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 م   2017 يوليو 16 -هـ 1438شوال   22الوطن االحد المصدر: جريدة   هكذا أصبح السجن أرحم

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=34790 

 

 هالة القحطاني
الوزارة التي ينبغي أن تغير أنظمتها، بقاء الفتاة في دور الرعاية دون أن يتسلمها أهلها لعدة سنوات، يُعدّ خلال في خطط 

 وتطوعها لخدمة الظروف المتغيرة

إنسانيتنا هي ما تبقينا أحياء في هذا العالم المزدحم بالمشكالت، وتحدد قيمتنا في مجتمعنا. فبدال من أن يتخذ الفرد منا 

أن هذا ليس من مسؤوليته، حتى  خطوة إيجابية لوقف أذى بسيط عن آخر بشجاعة، يدير ظهره وكأنه ال يرى، ألنه يعتقد

يتحول األذى البسيط عظيما ال يطاق. مع أن القوانين الكونية والفطرية تدفعنا إلى أن نتحرك في االتجاه اآلخر، لمنع 

  .مكروه أو صد ضرر عن اآلخرين، ألن هذه ضمن مسؤوليتنا الدينية واالجتماعية

ى تحطيم وتهشيم زجاج، قامت بها عدد من نزيالت دار رعاية احتوت الجهات األمنية األسبوع الماضي، عملية فوض

الفتيات في مكة، بسبب عدم تجاوب إدارة الدار مع مطالب كانت الفتيات تقدمت بها مسبقا، وبسبب انتهاء محكومياتهن 

  .أيضا، ورفض ذويهن استالمهن

وبعد انتهاء التحقيقات أفرجت النيابة عنهن،  منهن إلى سجن النساء، 9بعد السيطرة على الموقف وتهدئة الفتيات، أُحيلت 

  .فرفضن الخروج من السجن بسبب اعتراضهن على سوء المعاملة في الدار، ليصبح السجن أرحم على أنفسهن المحطمة

وبصراحة، أضم صوتي إلى الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، في تحميل الدار مسؤولية ما تعرضت له الفتيات من 

 .نتج عنه من تطورات أدت إلى إيداعهن السجنتجاوزات، وما 

ملف حساس ومعقد، تتشابه تفاصيله االجتماعية في عدة مناطق لألسف. فحين تهرب الفتاة « نزيالت دور الرعاية»ملف 

ا أو ترتكب جريمة، ال تغفر لها أسرتها فقط، بل المجتمع بأكمله، الذي من أفراده العاملون في دور الرعاية، وغالبهم ليسو

 .متخصصين في التعامل مع هذه الحاالت

وغالب األمور التي تعترض عليها الفتيات في تلك الدور، ينحصر في احتياجاتهن اليومية والنفسية البسيطة مثل، سوء 

  .المعاملة والمضايقات التي يتعرضن لها من بعض العامالت، وسوء التغذية التي تقدّم لهن، وتدني مستوى الخدمات

المسؤول لتعديل أو تطوير الخدمات في أي قطاع، إال بعد أن ينهار السقف وتعم الفوضى. وحين يكون األمر  وال يلتفت

متعلقا بشؤون الفتيات، تكون االستجابة أضعف، وأحيانا ال تذكر، إال بعد أن يجنح األمر عن مساره، فيلفت االنتباه، ألننا 

 .إهمالنا لها هو ما يحولها إلى كارثة كبيرةاعتدنا أن ننكر أن األخطاء تبدأ دائما صغيرة، و

في هذه القضية، « ال حول وال قوة لنا»وحين يُْجمع المختصون من أساتذة علم االجتماع والنفس واإلرشاد على نبرة 

ذات تحويل األمر لمحكمة التنفيذ إللزام األسر باستالم بناتها بالقوة، أو أن تتدخل اإلمارة لتصلح »ويقترحون حلوال مثل 

، كلها اقتراحات «البين لضمان عدم إيذاء الفتيات، أو إيقاف خدمات األب كي يذعن باستالم ابنته، أو إجباره بكتابة تعهد

وحلول وقتية تستفز اآلباء في إجبارهم، وغير منطقية للفتيات الخائفات من مستقبل مجهول. بل تبدي عجز المسؤولين عن 

والمجتمع، بإلقاء الكرة في ملعب آخر، وكأنهم ال يدركون أن الهاربات من التعنيف، إيجاد حلول هادفة تخدم المتضررات 

إلزام األسر »هربن من األساس من أسر قاسية، فككت ترابطها المشكالُت بين أفرادها، فكيف يرون أن الحل هو 

  .«!باستالمهن وال بديل لهن من التعنيف إال أسرهن

لجبرية ال تنهي المشكلة، بل تصنع منها سلسلة حلقات جديدة ال تنتهي، بل ربما تزداد إعادة الفتيات إلى ذويهن بالقوة ا

  .تفاقما

درجة، بدال من الدوران في المتاهة نفسها، فبقاء النزيالت  180ومثل تلك القضية ال تحتاج منا سوى تغيير اتجاه التفكير 

بة بال جرم. وعلى الجهات أن تطلقهن تطبيقا لألمر في السجن أو في دور الرعاية بعد انتهاء محكومياتهن تعد عقو

 .السامي، بتسهيل أمورهن واجراءاتهن دون ولي أمر
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فتأهيلهن ال يعني حبسهن ومعاملتهن كمجرمات، ولن يتم عن طريق جلسات نفسية فقط، بل عن طريق ملء أوقاتهن، 

هلها لعدة سنوات يعد خلال في خطط الوزارة التي وإشغالهن بالعمل والتدريب، فبقاء الفتاة في الدار دون أن يتسلمها أ

ينبغي أن تغير أنظمتها وتطوعها لخدمة الظروف المتغيرة، شريطة أن تعمل عليها مع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، 

لة بوضع خطط بديلة، بدال من أن تتكدس الفتيات في الدور. مثل أن تضع شهرا واحد فقط حدا أقصى لتسليم الفتاة في حا

األسر الطبيعية، أو تحول ملفها للتوظيف في حالة األسر الصعبة التي تعاني خلال في تركيبها. فالعمل يُخرج قدرة وطاقة 

اإلنسان الكامنة، ويغير شخصيته لألفضل ويصقلها ويعلمه ما لم يكن يعلم من قبل، وما إن يشعر بأنه ينجز وينتج، حتى 

 .الوقت عملية التعزيز وإعادة الثقة في النفس تلقائيا يمنحه ذلك الشعور بالرضا، فتتولد مع

وحين تعمل الفتاة تتغير شخصيتها وتتقدم، وتنظر إليها أسرتها والمجتمع بنظرة مختلفة، فتعود العالقات تدريجيا بشكل 

  .صحي وأكثر إقناعا، وإن لم تعد نكون كسبنا عضوا فاعال في المجتمع

ية لإلنسان تغيرت، والدولة بأكملها في مرحلة تحول، فإذا ال يملك المسؤولون إيجاد الظروف تغيرت، واالحتياجات الفرد

 .حل يرضي حقوق اإلنسان البسيطة، فهذا في حد ذاته مشكلة أخرى

ملف حساس، لم يصل إلى حلول منصفة أو منطقية، بل ما زال يعاني فشال ذريعا، فال يمكن « نزيالت دور الرعاية»ملف 

التي تناقش تفاصيله، أن يكون غالبها من الرجال الذين ال يستطيعون فهم المراحل النفسية التي تمر فيها  أن تستمر اللجنة

 الفتاة، وال يدركون خطورة أن يصبح السجن بالنسبة لها أرحم.

 

 
م من عدم احملاكمة 85

ُّ
 م   2017 يوليو 24 -هـ 1438 ذي القعدة 1  االثنينالوطن المصدر: جريدة   قضية تظل

aspx?ArticleID=310194&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail. 

 

      AM 12:19 24-07-2017الرياض: خالد الصالح 

المنصوص  في الوقت الذي أكدت النيابة العامة في المملكة، أنه من حق أي إنسان عدم القبض عليه أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إال في األحوال

الوطن، تسجيل »نظام اإلجراءات الجزائية، كشف رئيس جمعية حقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني لـعليها نظاما، وذلك وفقا للمادة الثانية من 

قضية، فيما توزعت باقي القضايا بين مختلف  55قضية تَظلُّم من عدم المحاكمة، لتحتل الرياض المرتبة األولى بـ 85لـ 1437الجمعية عام 

قضية انتهاء محكومية دون  25قضية، منها  87طالبة بإطالق سراح، وكان من نصيب الرياض قضية م 191مناطق المملكة. وباشرت الجمعية 

 .قضية 13إطالق سراح، وجاءت الرياض في المرتبة األولى بواقع 

 حظر التعذيب

و معنويا، كذلك على حظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أ« تويتر»شددت النيابة العامة في حسابها الرسمي على موقع التواصل االجتماعي 

بأنها « الوطن»تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، تطبيقا للمادة الثانية من نظام اإلجراءات الجزائية، لتبين جمعية حقوق اإلنسان لـ

 .قضية سوء معاملة وتعدٍّّ وتجاُوز لألنظمة داخل السجون 25وقفت العام الماضي على 

 التحليف واإلكراه

قضايا ضغط معنوي على السجين، لفتت النيابة العامة في تغريداتها التوعوية إلى أنه ال يجوز تحليف  4الجمعية وقوفها أيضا على بعد أن أكدت 

 من نظام اإلجراءات الجزائية. 102المتهم، وال استعمال وسائل اإلكراه ضده، تطبيقا للمادة 
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 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2الشرق األوسط الثالثاء ريدة المصدر: ج  املتطرفون واللعب بالنصوص الدينية

