخص هذا النظام ليس كافيا كونه ال يعتقد أساسا  يعمق األزمات في النظام، إال أن مجرد صدور وهذا ما

 .بحقوق اإلنسان والقوانين الدولية

وإذا ما ألقينا نظرة إلى حكم هذا النظام فنرى أن كيانه قائم على االنتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق اإلنسان ويمكن 

كون هذا النظام . لنظام بحقوق اإلنسان فهو يوم مماته وانهياره السريعالقول باليقين القاطع إنه إذا افترضنا يوما يلتزم فيه ا

إنه مارس كل األعمال المنتهكة لقوانين . وبسبب طبيعته السلطوية والتوسعية ال يقف عند حد في انتهاك حقوق اإلنسان

لين له خارج الحدود حيث كما أنه سوق نسخا من سلوكياته إلى الموا. حقوق اإلنسان حيثما تمكن وهدد المجتمع البشري

نسمع ونرى صورا عديدة من جرائم أزالم النظام في الحشد الشعبي في العراق وسورية تتوزع على اإلنترنت والصور 

هذه الجرائم . التي تبث عن جرائم داعش في الموصل على اإلنترنت، كل هذه الجرائم تستمد نزعتها من مصدر واحد

 .ة تعود إلى القرون الوسطى تحملها رؤوس قادة نظام والية الفقيهمستلهمة ومتأثرة من أفكار وعقلي

النظام الحاكم في إيران الذي حل . في إيران الرازحة تحت حكم الماللي، باتت هذه الجرائم مشرعنة وتمارس باسم اإلسالم

خميني ليس إال ديكتاتورية محل نظام دمحم رضا بهلوي شاه إيران بعد الثورة التاريخية والعارمة للشعب اإليراني وأسسه 

بل إنه كان . أسوأ من الديكتاتورية السابقة ألنها لم تنبع من طموحات الشعب ومن طموحات تيار ثوري في المجتمع

ولهذا السبب بدأت . انتهازية استغلها خميني الستخدام مشاعر الدين عند المواطنين ليركب موجة الثورة ويسرقها

م مع قمع الحريات وقتل طالب الحرية وسلب السلطة من الشعب ونفي حقوق األقليات الخطوات األولية لهذا النظا

واألكراد وأن الفتاوى اإلجرامية التي أصدرها خميني ضد منظمة مجاهدي خلق وأبناء شعب كردستان هي وثائق موثقة 

 .لهكذا حقائق تؤكد أن السياسات الداخلية والخارجية لهذا النظام قائمة على ذلك

دستور هذا النظام القائم على التفرقة والتطرف اإلسالمي فيتعارض مع قيم الدين الحنيف والنص القرآني الصريح  وأما

ولهذا السبب لم تصوت عليه القوى الثورية والشعبية ومنها منظمة مجاهدي . الحترام الحريات وحقوق الشعب وسلطته

 .خلق اإليرانية إطالقا

ال توجد منظومة قضائية مستقلة وما سمي بالسلطة التشريعية والقضائية للدولة فهو آلية  في إيران التي يحكمها الماللي

وتضطر . لكونها تدافع عن شرفها« ريحانة جباري»وفي هذا النظام يتم شنق . لقمع الشعب وقتل المعارضين للنظام

نفسها من الطابق العلوي من الفندق  إلى الهروب من قبضة مأمور مجرم للنظام أراد اغتصابها فتلقي« فريناز خسرواني»

من المخدرات وأناس بسبب سرقة بسيطة « غرام»فيعدم يوميا ضحايا المخدرات لكونه بحوزتهم . إلى األرض وتتوفى

 .بينما مسببو ظواهر الفساد مثل اإلدمان والفقر والفساد والرذيلة والبطالة هم سلطات النظام وقوات الحرس« جدا»

جزءا بسيطا من األبعاد الكارثية النتهاك حقوق اإلنسان في إيران، حيث يثبت بوضوح أن نظام والية  ما ورد أعاله يشكل

لذلك من الضروري . الفقيه المتأزم لن يتخلى بمحض إرادته عن اإلعدام واألحكام القاسية لبتر األطراف وإعماء العين

http://www.okaz.com.sa/article/1510396


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

178 

األمن الدولي وأن تلغى عقوبة اإلعدام في إيران وأن للغاية أن يحال ملف انتهاك حقوق اإلنسان في إيران إلى مجلس 

 .تشترط إقامة عالقات الدول مع هذا النظام بوقف اإلعدام والتعذيب

 