 رابط الخبر

 

 محد املاجد
ون على أن سقوطها بالكامل مسألة وقت. وفي لجة غبار يتفرج العالم على تداعي الدولة الداعشية المزعومة في العراق وسوريا، ويجمع المراقب

، ما المعين الذي نهلوا منه؟ ومن أين أتوا؟ وكيف نحمي األجيال الناشئة من «أنى هذا؟»هدم هذه الكيانات المتطرفة اإلرهابية تبدأ عملية البحث 

 هذا الوباء الخطير؟

ً في عالم معالجة األمراض الفكرية كثير من وكما في عالم الطب الذي تشيع فيها األخطاء البشرية في ال تشخيص وإجراء العمليات، تكثر أيضا

لك في األخطاء والمزالق التي لم تسعفها غايتها النبيلة في ارتكاب الخطأ في الوسيلة، وأكبر دليل على ارتكاب هذه األخطاء، كما أشرُت إلى ذ

ً لمكافحة هذه اآلفة الخطرة. فالدول مقالة سابقة، أن فشو ظاهرة التطرف وتمدد عالم اإلرهاب  ً مع الجهود المبذولة عالميا ال يتناسب مطلقا

والمؤسسات الدينية والفكرية واألكاديمية بذلت وتبذل جهوداً مضنية، وتنفق مئات الماليين من الدوالرات لتجفيف منابع التطرف ومصادر 

 .«باقية وتتمدد»اإلرهاب، وهذه اآلفة اإلرهابية 

جهد الشاق في البحث عن معالجة جذرية لظاهرة التشدد واإلرهاب، يظن بعض الباحثين أن مجرد ورود اسم عالم أو مفكر في أدبيات في خضم ال

ومن دار في فلكها، كاف لتوجيه أصابع االتهام إلى هذا العالم أو ذاك المفكر. وشيخ اإلسالم ابن تيمية واحد « داعش»هذه التنظيمات المتطرفة مثل 

 .رز الرموز العلمية التي ورد اسمها في هذه األدبياتمن أب

ي وهذا في تقديري أحد المنزلقات الخطرة في معالجة اإلرهاب والتطرف، فهؤالء اإلرهابيون يوظفون كثيرا من األدبيات والنصوص اإلسالمية ف

( وعدد من العلماء والمشايخ الذين تتكرر مقوالتهم غير سياقاتها الصحيحة، فنراهم يستقون ما يروق لهم من أقوال الصحابة )رضي هللا عنهم

ومآثرهم في أدبيات هؤالء المتطرفين في توظيفات خاطئة. وبسبب هذه الجدلية الخطيرة وقع عدد من المستشرقين وبعض الساسة الغربيين، 

 .خاصة من ذوي اليمين المتطرف، في نفس الفخ ولكن بصورة أكثر جرأة ووقاحة

ن شنوا الحملة من عرب وعجم على شيخ اإلسالم ابن تيمية، ورأوا فيه ملهماً للتطرف واإلرهاب، أدركوا أن لب المشكلة هو في ولو أن هؤالء الذي

اذ إساءة استخدام النصوص المنسوبة إليه، واالنتقائية المتعجلة، لما حصل اللبس واللغط والغلط. يقول المستشرق الدكتور جون ميشوت، األست

أساء المتطرفون المسلمون الذين يعيشون في القرن العشرين استخدام أقوال ابن تيمية الذي توفي في »البريطانية: « أكسفورد»ة السابق في جامع

ذكر ابن تيمية على أنه الجد الروحي ألسامة بن الدن، فتظن بعدها أنك إذا قرأت أعمال ابن  11 - 9ميالدية، حتى أن تقرير هجمات  1328عام 

في حقل مملوء باأللغام، ولكن حين تشرع في قراءتها ستدرك حتماً أن المتطرفين الذي أساءوا استخدام نصوص ابن تيمية ألغراض تيمية ستمشي 

إرهابية، يقرأون بعض النصوص المجتزأة من كالمه التي دعا فيها لمقاومة المغول، وهي صفحات قليلة في أعماله، فيستخدم المتطرفون هذه 

ضد حكام جور مسلمين، ولكن حين تنتقل ألجزاء أخرى من أعماله سترى أنه من أكثر الناس طاعة لسالطين المماليك في النصوص عن المغول 

 «.عهده، وهم ال يقلون جوراً وظلماً عن زعماء المغول، بل ستدرك أن ابن تيمية من أعظم العلماء المسلمين، وسترى أن فكره يتسم باالعتدال
 

 

 

 

 

 

https://aawsat.com/home/article/981591/%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/981591/%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/writer/almajid
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تعرف على الفرق بني هيئة حقوق اإلنسان ومجعية حقوق 

 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3ليوم االربعاء  عين االمصدر: جريدة   اإلنسان

 رابط الخبر

 

 
جهازين حكوميين يختصان بتلك الحقوق وأوعزت لكل منهما مهام تنصب في مصلحة تولي السعودية اهتماما بحقوق اإلنسان، حيث أوجدت 

  .الوطن والمواطن وفيما يلي الفرق بين هيئة حقوق اإلنسان وجمعية حقوق اإلنسان

http://3alyoum.com/article/546648/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%B3/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://3alyoum.com/article/546648/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%B3/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 هيئة حقوق اإلنسان
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 جلنة ملراجعة عقوبات القتل

 توجيهات بإعداد مدونة قضائية لتحديد اجلرائم

 م   2017 يوليو 22 -هـ 1438شوال   28السبت عكاظ المصدر: جريدة 

 اضغط هنا

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1560319/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85
http://www.okaz.com.sa/article/1560319/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85
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 فيصل يلتقي آل حمسن ويعلن عن )الفيصلية(ال

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1 االثنين البالدالمصدر: جريدة 

 اضغط هنا

 

 عبد الهادي المالكي -جدة

ة هيئ التقى صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر اإلمارة بجدة امس، مدير

 . حقوق اإلنسان بالمنطقة المعين مؤخراً حسام آل محسن

 . وهنأ سمّوه، آل محسن بمناسبة تعيينه مديراً لهيئة حقوق اإلنسان، سائالً هللا له التوفيق في مهام عمله

 . كما استمع سمّوه، إلى شرح عن أعمال الهيئة بالمنطقة

يصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، األربعاء المقبل مؤتمراً من جهة ثانية يعقد صاحب السمو الملكي األمير خالد الف

في صحافياً للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية ، الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ 

 ه من السلمانية إلى الفيصلية.قصر السالم بجدة األسبوع الماضي ووجه بتحويل اسم

 

 

 
 «حقوق اإلنسان»أمري مكة يطلع على أعمال 

 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2المدينة الثالثاء المصدر: جريدة 

 اضغط هنا

 

 
 

http://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9/
http://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9/
http://www.al-madina.com/article/533386/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2الجزيرة الثالثاء المصدر: جريدة   أغسطس شهر استقالل املرأة السعودية!

jazirah.com/2017/20170725/ar5.htm-http://www.al 

 

 ناصر الصِرامي

بعدم مطالبة المرأة بالحصول »ن نهايتها منذ صدور األمر السامي، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ثالثة أشهر تقترب م

 .«على موافقة ولي أمرها، حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية

داية التصحيح في ميزان حقوق وواجبات المواطنة السعودية. كوثيقة مكتوبة وتاريخية بامتياز حملت التوقيع األمر السامي الكريم الذي يعد ب

الملكي الكريم بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء. وهي وثيقة تعديل وتصحيح مسار حصول المرأة السعودية على حقوقها كمواطنة مكتملة العضوية 

 .وشريكة في وطنها

شدد على حل اإلشكاالت فيما يتعلق بحقوق المرأة، كان هو بالفعل التحرك «. مايو الماضي»تعميمه الذي صدر في بداية شهر  المقام السامي في

الجدي والمعلن والمنظم لتصحيح الخلل، وتفعيل نصف المجتمع السعودي نحو تحقيق فعالية اقتصادية ومشاركة اجتماعية ومنحها حقوقها 

 .اإلنسانية الطبيعية

حينها الى أنها مجرد صافرة بداية، سيتلوها خطوات أخرى، حيث نشاهد ونراقب بتفاؤل كبير قطار تحديث الدولة السعودية وهو ينطلق  اشرت

 .بإصرار وحزم وصرامة وجدية

ية لقيادة العمل ومن ذلك التاريخ القريب بدأت بعض الحقوق الطبيعية والعادية تعود للمرأة، بل ومن وقتها حدث دخول شامل للمرأة السعود

واقعا  -مثال-واألجهزة التنفيذية الحكومية والخاصة بشكل لم يسبق بهذه الكثافة وبهذه المستويات أيضاً. فيما أصبحت حصة الرياضة للطالبات 

 .جديدا رغم تأخره لسنوات طوال بال مبررات

المعمول بها لدى األجهزة الحكومية كافة، وطريقة تعاملها مع  األمر السامي الكريم الذي طالب من الجهات المعنية ضرورة مراجعة اإلجراءات

الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع االشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمرها إلتمام أي إجراء مهما كان أو 

أشهر، من  3صر ونتائج هذا االستقصاء في مدة ال تتجاوز ، والرفع بهذا الح-إْن ُوجد  -الحصول على أي خدمة، مع إيضاح أساسها النظامي 

 .2017مايو  4تاريخ صدور األمر، الخميس 

ن، أي ان الرفع بنتائج هذا االستقصاء والمسح اقترب موعده، وتحديدا في الرابع من شهر أغسطس القادم، وبانتظار إصدار قرارات في هذا الشأ

الوالية أو الوصاية على المرأة السعودية المتعلمة والعاملة والمربية، األم واألخت والزوجة، شريكتنا في  بناء على النتائج المتوقعة، ومنها إلغاء

 .الوطن بحقوقها وواجباتها وفرصها وامكانياتها وحاضرها ومستقبلها

فية باالتفاقيات الدولية التي انضمت هناك عمل جميل في هذا االتجاه وبروح األمر السامي، فاليوم تقوم هيئة حقوق اإلنسان بوضع برامج تعري

 .ياتإليها المملكة، وتبذل نساء مشرفات في مجلس الشورى جهود تنويرية وتثقيفية في هذا الشأن وتوضيح طبيعة التزامات المملكة بهذه االتفاق

ستكون الجهات الحكومية تحت سلطة رقابة النساء في السعودية ينتظرن في هذا الصيف أخباراً مفرحة، كل ما عليهن ان يترقبن ويتابعن اآلن، و

ات النساء الناشطات واالعالميات والمثقفات والمتابعات و المتضررات من التقصير في حقوقهن، السيما وان التوجيه واألمر السامي طالب الجه

الرسمية. فالحقوق هنا ستكون نظامية وقانونية  الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة، بنشر تلك التعليمات واإلجراءات المعمول بها لديها في مواقعها

 .وال مجال لالجتهاد أو األهواء الشخصية

عية، وهو ما يعني أن هذه الجهات واإلجراءات ستكون متاحة في العلن تحت سمع وبصر اإلعالم والمرأة المهتمة بحقوقها والمطالبة بحريته الطبي

 .جهات المقصر أو المترددة والتي تضع عراقيل لتحقيق ذلكوسنكون خالل المرحلة القادمة أمام كشف حساب ال

ستظهر بشكل تدريجي ومتسارع اثاره ونتائجه فالمدة المقررة على « برنامج عمل تاريخي للمرأة السعودية»أو كما أشير له « األمر السامي»

ديد من المسئولية والحقوق والمشاركة وشيء من الحرية المسح ونتائج االستقصاء لم يتبق عليها اال ايّام، ايام تفصلنا لالنتقال إلى عصر ج

 .والواجبات أيضاً 

مثل إقرار قيادة المرأة للسيارة لمن يرغبن ويحتجن، كحق أصيل  -توفير حق وحرية الحركة والتنقل  -وهو المأمول-وربما في المستقبل القريب 

 من حقوقهن اإلنسانية.
 

 

http://www.al-jazirah.com/writers/20171516.html


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

12 

 

 
( حالة وقضية إنسانية من 446هيئة حقوق اإلنسان ترصد )

 خالل وسائل اإلعالم
  م 2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   الرياضالمصدر: جريدة 

 اضغط هنا

 

 ل زاحمنايف آ -الرياض 

عدد من الحاالت والقضايا المتعلقة  2016أوضح مدير مركز اإلعالم والنشر في هيئة حقوق اإلنسان محمد المعدي أن الهيئة رصدت خالل العام 

طع ( حالة في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر كافة وسائل اإلعالم التقليدية، ومواقع التواصل االجتماعي، ومقا446بحقوق اإلنسان بلغت )

 .الفيديو على شبكة اإلنترنت

م وسعت الهيئة حسب اختصاصها إلى التأكد من تنفيذ األنظمة واللوائح السارية في موضوعات الحاالت المرصودة، علماً أن هذه الحاالت لم يت

 .التقدم بشكوى بشأنها للهيئة من أصحاب العالقة، وبادرت الهيئة التخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة حيالها

( حاالت، والحماية من 9( حالة، واللجوء إلى القضاء )73وبيّن المعدي أن الموضوعات التي تعلقت بها تلك الحاالت، شملت العدالة الجنائية )

( حاالت، 5( حالة، والجنسية واالعتراف بالشخصية القانونية )12( حالة، والعمل )35( حاالت، والحماية من العنف )9االتجار باألشخاص)

 .( موضوعاً في مجاالت أخرى متعددة75(، باإلضافة إلى )68(، والرعاية االجتماعية)112( حالة، والصحة )48لتعليم )وا

ضاح وفي هذا السياق فإن الهيئة تؤكد على أهمية دور وسائل اإلعالم في التوعية بحقوق اإلنسان، ودورها المهم في نقل المعلومة الصحيحة وإي

 ي نشر المعلومات من مصادرها.الحقائق وتحري الدقة ف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1612159
http://www.alriyadh.com/1612159
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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وزير الثقافة واإلعالم: جهاز أمن الدولة رؤية أمنية لرخاء 

 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد الرياض المصدر: جريدة   تنموي

http://www.alriyadh.com/1609764 

 

 واس -الرياض 

قال معالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عواد بن صالح العواد، إن األوامر والقرارات الملكية التي يأمر بها خادم 

على مواكبة المتغيرات  -حفظه هللا-الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على فترات متقاربة، تؤكد حرصه 

عُد ك افة لالرتقاء بمستوى أداء أجهزة الدولة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات المحلية والدولية على المستويات والصُّ

 .للمواطن والمقيم وزوار الحرمين الشريفين

وأضاف معاليه في تصريح صحفي :" تنسجم هذه األوامر لتحديث وتطوير المنتج الِخدمي واإلداري ألجهزة الدولة وفق 

نها صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، والطموحات التي أعل2030رؤية الحاضر للمستقبل 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعكس قدرات بالدنا بما أنعم هللا عليها من ثروات مادية وبشرية 

 .تحقق االستقرار ألجيال المستقبل

رئاسة أمن الدولة كجهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس وتابع يقول :" ومن هذه األوامر جاء األمر الملكي الكريم بتأسيس 

مجلس الوزراء إلعطائه قوة التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة اإلرهاب والتجسس واالختراق الفكري 

لى أنه سيختصر بكافة أشكاله وأنواعه، وبأحدث الوسائل والطرق العالمية أمنياً ومعلوماتياً، ومراقبة تمويله ماليا، إضافة إ

الكثير من اإلجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة ردة الفعل بحزم وعزم تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن. كما 

أنه سيسهل تفرغه وتخصصه في التواصل مع الجهات ذات العالقة على المستوى الدولي واإلقليمي، والعمل على تطوير 

 ."في التنفيذ والمتابعة أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة

وأكد الوزير العواد أن تحديد مهام أمن الدولة في القطاعات المعنية بالتعامل الميداني واألمني البحت التي كانت جزًءا من 

عمل وزارة الداخلية؛ سيجعل من الوزارة أكثر تفرغاَ وتركيزاً لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع والمحافظة على مكتسبات 

ة وتطويرها وضبط النظام ونشر ثقافة احترام القانون وحفظ الحقوق المدنية والسالمة للمواطن من خالل أجهزة التنمي

األمن العام ممثلة في الشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات ومكافحة المخدرات وبقية الخدمات التي تخص 

 .إلنجازالمواطنين والمقيمين في المملكة ورفع كفاءة العمل وسرعة ا

وأضاف يقول :" إنه ألن وزارة الداخلية عضو في كافة اللجان االقتصادية والتجارية والتنموية واألمنية واالجتماعية 

وكثير من المجاالت الحيوية فإن إنشاء أمن الدولة من القطاعات األمنية وقوات األمن الميدانية يجعل الوزارة أكثر تفرغا 

ونما انشغال بالهاجس األمني وتبعاته الميدانية األمر الذي يرهق قطاعاتها ويزيد تشعبها للجانب التنموي واالجتماعي د

 ً  ."وإرهاقها إداريا

 2030وأوضح معالي وزير الثقافة واإلعالم أن هذا الفصل بين القطاعين يسعى لرفع كفاءات قطاعات الدولة وفق رؤية 

ا، وهذا اإلجراء له تأثير اقتصادي إيجابي لما يتضمنه من ترشيد إنفاق وتحسين أدائها بما يلبي التطلعات المستقبلية لبالدن

الدولة وزيادة اإليرادات من خالل تقديم خدمات أفضل واستثمار أمثل للموارد. ولو أخذنا مثاالً للخدمات سنجد أن تطوير 

ً ويوفر أموا ال طائلة تنفق على تبعات المرور سيؤدي إلى الحد من حوادث المرور التي يروح ضحيتها اآلالف سنويا

 6؛ وهو أعلى من المعدل العالمي )ال يزيد عن 29ألف في المملكة هو  100الحوادث؛ وإذا علمنا أن معدل الوفيات لكل 

 .(ألف 100لكل 
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حالة وفاة  9ر  031وأشار معاليه نقال عن إحصاءات رسمية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وصل إلى 

هـ. كما أثرت حوادث المرور على  1434في المئة منذ عام  18(، ويمثل زيادة بنسبة 2016-2015هـ ) 1437في عام 

في المئة وخمسة في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  3ر  5الطرق تأثيرا سلبيا، مع خسارة تقدر بمعدالت تتراوح بين 

 .الوطني

 

في المئة من إجمالي عدد الوفيات  65لى الطرقات بين المدن حوالي وبلغت نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ع

هـ. يضاف لذلك الخسائر الفادحة  1437حالة وفاة في  5ر  500في المملكة خالل السنوات الماضية، حيث بلغت حوالي 

 .التي تتكبدها الدولة في عالج اإلصابات واألمراض الناتجة عن تلك الحوادث

فة واإلعالم :" هذا يعني أننا بحاجة ماسة لتقليل الخسائر في األرواح وفي نفقات عالج المصابين وقال معالي وزير الثقا