 

 الفئة أ" حقوق اإلنسان"متنح " االعتماد الدولية""
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11األربعاء  الغد صحيفة: المصدر

http://www.alghad.com/articles/1269282 

 

قررت لجنة االعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إعادة تصنيف المركز الوطني لحقوق اإلنسان  -عمان 

ذا النوع من من بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بما يطابق مبادئ باريس المؤطرة لعمل ه( أ) ومنحه الفئة 

 .المؤسسات

وقال المفوض العام لحقوق اإلنسان الدكتور موسى بريزات ان أهمية هذا القرار تكمن في تمكين المركز من المشاركة في 

الهيئات المختلفة لمؤسسات لحقوق االنسان، والحصول على الدعم المالي لمشاريع معينة سواء من الهيئات المانحة الدولية 

 .امية لحقوق االنسان أو برنامج االمم المتحدة االنمائياو المفوضية الس

واضاف ان هذا القرار هو شهادة لألردن بانه يأخذ ويقبل توصيات المركز فيما يتعلق بحقوق االنسان، مشيرا الى إقرار 

 .الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان التي كانت من ابرز توصيات المركز

، مجموعة من المبادئ التوجيهية 2111الجمعية العمومية لألمم المتحدة العام وتتضمن مبادئ باريس، التي اعتمدتها 

تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واستقالليتها واختصاصاتها في مجال حماية حقوق اإلنسان 

 .زمة لالضطالع بمهامهاوالنهوض بها وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على اإلمكانية المادية والبشرية الال

مع توصيات من لجنة االعتماد في الهيئة المعنية الدولية  1020العام ( أ)حصل على التصنيف " حقوق االنسان"وكان 

 .تتعلق بضرورة اجراء تعديالت على قانون المركز على أن يعاد تصنيف المؤسسة كل خمسة أعوام

المركز العام الماضي تم اعادة هذا التصنيف بسبب عدم تطبيق  وقال بريزات انه عند استحقاق موعد اعادة تصنيف

التوصيات الصادرة عن لجنة االعتماد والمتعلقة بقانون المركز مع ان مجلس الوزراء قد وافق على اجراء تعديالت بعد 

 .ان تم حل مجلس النواب السابع عشر

مع تأكيد على التوصيات السابقة والتي لم تعالجها ( أ)واوضح أن لجنة االعتماد اعادت تصنيف المركز ومنحته الفئة 

 .(بترا) -. التعديالت التي تم تكرارها مؤخراً ورفعت لمجلس االمة لمناقشتها واقرارها
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 الراصد اليمني يطلق تقريرًا جديدًا النتهاكات امليليشيات

 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
jazirah.com/2016/20161123/du10.htm-http://www.al  

 

 :واس -« الجزيرة»

تقريراً جديداً رصد خالله االنتهاكات ، (الراصد اليمني)أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن 

ورصد . محافظة يمنية 27م في 1026/  1/  10حتى  1025/  2/  2ميليشيا الحوثي وصالح خالل الفترة  التي قامت بها

ً بينهم  1646التحالف اليمني خالل هذه الفترة مقتل  كما رصد التحالف ، أطفال 101امرأة و 517رجالً و 8246مدنيا

 .أطفال 1707امرأة و  1011رجالً و 28512مدنياً بينهم  14110إصابة 

معتقالً غالبيتهم ناشطون شباب وسياسيون وإعالميون  21780وبلغ إجمالي المعتقلين الذين تم رصدهم وتوثيق بياناتهم 

 .باإلضافة إلى عدد من الفئات العمالية وعدد من األطفال

وخدمياً باإلضافة إلى مرفقاً صحياً وتعليمياً  1822كما بلغ عدد االنتهاكات التي طالت الممتلكات العامة خالل نفس الفترة 

 .مواقع أثرية ودور للعبادة

مقراً خاصاً ومنزالً ومجمعاً سكنياً ومصانع ومزارع خاصة  15114فيما طالت االعتداءات على الممتلكات الخاصة لعدد 

 .ومحالت تجارية ووسائل نقل

مدنياً بينهم  118العام الحالي مقتل  ورصد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن خالل الربع الثالث من

 .امرأة 68طفالً و 171مدنياً بينهم  2246فيما بلغ عدد القتلى من المدنيين في الربع األول والثاني ، امرأة 51طفالً و 11