وفي الحفاظ على الممتلكات من خالل التركيز على المرور والرفع من كفاءة العمل. زد على ذلك أن التركيز على مكافحة 

يرتبط بها من جرائم ومخالفات وأضرار اقتصادية المخدرات سيساعد في حماية المجتمع من هذه اآلفة الخطيرة وما 

 .واجتماعية؛ وسيوفر على اقتصادنا الماليين حينما نُخلص مجتمعنا من كل ما يجلب له الضرر العقلي والجسدي

وأضاف معاليه :" الشك أن الهاجس األمني مهم ولكن العناية بالجانب التنموي مهم كذلك، ولذلك فإن هذا الفصل يخلق 

 ً بين األمن والتنمية المستدامة. وهذا يهيء الفرصة الستثمار أجدى للموانىء البحرية والجوية من خالل العناية  توازنا

بتطويرها وتوظيفها لخدمة االقتصاد، واألمر نفسه في تطوير الجمارك السعودية والخدمات األخرى. والمؤمل أن يوفر 

 ."رفع كفاءة العمل وترشيد النفقات وحسن استغاللهاذلك كله عشرات المليارات من ميزانية الدولة نتيجة 

 

 

 
ترحيب سعودي بتقرير صندوق النقد الدويل الداعم لتنفيذ 

 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال   29االحد الرياض المصدر: جريدة   «2030رؤية »

http://www.alriyadh.com/1611266 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

لية بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة رحبّت وزارة الما

 .الرابعة مع حكومة المملكة من إشادة بشأن توجهات االقتصاد الوطني

بما تم وتعليقاً على نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي، قال محمد الجدعان وزير المالية: "نرحب بإشادة الصندوق 

، التي وصفها الصندوق بأنها برنامج )إصالح جريء(. 2030إحرازه حتى اآلن من تقدم على طريق تنفيذ رؤية المملكة 

وارحب بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى التحسن المحرز في إطار المالية العامة بالمملكة، وااللتزام بالشفافية، والعمل 

 ."ع الخاصالمكثف إلزالة العقبات أمام نمو القطا

( العام ٪0.2( هذا العام، مقارنة مع )٪1.7وأشار الجدعان إلى توقع الصندوق بأن يصل النمو غير النفطي بالمملكة إلى )

الماضي، وأن معدالت النمو ستتحسن على المدى المتوسط مع تنفيذ اإلصالحات الهيكلية. وإلى ترحيب الصندوق بخطة 

 .م2017( في العام % 9.3م إلى )2016( من الناتج المحلي اإلجمالي في العام % 17.2خفض العجز في الميزانية من )

وقال الجدعان وزير المالية: "على الرغم من أن هناك الكثير مما يبعث على التفاؤل إال أننا ندرك أن هناك أيضاً تحديات 

لقيادة الرشيدة بمسيرة اإلصالح الشاملة، تستوجب العمل المكثف لمواجهتها، سالحنا في ذلك التوكل على هللا، ثم التزام ا

وما ينعم به اقتصادنا من مقومات. ونقدر التحليل الموضوعي والمحايد لصندوق النقد الدولي المؤكد لقوة أساسيات 

االقتصاد السعودي التي تمكنه من مواصلة البناء القتصاد حديث وحيوي يعم فيه االزدهار . وأسجل شكري للزمالء في 
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ً لممثلي األجهزة  الحكومية المختلفة، الذين بذلو الكثير من الجهود قبل وخالل مناقشات المادة الرابعة، والشكر أيضا

 ."صندوق النقد الدولي، متطلعين في المملكة إلى استمرار التعاون معهم

 

 

 

 

 
    م   2017 يوليو 23 -هـ 1438ال شو   29االحد الرياض المصدر: جريدة   النائب العام حيذر من سجن أي متهم بدون سند نظامي

http://www.alriyadh.com/1611240  

 

حذّر النائب العام الشيخ سعود بن عبدهللا المعجب من إيقاف أي مواطن أو مقيم بدون سند نظامي، كما شدد أنه سيتم 

على أنه "يخضع رجال ( من نظام اإلجراءات الجزائية التي تنص 25محاسبة كل من يتجاوز النّظام وتفعيل المادة )

الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام الشراف النيابة العامة )هيئة التحقيق 

واالدعاء العام سابقا(، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصة في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله 

 ."تأديبية عليه دون إخالل بالحق في رفع الدعوى الجزائية ولها أن ترفع دعوى

وأكد في تعميم وجهه للجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي )حصلت الرياض على نسخه منه( من إيقاف أي متهم ما لم 

وتاريخ ( 2000تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة بالقرار الوزاري رقم )

( من 1/24( و)1/19( من نظام اإلجراءات الجزائية والمادتين )30/33ووفقا لما نصت عليه المادتان ) 10/6/1435

 .الالئحة التنفيذية للنظام

( من 25وأكد الشيخ المعجب في تعميم وجهه لتلك الجهات على التقيد بالنظام، محذرا المخالفين من الُمحاسبة وفق المادة )

 .اءات الجزائيةنظام اإلجر

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر االسبوع الماضي العديد من األوامر باالفراج عن سجينات الزالت 

 .قضاياهم في مرحلة الضبط ولم تتوفر األدلة الكافية لسجنهم واالكتفاء بالكفالة حسب النظام
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كوم التنمية االجتماعية: )رعاية الفتيات( تستقبل املوقوفات واحمل

 م   7201 يوليو 23 -هـ 3814شوال    29االحد الجزيرة المصدر: جريدة   عليهن بقضايا جنائية
7/20170723/113563jazirahonline.com/news/201-http://www.al 

 

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية خالد أباالخيل، أن مؤسسة رعاية الفتيات تستقبل وتؤوي الفتيات 

عاما، وهي من المؤسسات التي تعنى  30الموقوفات والمحكوم عليهن بقضايا جنائية مختلفة، ممن تقل أعمارهن عن 

ات الصحية والنفسية والتربوية لها عند إيداع الفتيات للمؤسسة، وعرضهن على اطباء نفسيين. الوزارة بتوفير كافة الخدم

وقال المتحدث الرسمي:" إن الوزارة تسعى جاهدة منذ افتتاح مؤسسات رعاية الفتيات في بعض المناطق، إلى إعادة تكيف 

ية واجتماعية مع الفتاة وأسرتها، خاصة وقت النزيالت للعودة ألسرهن منذ دخولهن المؤسسة، من خالل عدة جلسات نفس

 ."الزيارات بالنسبة للحاالت التي باإلمكان عودتها

وأشار أباالخيل، إلى أن هناك بعض الحاالت التي تكون لديها سوابق أو تكرر دخولها للمؤسسة، فإن إدارة المؤسسة من 

اصل مع األسرة الرافضة البنتها، وقد يكون ذلك خالل كوادرها النفسية واالجتماعية تكرر المحاوالت والجهود للتو

بالتعاون مع الجهات المختصة مثل: الجهات األمنية، والمحاكم، وإمارات المناطق، ولجان اإلصالح في بعض مراكز 

 .اإلرشاد األسري، بهدف إيجاد خط رجعة مع األسرة الستالم ابنتهم بعد انتهاء محكوميتها

 

 

 
 هيئة الطريان توضح آليات عبور احلجاج واملعتمرين القطريني

 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد الجزيرة المصدر: جريدة 

jazirahonline.com/news/2017/20170723/113567-http://www.al 

 

دت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية على ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الحج والعمرة أك

والذي يؤكد حرص حكومة المملكة على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من اإلخوة األشقاء القطريين في أي وقت 
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أن تنطلق من الدوحة مرورا بمحطات ترانزيت فقط، ويكون قدومهم وعبر أي خطوط باستثناء الخطوط القطرية، على 

 .عن طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة

أما بالنسبة للحجاج من المواطنين القطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة ومن 

شؤون الحج في قطر وتم تسجيلهم في المسار اإللكتروني للحج، فسيكون بإمكانهم القدوم جواً مباشرة من الجهة المعنية ب

الدوحة أو عبر أية محطة أخرى )ترانزيت( وعلى أي ناقل جوي غير الخطوط القطرية، تختاره الحكومة القطرية وتوافق 

تهم من خالل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار عليه الهيئة العامة للطيران المدني، وأن يكون قدومهم ومغادر

 .هـ1438األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فقط خالل موسم الحج لهذا العام 

وجددت الهيئة حرصها على تنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين في خدمة ورعاية 

 .والزوار وبذل أقصى الجهود لتذليل كل السبل لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة الحجاج والمعتمرين

 

 
 

فتيات بـ"دار رعاية مكة" االنتحار..  4بعد أنباء عن حماولة 
 مغردون يطالبون بتدخل عاجل

 :ساعة من إطالق سراحهن من سجن النساء 24يف أقل من 
 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد  سبقالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

مرة الثانية على التوالي، طالب مغردون من جهات بعد وصول وسم #انقذوا_فتيات_دار_الرعاية إلى الترند لل

ساعة من  24االختصاص بالتدخل السريع، بعد ما حاول أربع فتيات في دار رعاية الفتيات بمكة االنتحار في أقل من 

إطالق سراحهن من سجن النساء، وإعادتهن للدار، حسب توجيه النيابة العامة على خلفية إيقاف تسع فتيات، بسبب أعمال 

 .شغب وقعت في الدار احتجاجاً على عدم استجابة مديرة الدار لمطالبهن

ساعة من إطالق  24وبحسب التقاير فقد تم إحالة أربع فتيات لدار الرعاية بأبها بعد محاولتهن االنتحار في أقل من 

 .سراحهن من قبل النيابة العامة برفقة من أوقفهن في أحداث الشغب، وعددهن تسع فتيات

تواصلت مع متحدث وزارة العمل، وطلبت منه إيضاحا حول حادثة محاولة االنتحار ونقل الفتيات األربع لدار سبق" "

مؤسسة رعاية الفتيات هي دار إصالحية الفتيات بأبها، إال أنها لم تتلق رداً منه على استفسارتها، مكتفياً بتغريدة قال فيها: "

 ."عاما 30عليهن بقضايا جنائية مختلفة، ممن تقل أعمارهن عن  تستقبل وتؤوي الفتيات الموقوفات والمحكوم

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تشهد فيه دار رعاية الفتيات أحداث شغب وأعمال تخريب باإلضافة إلى محاولة االنتحار 

 .الثانية في نفس الدار

 .ار رعاية الفتيات بعد تسارع األحداث فيهاوقد زار فريق نسوي من الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بمكة المكرمة، د

 .وذكرت "سبق " في تقرير سابق لها إحالة تسع فتيات لسجن النساء على أحداث إثارة شغب وقعت في الدار

ومن جانبهم، أشاد الكثير من المغردين بدور متحدث وزارة العمل وردوده، إال أنهم اعتبروا تغريدته األخيرة عن الدار 

ع الذي يعيشة الكثير من نزيالت الدار، فيما تحدثت نزيالت عن معاناتهن في الدار وما يلقين من تجريح مخالفة للواق

 .وإهانات وألفاظ من المشرفات خالل فترة إقامتهن بالدار

 
 

https://sabq.org/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84
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وزير العدل يوجه بتحقيق عاجل يف قضية السيدة التي تشكو 
 من عدم تنفيذ أحكام بالنفقة هلا وألبنائها

ل ا"
َ
لقفاري": مت التواصل معها والوقوف على مشكلتها من قِب

 م   2017 يوليو 21 -هـ 1438شوال  27 الجمعة  سبقالمصدر: جريدة   املختصني

 رابط الخبر

 

وّجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بفتح تحقيق عاجل بشأن المقطع المنتشر في مواقع التواصل 

 االجتماعي لسيدة تشكو من عدم تنفيذ أحكام بالنفقة لها وألبنائها.

م التواصل مع السيدة والوقوف على أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري؛ مشيراً إلى أنه ت

مشكلتها من قِبَل المختصين بالوزارة، والتنسيق مع جمعية مودة )أحد شركاء الوزارة في تقديم المشورة والمعونة النظامية 

 لمراجعات المحاكم(؛ لتوفير المعونة والمشورة النظامية لها.

عة فوراً، وتطبيق األنظمة حيالها، ومحاسبة أي مقّصر َيثبت مضيفاً أن توجيهات معالي الوزير تنص على التحقق من الواق

أن له يداً في اإلضرار بالسيدة أو تعطيل تنفيذ األحكام؛ خاصة وأن هناك تنظيمات صارمة ودقيقة بشأن سرعة تطبيق 

 أحكام النفقة والبت في قضاياها فوراً.

 يقاً لمنهج دولتنا العادلة، ليأخذ كل صاحب حق حقه.وشدد "القفاري" على أن الوزارة لن تتواَن في إحقاق الحق؛ تطب

ولفت إلى أهمية تواصل أصحاب القضايا مع الوزارة أوالً بأول في حال حدوث أي إشكاالت يمكن أن تُعيق تنفيذها؛ وذلك 

موجودة في بوابة عبر وسائل االتصال المتاحة في البوابة اإللكترونية أو البريد اإللكتروني للوزير والوكاالت واإلدارات ال

 الوزارة اإللكترونية، التي تستقبل الشكاوى والمطالب وتعالجها أوالً بأول.

 

 

 
 

https://sabq.org/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
https://sabq.org/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
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 مليون سرية ذاتية 1.2من الوظائف لـ %10طاقات توفر 

 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد  الوطنالمصدر: جريدة 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=310053&CategoryID=2 

 

      AM 12:30 23-07-2017الرياض: نايف العصيمي 

اتية المسجلة لديها، من إجمالي السير الذ %10ألف فرصة عمل، تمثل  128نحو « طاقات»وفرت البوابة الوطنية للعمل 

سيرة ذاتية، فيما شكلت نسبة األميين  398224مليون سيرة، والتي تصدرها حملة الثانوية العامة بـ 1.2والتي بلغت نحو 

 .%13.3من حملة تلك السير 

ة، بينما مليون سيرة ذاتي 1.2، أن إجمالي السير الذاتية المسجلة لديها بلغت نحو «طاقات»كشفت البوابة الوطنية للعمل 

من إجمالي سير  % 10ألف فرصة عمل، أي ما يعادل قرابة الـ 128بلغت الفرص الوظيفية المتاحة عبر البوابة أكثر من 

 باحثا وباحثة عن عمل، فيما بلغت نسبة األميين منهم 1227084الباحثين عن عمل. ونشرت البوابة سيرا ذاتية لـ

سيرةً ذاتيةً، وحملة البكالوريوس ثانياً  398224ئمة الباحثين عن العمل بـ، حيث تصدر حملة الثانوية العامة قا% 13.3

فرصة عمل  128621سيرةً ذاتيةً. وعرضت البوابة ما ال يزيد عن  163142سيرةً ذاتيةً، واألميين ثالثا بـ 304148بـ

هي أكثر من السير الذاتية فرصة عمل و 500لجميع المؤهالت، إذا بلغ إجمالي الفرص الوظيفية لحملة مؤهل الدكتوراه 

 سيرةً ذاتيةً لباحث وباحثة عن عمل. 211لذات المؤهل البالغة 

 
من متقدمات جامعة  %75الرتبية البدنية الرغبة األوىل لـ 
 الطائف

 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد  الوطنالمصدر: جريدة 

x?ArticleID=310080&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.asp 

 

      AM 12:23 23-07-2017الطائف: فواز الغامدي 

بجامعة الطائف إقباال كبيرا من المتقدمات الحاصالت على نسبة « المستحدث»شهد قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

، ووفق اإلحصاءات الرسمية فإن متقدمة كرغبة أولى من بين أقسام الجامعة 2129فأكثر، إذ حددته  %80موزونة 

 .ممن تنطبق عليهن الشروط يرغبن في االلتحاق بالقسم 75%

بعد أن أعلنت جامعة الطائف مؤخرا إطالق أول برنامج إلعداد معلمات التربية البدنية للبنات في الجامعات السعودية 

الذي تم فتح باب القبول فيه شهد إقباال كبيرا  ، كشفت الجامعة أن القسم«قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة»تحت مسمى 

متقدمة كرغبة أولى من بين األقسام  2129فأكثر، إذ حددته  % 80من المتقدمات الحاصالت على نسبة موزونة 

 .األكاديمية العديدة التي تتيحها الجامعة لطالباتها

لقبول والتسجيل في الجامعات تلقت أيضاً وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف صالح محمد الثبيتي، أن عمادة ا

 .استفسارات كثيرة من طالبات الجامعة حول إمكان التحويل من أقسامهن الحالية إلى قسم التربية البدنية

 متابعة دقيقة

ً  % 75أشار الثبيتي إلى أنه وفق اإلحصاءات الرسمية المقدمة من عمادة القبول والتسجيل في الجامعة فإن  ممن  تقريبا

تنطبق عليهن الشروط يرغبن في االلتحاق بقسم التربية البدنية. ولفت إلى أن عمليات التسجيل جرت بمتابعة دقيقة من 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=310053&CategoryID=2
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عميد القبول والتسجيل وصل هللا السواط، ومنسوبي العمادة، موضحاً أن الجامعة ستعلن بالتفصيل كافة البيانات الخاصة 

 .1439 - 1438بالقبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل 

 رياضة البنات

ً لقرار وزير «قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة»أوضحت الجامعة أن إطالق القسم الجديد تحت مسمى  ، يأتي مواكبا

التعليم الدكتور أحمد العيسى، القاضي بالبدء في تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي 

 .1439/  1438المقبل 

في شهر شعبان الماضي على منح درجة البكالوريوس في التربية « الخامسة»وذكرت أن مجلس الجامعة وافق في جلسته 

البدنية، ودرجة البكالوريوس في علوم الصحة والرياضة للطالبات، ضمن خطة إعادة هيكلة أقسام كلية التربية وبرامجها 

 .ليةاألكاديمية والدرجات التي تمنحها الك

 ريادة وتميز

تضمنت خطة إعادة هيكلة كلية التربية تغيير مسمى قسم التربية البدنية في الكلية إلى قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة، 

بهدف تحقيق الريادة والتميز في مجال التربية البدنية والرياضة، من خالل تقديم برامج أكاديمية وتدريبية وبحثية 

ً إلى إعداد وتأهيل خريجين وخريجات لديهم واستشارية، بما يتال ءم مع المستجدات الحديثة. ويهدف القسم الجديد أيضا

قدرات وسمات ومهارات ثقافية واجتماعية وبدنية، وعلى دراية كاملة بالنظريات األساسية وتطبيقاتها، بما يتناسب مع 

ة المواطنين بالمؤسسات التعليمية. كما يهدف تطوير كلية التربية إلى االستجابة لمتطلبات مسؤولياتهم ودورهم في رعاي