د فيما بلغ عد، امرأة 18طفالً و 41مدنياً، بينهم  114وبلغ عدد الجرحى خالل الربع الثالث لهذا العام من المدنيين 

 .امرأة 2067مدنياً و 161مدنيين بينهم  4044الجرحى من المدنيين خالل الربعين األول والثاني 

ً من قبل الميليشيا االنقالبية 141ورصد التحالف اليمني خالل الربع الثالث اعتقال   1180فيما رصد اعتقال ، شخصا

 .بعين األول والثاني للعام الجاريشخصاً خالل الر

 
 المى ترحب مبوافقة السعودية الستضافةالتعاون اإلس

 مقر هيئة حقوق اإلنسان 
 م1026نوفمبر  11 -هـ 2418صفر  11صحيفة الوسط األربعاء : المصدر

85152-news/article-http://www.alwast.net/arabic 

 

 كتبت آمال رسالن

ين العام لمنظمة التعاون اإلسالمى يوسف بن أحمد العثيمين موافقة مجلس الوزراء فى المملكة العربية السعودية ثمن األم

على إنهاء اجراءات اتفاقية المقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة 

 .لمنظمة التعاون اإلسالمى

لعام أن قرار مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت أمس االثنين، من شأنه أن يمكن الهيئة الدائمة المستقلة وأثبت األمين ا

 .لحقوق اإلنسان من استكمال بنيتها اإلدارية والتنظيمية والمالية، األمر الذى يسهل ممارسة نشاطها كهيئة مستقلة

 .ق اإلنسان بهذه الخطوة اإليجابيةلمستقلة لحقوومن ناحيته أشاد رئيس الدورة الحالية للهيئة الدائمة ا

http://www.al-jazirah.com/2016/20161123/du10.htm
http://www.alwast.net/arabic-news/article-85152
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 فضيحة.. ما حيصل يف حلب: منظمة دولية

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14الخميس  الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1549958 

 

 رويترز -أ ف ب، برلين  -بيروت 

غير الحكومية في بيان لها أمس، أن استمرار معاناة األطفال وموتهم في مدينة حلب " سايف ذا تشيلدرن"اعتبرت منظمة 

 ".فضيحة من الناحية األخالقية"السورية هو 

ودهم في المدرسة األطفال وعمال اإلغاثة يتعرضون للقصف خالل وج"وقالت سونيا خوش مديرة المنظمة في سورية إن 

، واعتبرت أن استمرار ارتفاع حصيلة األطفال "أو خالل سعيهم لتلقي عالج في المستشفيات التي تستهدفها هجمات أيضا

فضيحة من الناحية األخالقية، وهذا ال يمكن إال أن يتعاظم نظرا إلى محدودية اإلجراءات "الذين يموتون في حلب هو 

القتلى الذين سقطوا خالل عطلة نهاية األسبوع، موظفة بمدرسة في شرق حلب توفر  ، ومن بين"المتخذة لوقف القصف

وابنها عبدهللا البالغ من العمر ستة أشهر تحت ( عاما 17)الدعم لها، فقد تم اكتشاف جثة مرام " سايف ذا تشيلدرن"

تم تعليقها بسبب الضربات مدرسة أخرى في شرق حلب  21إلى أن الدروس في " سايف ذا تشيلدرن"وأشارت . األنقاض

العنيفة، ودعت المنظمة إلى وقف إلطالق النار بإشراف المجتمع الدولي للسماح بمرور المساعدة اإلنسانية الى شرق 

 .حلب وإجالء المصابين والمرضى

السوري من جهته قال مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا إنه قلق من احتمال أن يشن الرئيس 

من يناير، ولم يوضح دي ميستورا  10هجوما جديدا لسحق شرق حلب قبل تنصيب الرئيس األميركي دونالد ترامب في 

لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن األسد قد يشجعه . في تصريحه سبب اعتقاده بأن األسد قد يقدم على مثل هذه الخطوة

ن المستبعد أن ترد الحكومة األميركية الحالية مع قرب نهاية واليتها، تعهد ترامب بتعزيز العالقات مع روسيا وأن م

وانضم دي ميستورا إلى وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير في الدعوة إلى التوقف عن قصف المدنيين في 

 .سورية وإلى حل سياسي للصراع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1549958


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

181 

 
 حمافظة اخلليل قوات االحتالل تعتقل مخسة فلسطينيني من

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14الخميس  الجزيرةجريدة المصدر
jazirah.com/2016/20161124/du6.htm-http://www.al 