ً للمعايير العالمية، مع ازدياد الحاجة إلى المتخصصين في  سوق العمل في مجال التربية البدنية والرياضة المحلية، وفقا

 بدني والرياضي.الجانب الرياضي والبدني، وخاصة مع انتشار مراكز تهتم بالجانب ال

 

حتدد آلية إغالق حمطات الوقود على الطرق « البلديات»
 اإلقليمية

 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد  االقتصاديةالمصدر: جريدة 

http://www.aleqt.com/2017/07/23/article_1223746.html 

 

ود على الطرق اإلقليمية غير الملتزمة بالالئحة المعتمدة حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، آلية إغالق محطات الوق

 .التي تم تعميمها على األمانات

يأتي ذلك بعد اعتماد التوصيات التي وضعتها اللجنة التنفيذية للمتابعة واإلشراف لمحطات الوقود على الطرق اإلقليمية 

دفاع المدني"، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي تضم وزارات الشؤون البلدية والقروية، والنقل، والداخلية "ال

والتجارة واالستثمار، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومن ضمنها تطبيق آلية لتقييم مستوى الخدمة في محطات 

مع األنظمة  الوقود ومراكز الخدمة على الطرق اإلقليمية التي تتضمن آلية اإلغالق الكلي والجزئي وذلك بما ال يتعارض

واللوائح المعمول بها في الجهات ذات العالقة وتطبيقها على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق 

اإلقليمية التي لم تحقق الحد األدنى من االشتراطات الواردة بالالئحة، وذلك على ضوء نموذج الزيارات الرقابية لمحطات 

 .الطرق اإلقليمية

حة يتم اإلغالق الكلي للمحطات في حال مخالفة االشتراطات التي تم وضعها فيما يتعلق بدورات المياه، على ووفقا لالئ

في المائة، من الشطافات، ووجود طفوحات للمياه، وعدم توافر  25سبيل المثال عدم توافر المياه لالستخدام، وتعطل نسبة 

ة على األقل لذوي االحتياجات الخاصة، فيما تشمل عقوبة اإلغالق الصابون السائل، إلى جانب عدم وجود دورة مياه واحد
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في المائة، من أجهزة التكييف،  25الكلي لمخالفات المساجد المتمثلة في عدم توافر أنظمة التكييف الفعالة، وتعطل نسبة 

 وتشمل المخالفات أيضا غياب عامل

 .التنظيف للمسجد ودورات المياه

اإلغالق الجزئي مع تطبيق الئحة الغرامات في حالة وجود مخالفات بالمحطة والخدمات وبحسب الالئحة يتم تطبيق 

الموجودة فيها مثل عدم توافر سالل المهمالت بشكل كاف وعرض البضائع الخاصة في البقالة خارج المكان المخصص 

فاع المدني حسب الئحة النظر في لها وانعدام النظافة لفرش وأرضية المسجد، إلى جانب تطبيق العقوبات الصادرة من الد

مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، إضافة إلى تطبيق قائمة مخالفات الئحة مرافق اإليواء السياحي لفنادق الطرق 

)الموتيالت( بواسطة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويتم إغالق مضخات الوقود المخالفة في محطات الوقود 

لغرامات والجزاءات البلدية من قبل وزارة التجارة واالستثمار، كما يتم تطبيق نظام حماية المرافق العامة بتطبيق الئحة ا

 .على الطرق من قبل وزارة النقل في حالة عدم تقيد محطات الطرق بذلك

حطات المشغلة كما تضمنت التوصيات مهلة مدتها ستة أشهر لمالك المحطات الواقعة على الطرق اإلقليمية قبل وبعد الم

كلم باالتجاه نفسه للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من قبل وزارة الشؤون  25من قبل الشركات المؤهلة بمسافة أقل من 

البلدية والقروية، أو الحصول على التأهيل إلدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وفقا لمعايير التأهيل 

، مع أخذ التعهدات عليهم بهذا الشأن، ويتم إغالقها في حالة عدم االلتزام بعد انقضاء المهلة المعتمدة من قبل الوزارة

 المحددة بستة أشهر.

 
 ستعزز االستقرار ملواجهة التحديات« أمن الدولة»وزير العدل: 

 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد  اليومالمصدر: جريدة 

cle/4198825http://www.alyaum.com/arti 

 

 حفر الباطن -واس 

نوه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باألوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك 

التي نصت في مضامينها الكريمة على عدد من القرارات والتنظيمات، التي  -حفظه هللا-سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ها نقل عدد من المسؤوليات والتخصصات من وزارة الداخلية، وإنشاء رئاسة خاصة بها تتمثل في رئاسة جاء في مقدمت

 .أمن الدولة

وقال الصمعاني: إن هذه القرارات تأتي لتؤكد حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين وسعيه الدائم لرفعة بالدنا وتطوير 

 .ا وازدهارها ورفاهية شعبهاوتحديث قطاعاتها كافة بما يخدم أمنها واستقراره

وشدد الوزير الصمعاني على أهمية إنشاء رئاسة أمن الدولة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية دقيقة، 

ً عالمياً، حيث انتشرت التنظيمات االرهابية، التي تهدف إلى زعزعة  باإلضافة إلى التهديدات اإلرهابية التي تشكل تحديا

شر الفوضى فيها. وبيَّن الدكتور الصمعاني، أن توحيد أعمال المباحث العامة، والقوات الخاصة، وقوات األوطان، ون

الطوارئ، تحت رئاسة أمن الدولة، سيشكل نقلة نوعية في رفع كفاءة األداء في هذه المؤسسة المهمة، من حيث امتالكها 

ميداني الفاعل من خالل جهازي قوات األمن الخاصة، وقوات للمعلومة األمنية من خالل جهاز المباحث العامة، والعمل ال

الطوارئ. كما أنه سيسهم في ترشيد اإلنفاق، من خالل دمج أعمالها، وتركيز التدريب والتأهيل الذي ستتبعه بما يحقق أحد 

ى أن كل وخططها الطموحة. وأوضح أن مضامين األوامر الملكية جاءت مؤكدة عل 2030جوانب وأهداف رؤية المملكة 

اإلصالحات المتخذة تأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة، وألهمية االستمرار في تطوير القطاعات األمنية بالمملكة، 

 وفق أحدث التنظيمات اإلدارية.
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سنوات حلصر عدد املتضررين يف  4فشل اللجنة املشكلة منذ 

 الشرقية
« املساهمات املتعثرة»مدة التقاضي متنع مطالبة مستثمري 

 حبقوقهم

 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد  اليومالمصدر: جريدة 

http://www.alyaum.com/article/4198866 

 

 الخبر -علي بن ظاهر 

حمل مختصون عقاريون الخوف من طول مراحل التقاضي وعدم الثقة في مقدار العائد على األسهم العقارية للمساهمات 

تعثرة التي علقوا فيها منذ سنوات، كسببين إلحجام عدد كبير من صغار المساهمين عن التقدم للجان المشكلة لمتابعة هذه الم

المساهمات، سواء بصفة ودية أو رسمية خالل الفترة الماضية، كما أرجعوا سبب عدم متابعة أصحاب المساهمات 

ارهم تسويتها بشكل غير رسمي بحسب الوعود الودية التي قدمت العقارية المتعثرة قضاياهم بشكل جاد ومتواصل النتظ

 .لهم سابقا

مساهمات واقعة ضمن  6األخير القاضي بتحويل « تصفية»وأكد المختصون أن قرار لجنة المساهمات العقارية 

 .محجوزات شركة أرامكو في الدمام بصفتها خارجة عن االختصاص الوالئي للجنة

هناك مجموعة لم نستطع حصرها حتى اآلن من »عقارية بغرفة الشرقية عماد الدليجان: وقال نائب رئيس اللجنة ال

المساهمات المتعثرة والتي تشمل محجوزات أرامكو وغيرها من المساهمات المعلقة، كما ال يوجد عدد محدد معروف 

رسمية هي صاحبة القرار، لذا للمساهمين الصغار، ولدينا متابعة لهذا األمر بقدر المستطاع؛ نظًرا الرتباطه بجهات 

 .«ينحصر عملنا في تتبع مراحل اإلنجاز بقدر ما نستطيع

يبدو أن الخوف من طول مراحل معالجة المساهمات المتعثرة وانعدام الوضوح في الرؤية بحجم العوائد المتوقعة »وتابع: 

عتمدين على البحث مباشرة عن على األسهم؛ جعل المساهمين الصغار يبتعدون عن متابعة قضاياهم بشكل رسمي م

حقوقهم مع المساهمين وبشكل خجول، ولكن القرار األخير يجعل األمر يسير في طريق واضح ومحدد، وأرجو أن يشجع 

 .«جميع المساهمين في تسجيل مطالباتهم بشكل رسمي

تواصل معها لحصر سنوات المتضررين لل 4سبق أن دعت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية قبل »وأضاف الدليجان: 

المساهمات وتحديد أسباب التعثر وحصر المساهمين الصغار لمتابعة القضية ولكن لألسف لم يكن هناك جدية في 

 .«التواصل

بعض أصحاب المساهمات المتعثرة ليسوا »وأكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ورئيس اللجنة السابق خالد بارشيد: 

وذلك ما حال من نجاح عمل اللجنة المشّكلة قبل سنوات للتواصل مع أصحاب المساهمات  من سكان المنطقة الشرقية،

 .«المتعثرة

التي تم اإلعالن عنها مؤخًرا للتواصل  6علمت من مصادر عقارية أن هناك تواصال مع أصحاب المساهمات الـ»وتابع: 

 .«الحل قريبا وال يأخذ وقتا طويالمع المحاكم القضائية للبت في مساهماتهم لتعجيل حلها وآمل أن يكون 
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قد أوضحت أنه يحق لمساهمي، بوابة الذهب، صناعية الدمام، نماء، أرض أبو حدرية، جواهر « تصفية»وكانت لجنة 

التقدم للدائرة القضائية المختصة  -في حال خروج المساهمات عن االختصاص الوالئي لها  -النمر، أرض صناعية الدمام 

العقارية بالمحكمة العامة بالرياض للمطالبة بحقوقهم ممن ساهموا معهم، والرجوع لمن باعهم، منوًها  بقضايا المساهمات

 هـ.1433-9-9وتاريخ  41182، وفقًا لألمر السامي رقم «العبرة بما يتقّرر شرًعا ويكتسب القطعية»الى أن 

 

 
 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد  الحياة: جريدة المصدر  «آليات اخلدمات اإلنسانية»تنظم ورشة عن « املدينة»أدالء 

 رابط الخبر

 

نظمت المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة، ممثلة بقطاع الخدمات اإلنسانية أول من أمس )الجمعة(، ورشة عمل 

، للدليالت المرشحات للعمل في القطاع خالل موسم حج «آليات عمل الخدمات اإلنسانية بأدالء المدينة المنورة»بعنوان: 

 .هـ1438هذا العام 

وأوضح عضو مجلس اإلدارة المشرف على قطاع الخدمات اإلنسانية كمال خليفة أن عقد الورشة يأتي في إطار 

هـ، من خالل ترشيح عدد من الدليالت للعام الحالي ممن لديهن التأهيل العلمي 1438االستعدادات لموسم حج هذا العام 

والمهني للتعامل مع الحاالت الطبية، وذلك لمتابعة الحاالت المنومة في مستشفيات المدينة المنورة خالل موسم الحج، 

 .نة المنورةوالوقوف على حاجاتهن وتقديم الرعاية لهن بالتنسيق مع القطاعات الصحية في المدي

وبيّن خليفة أنه جرى خالل الورشة التطرق لمحاور عدة، تهدف في مجملها لتعريف المرشحات بإجراءات وآليات العمل 

في القطاع، الذي يسعى لتقديم خدمات إنسانية مميزة لضيوف الرحمن من خالل محوري القطاع الرئيسين المتمثلة في 

ة الصحية وفق منظومة متكاملة من البرامج أثناء فترة إقامة الحجاج وحتى إرشاد الحجاج التائهين، ومتابعة الرعاي

مغادرتهم المدينة المنورة، بشكل يتوافق مع تطلعات حكومة المملكة في تقديم خدمات متكاملة تؤمن سالمة وراحة ضيوف 

 الرحمن حجاج بيت هللا الحرام وزوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم.

 
 ناء يف تبوكسج 4هروب 

 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد  الحياةالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 .(عة سجناء من الهرب من سجن تبوك العام أمس )السبتتمّكن أرب

ً أنه عند « الحياة»وأكد المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت لـ صحة األخبار، موضحا

ً المعلومات التي تداولتها مواقع التو« األربعة»الساعة الخامسة والنصف من فجر أمس تمكن  اصل من الهرب، نافيا

االجتماعي حول كون أحد النزالء من المحكوم عليهم بالقصاص، مضيفا أنه تم إبالغ الجهات األمنية المختصة الستكمال 

 إجراءات البحث والتحقيق بحكم االختصاص.
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 وزير العدل: نقلة نوعية يف وقت تشهد فيه املنطقة حتديات

 م   2017 يوليو 23 -ـ ه1438شوال    29االحد  الحياةالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

نوه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، باألوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

ت والتنظيمات، التي جاء في مقدمها نقل عدد من المسؤوليات والتخصصات عبدالعزيز، التي نصت على عدد من القرارا

 .من وزارة الداخلية، وإنشاء رئاسة خاصة بها تتمثل في رئاسة أمن الدولة

إن هذه القرارات تأتي لتؤكد على حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين وسعيه الدائم لرفعة بالدنا وتطوير »وقال: 

 .«ة بما يخدم أمنها واستقرارها وازدهارها ورفاهية شعبهاوتحديث قطاعاتها كاف

وشدد على أهمية إنشاء رئاسة أمن الدولة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية دقيقة، إضافة إلى التهديدات 

ً عالمياً، إذ انتشرت التنظيمات اإلرهابية، التي تهدف إلى زعزعة األو طان، ونشر الفوضى اإلرهابية التي تشكل تحديا

 .فيها

وبين أن توحيد أعمال المباحث العامة، والقوات الخاصة، وقوات الطوارئ، تحت رئاسة أمن الدولة، سيشكل نقلة نوعية 

في رفع كفاءة األداء في هذه المؤسسة المهمة، من حيث امتالكها للمعلومة األمنية من خالل جهاز المباحث العامة، 

من خالل جهازي قوات األمن الخاصة، وقوات الطوارئ. كما أنه سيسهم في ترشيد اإلنفاق، من  والعمل الميداني الفاعل

وخططها  2030خالل دمج أعمالها، وتركيز التدريب والتأهيل الذي ستتبعه بما يحقق أحد جوانب وأهداف رؤية المملكة 

حات المتخذة تأتي في إطار ما تقتضيه الطموحة. وأوضح أن مضامين األوامر الملكية جاءت مؤكدة على أن كل اإلصال

المصلحة العامة، وألهمية االستمرار في تطوير القطاعات األمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات اإلدارية لتكون على 

أعلى درجات االستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة التحديات األمنية كافة بقدرٍّ عالٍّ من المرونة 

 والجاهزية.

 

 
 األوامر امللكية ستسهم يف رفع كفاءة األداء«: نزاهة»رئيس 

 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد  الحياةالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

)نزاهة( الدكتور خالد المحيسن األوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين ثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما تضمنته من توجهات القيادة نحو رفع كفاءة األداء والتنظيم ألجهزة الدولة، بما 

 .الوطن وتطلعاته يكفل تمكينها من تحقيق أهدافها والتعاون والتنسيق في ما بينها، لتحقيق رؤية

تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين « رئاسة أمن الدولة»وأكد أن األوامر الملكية التي كان على رأسها إنشاء جهاز باسم 

على التطوير المستمر وتحديث أجهزة الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما يشهده الواقع الراهن وسيثبته 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/23040617/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84--%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.alhayat.com/Edition/Print/23040617/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84--%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ا يشهده الوطن من جهود تطويرية مستمرة سيكون األساس الذي يبنى عليه تحقيق رؤية المملكة المستقبل بإذن هللا، وأن م

2030. 

 

 

 
 15ملنع زواج القاصرات دون الـ« توصية شوروية»

 م   7201 يوليو 23 -هـ 3814شوال    29االحد  الحياة المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

بشكل مطلق، وأن يتم السماح لعقد  15لسعودي بمنع زواج القاصرات دون سن الـطالب أعضاء في مجلس الشورى ا

بضوابط أربعة. وجاءت المطالب عبر توصية قدمها خمسة أعضاء في المجلس هم: الدكتورة  18نكاح الفتيات دون سن الـ

ل، والدكتور عيسى الغيث، في لطيفة الشعالن، الدكتورة موضي الخلف، الدكتورة نورة المساعد، الدكتورة فوزية أبا الخي

 (6التقرير السنوي لوزارة العدل، على أن تناقش التوصية بعد انتهاء إجازتهم السنوية. )راجع ص

( إطالقاً، 15على وزارة العدل عدم عقد النكاح للفتيات دون سن )»على نسخة منها(: « الحياة»وتنص التوصية )حصلت 

( بضوابط أربعة، وهي موافقة الفتاة واألم، وتقرير طبي من لجنة مختصة 18وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن )

لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية واالجتماعية للزواج، وأال يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون 

 .«عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه األنكحة المشروطة

مبررات لمطالبهم في مسوغات التوصية تشمل )الناحية الشرعية، الصحة الجسدية لألم ومواليدها،  وحدد األعضاء سبعة

الصحة النفسية لألم ومواليدها، العبء على النظام الصحي ونظام الرعاية االجتماعية في الدولة، التسرب من التعليم، 

عليها المملكة(. وأشاروا إلى أن تنظيم الزواج ال يدخل في الناحية االجتماعية االقتصادية، االتفاقات الدولية التي صادقت 

األمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات، الفتين إلى أن كثيراً من أنظمة الدول اإلسالمية 

 .بناء على المصلحة الراجحة تقيد سن الزواج بسن معينة

أن الزواج الباكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات، مثل ازدياد  وأوضحوا في توصيتهم أن الدراسات أثبتت

معدالت اإلجهاض والوالدات الباكرة، مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد، الفتين إلى أن زواج القصر يرتبط بارتفاع المعاناة 

ً من االضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب والمخاوف االجتماعية ومشكالت  التوافق الجنسي. واعتبروا في الحقا

ً اقتصادياً  توصيتهم أن ظهور المشكالت الجسدية والنفسية واالجتماعية على األمهات القصر أو مواليدهن يشكل عبئا

إضافياً على النظام الصحي ونظام الرعاية االجتماعية في الدولة، كما أن التسرب من التعليم في مرحلة دراسية باكرة يعد 

 .ئج الزواج أو الحمل الباكرأحد أشد نتا

ورأوا أن تزويج الفتيات القصر مخالف لالتفاقات التي وقعت عليها المملكة، مثل تصديقها على اتفاق حقوق الطفل 