 

 :وكاالت -رام هللا 

خمسة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية يوم أمس األربعاء 

 .الغربية

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات االحتالل داهمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت ثالثة مواطنين 

ة منازلهم والعبث بمحتوياتها، األسير المحرر شادي أبو عفيفة، ودمحم أبو سل، وسعيد بنات، بعد مداهم: فلسطينيين، وهم

بينما داهمت بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، واعتقلت الشاب أحمد دمحم الحروب، ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب 

 .يحيى دمحم سلهب، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما

دينة الخليل منها حاجز على مدخل من جهة أخرى، نصبت قوات االحتالل عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات وم

 .بلدة الظاهرية جنوبًا، كما جابت دوريات االحتالل بلدات وأحياء من مدينة الخليل

 .فلسطينيًا من محافظتي القدس المحتلة وطولكرم 22وكانت قد اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية أمس األربعاء 

ل اعتقلت تسعة فلسطينيين على األقل، في حملة واسعة شنتها بقرية وأفاد مصدر أمني في المحافظتين، بأن قوات االحتال

 .حزما شمال شرق القدس المحتلة، فيما اعتقلت أسيرين محررين من مخيم ومدينة طولكرم بعد مداهمة منزليهما

مدينة القدس إلى ذلك اعتقلت أيًضا قوة إسرائيلية فجر أمس األربعاء خمسة أطفال فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرقي 

 .المحتلة

عمليات االعتقال تمت بعد مداهمة قوات االحتالل منازل األطفال الخمسة، كما »الفلسطينية أن « معا»وذكرت وكالة أنباء 

 .«أنها عاثت خرابًا وتدميًرا، خالل عمليات التفتيش الدقيقة للمنازل

لحجارة على سيارات المستوطنين والجيش اإلسرائيلي، كما وزعت القوات بيانات على السكان، تطالبهم فيها بوقف إلقاء ا

 .رع الرئيس المجاور، بحسب الوكالةخالل سير مركباتهم على الشا
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 جلسة حوارية حول إنفاذ خطة حقوق اإلنسان

 م1026 نوفمبر 14 -هـ  2418 صفر 14الخميس  الرايصحيفة : المصدر
http://alrai.com/article/1027541 

 

 رامي االمير -بترا  -عمان 

نظم المركز الوطني لحقوق االنسان امس االربعاء جلسة حوارية لمناقشة آليات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق 

ت المجتمع المدني من كافة االنسان بمشاركة مكتب المنسق الحكومي لحقوق االنسان برئاسة الوزراء وعدد من مؤسسا

 .محافظات المملكة

واكد المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات ضرورة تفعيل منتدى فكري يحمل افكارا بناءة تؤسس لعمل تشاركي 

بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وهي مهمة رائدة على مستوى المنطقة حيث يقوم بها المركز كجهة وطنية تريد 

 . االطراف المعنية بحقوق االنسان ان تواصل وتؤطر لعمل جماعي مؤسسي مستقبلي مبني على الثقة المتبادلة من كافة

وأشار الى ان الجلسة تركز على تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان ومتابعة تنفيذ محاورها ومبادئها والتعرف 

ر مؤسسات المجتمع المدني، واستغالل تشكيل مجلس االمة بشقيه على ابرز التحديات التي تواجه تطبيقها، ومناقشة دو

من جهته ثمن المنسق الحكومي لحقوق االنسان . النواب واالعيان لمراجعة التشريعات والقوانين التي تحتاج الى تعديل

د النجاح الوطني باسل الطراونة الدور الريادي الذي يقوم به المركز في تعزيز مسيرة حقوق االنسان بالمملكة خاصة بع

 .من لجنة االعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية Aالذي حققه مؤخرا بحصوله على تصنيف 

وأشار الى ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان هي نتاج لجهد وطني كبير امتد على مدى اشهر قام عليه عدد من 

لوطنية والمؤسسات االمنية، الفتا الى ان الحكومة كانت الخبراء والمختصين المحليين من عدد من الوزارات والهيئات ا

 .دعت المجتمع المدني سابقا الى عمل تحالفات لتقديم االفكار واالقتراحات تتعلق بالخطة

وتحدث عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني عن اهم التقاطعات واالقتراحات التي تتوافق مع الخطة الوطنية، وقدموا 

 .التي تواجه عمل هذه المؤسسات البعددا من المط
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