، 1979، وكذلك التصديق على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1988الصادرة عام 

 .2000بروتوكول منع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال الصادر عام إضافة إلى انضمام المملكة ل
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 م   7201 يوليو 23 -هـ 3814شوال    29االحد الجزيرة المصدر: جريدة   «!قدها ومندها»السعودية يف عهد جديد: 

jazirah.com/2017/20170723/ar5.htm-http://www.al 

 

 ناصر الصرامي
يصدم من هم خارج العمق السعودي التاريخي واإلداري، عند محاولة فهمهم أو التعليق على التحوالت األخيرة في البالد، 

ً معلقين سياسيين  بما في ذلك المحللون والمراقبون الغربيون، ومن يعتبرون ، ذهولهم أو أصدمتهم -مثالً  -أنفسهم عربيا

تأتي من ضعف استيعابهم لعمق إدارة الحكم السعودي واستمراريته كما يفهمها أو أّسسها الملك عبد العزيز. وكما 

ملك السابع في يوضحها ويضعها بصراحة غير مسبوقة تاريخياً في الحكم الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ال

 .الدولة السعودية الثالثة والمؤسس للدولة السعودية الرابعة الحديثة

التحوالت التاريخية في بيت الحكم السعودي واضحة وملهمة لمن يراقبون التفاصيل، وليس للعامة أو من يتابعون 

ما هي الحقيقة كما بجب أن تعزز القصص المضللة أو المسلية، اليوم تظهر لنا التركيبة بصورة مختلفة تماماً، أو رب

بوضوح، فالملك هو الملك، صاحب الملك، صاحب البيعة، يرتب شئون البالد وإدارتها وحاضرها ومستقبلها. والسر 

السعودي الذي ال يفهمه أي محلل خارجي هو أّن الملك الممسك بالحكم، وال يمكن ألحد أن يتجاوز هذه القاعدة األساسية. 

تبدأ وتستمر بالسمع والطاعة، داخل األسرة الحاكمة، وفي عموم البالد، وهو نظام الحكم المناسب  «البيعة»وأن أسس 

 .اليوم، والذي يحفظ تماسكها واستقرارها واستمراريتها

ما يحدث في السعودية اليوم جدير بهذا االهتمام والمتابعة إقليمياً ودولياً بالطبع، وهو ظاهر اليوم بشكل مكثف عبر وسائل 

اإلعالم والتواصل والنشر، والبث والمشاركة والتفاعل، بشكل لم يسبق لها مثيل بفضل التطبيقات الحديثة وقنوات 

 .االتصال الجديدة، كما التفاعل. وتدفق المعلومات اللحظي واآلني

قبلها منذ  نتحدث عن سلسلة من األوامر الملكية، ليس لألسبوع المنصرم وحسب، ولكن عن كل ما صدر لسنة مضت، وما

تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، ثم في النقلة التاريخية لتولي ابنه األقرب صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان والية العهد، ليكون التالي على خط الحكم وسلَّم العرش، فارضاً حضوره وإدارته وجدّيته ووعيه وحسن 

هو األقرب، ألنه ظل مالزماً ألبيه الملك، وتشّرب منه التاريخ والمعرفة والتصور السياسي التدبير والتخطيط والرؤية. و

واإلداري منذ كان الملك سلمان أميراً للرياض التي حّولها لتكون بين أكبر وأهم المدن والعواصم العالمية .. تصور ورؤية 

 .تشمل المنطقة والعالم

مس، لكنها بالتأكيد االستمرار األحدث لهذا التاريخ الحاكم للغد، والراسم لمستقبل السعودية اليوم تختلف عن السعودية باأل

صاحب القرار والمسير للبالد هو الملك، داخل األسرة الحاكمة  -الملكي  -تنميته وازدهاره. وفي نظام الحكم السعودي 

ً من يملك  لى وأقوى أداة تنظيمية في المملكة ، الذي يعتبر أع«األمر الملكي»وفي طول البالد وعرضها، وهو أيضا

 .العربية السعودية

وفِي مرحلة تاريخية أو استثنائية وغير مسبوقة تأتي األوامر الملكية مكثفة ومتواصلة ومتصلة، إلعادة ترتيب بيت الحكم 

إصالح جذري السعودي مرة بعد مرة نحو مزيد من الثبات والدعم لكل مؤسسات الدولة. ومرة بعد مرة إلعادة التكوين و

 .للجهاز الحكومي التنفيذي في قمة هرمه ومستويات تسلسله

من الواضح أّن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد، والممسك بجدارة بأجهزة الدولة االقتصادية 

الجهاز التنفيذي الذي  والسياسية واألمنية يظهر قدرت استثنائية على العمل واإلنجاز والتغير، بل والتصحيح العاجل في

يتولى إدارته سياسياً وأمنياً واقتصادياً وتنموياً. وال يتردد كما يظهر للعلن، عن التعديل والترقية واإلعفاء والمحاسبة لكل 

 .من يمنحهم الثقة إلدارة هذا الجهاز أو شغل هذا المركز أو ذاك
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ور، كما وتصحيح ما انحرف من اختيار لبعض األفراد أو سعة ومرونة إدارية مبهرة وطاقة شابة للعمل واإلنجاز والحض

المسارات، بما يكفل تحقيق مستقبل مستقر وطويل من النماء واالزدهار للمملكة العربية السعودية لعقود وأجيال طويلة 

 .قادمة بإذن هللا

يد، وأن صاحب السمو الملكي ذلك ببساطة بعض ما يفسر هذا الدعم واالرتباط االستثنائي للسعوديين مع ولى العهد الجد

 «..!قدها ونمدها»األمير محمد بن سلمان، كما يردد السعوديون بكل أطيافهم، في تأكيد للبيعة التاريخية الفاصلة: 

 

 
 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال    29االحد  الوطنالمصدر: جريدة   وزارة التعليم وخنق االبتعاث

itics/News_Detail.aspx?ArticleID=310131http://www.alwatan.com.sa/Pol 

 

 علي احلجي

الحراك االجتماعي بين طبقات المجتمع هو الذي يبعث فيه الحيوية والتجديد وبالتالي يبقيه على خط النماء الصاعد، وقد 

ميع طبقات كان برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي هو البداية الحقيقية لهذا الحراك، فقد استهدف ج

 .المجتمع وأوجد التنافس بينهم لكي يكون البقاء لألصلح

فكانت نتيجته حراكا اجتماعيا كبيرا على المستوى الوعي واإلدراك والتفهم والتعايش، ناهيك عن الجانب العلمي الذي 

 .عد عودتهم للبالدظهر في تميز الكثير من المبتعثين في تخصصاتهم، وظهر أثرهم في القطاعات التي انخرطوا فيها ب

هذا الحراك حرك الجمود االجتماعي الذي كنا نعيشه، وكان المنتفعون به هم الطبقات الثرية في المجتمع والقادرين على 

، وبالتالي عند عودتهم يتولون المناصب بحكم شهاداتهم، فيما الكثير من الشباب  ابتعاث أبنائهم للحصول على تعليم عالٍّ

 .ليم محلي ال يؤهلهم لمقارعة أصحاب الشهادات العالمية العليا، فيكون نصيبهم الوظائف التنفيذيةكانوا يحصلون على تع

برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي أوجد هذا الحراك، وأتاح الفرصة لجميع أبناء الوطن للحصول على ما 

باب لمنافسة الطبقات الثرية، فظهرت صيحات األلم يستحق حسب إمكاناته وقدراته، وبالتالي تسرب جزء كبير من الش

 .والتحذير

ولم يكن مستغربا أن نشاهد التناقض لدى كثير من هذه الطبقة، فتجده أول المحذرين من هذا البرنامج وبعدها بأيام يحتفل 

 .بتخرج ابنه من جامعة غربية بشهادات عليا

وكأنها خطأ البرنامج هو السائد، واألسوأ هو افتعال إحصاءات  وكان العزف على وتر أخطاء الحاالت الفردية وتصويرها

وتقارير كاذبة إلعطاء مصداقية لطرحهم، بينما كان يفترض على المنصف، وهو يشاهد إيجابياته، أن يحدد أخطاء 

 .البرنامج والحلول لها

ر من السلبيات في البرنامج وإصالحها، وخالل المراجعات األخيرة والتعديالت التي أجرتها وزارة التعليم، تم تالفي الكثي

 .ولكن تم خنق البرنامج كثيرا وتقليصه بدرجة كبيرة لم يعد بها قادرا على إيجاد الزخم الذي أوجده في البداية

نظام االبتعاث الخارجي للجميع، ويفترض أن يستفيد منه الجميع إلعطاء فرصة للكفاءات من الشباب بإخراج ما لديها من 

 ويرها، فالوطن للجميع بال استثناء.قدرات وتط
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الطريان املدني: القطريني ممن لديهم تصاريح حج سيكون 

    م  2017 يوليو 24 -هـ 1438 ذي القعدة 1االثنين  الرياضالمصدر: جريدة   بإمكانهم القدوم جوا مباشرة من الدوحة

http://www.alriyadh.com/1611570  

 

 أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة على ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الحج والعمرة والذي يعكس حرص حكومة المملكة على

القطريين في أي وقت وعبر أي خطوط باستثناء الخطوط القطرية ومن  االستمرار في تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من اإلخوة األشقاء

 أي وجهة تسير رحالت جوية إلى المملكة باستثناء الدوحة ويكون قدومهم عن * طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة أو مطار االمير محمد بن

 .عبدالعزيز في المدينة

مين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة ومن الجهة المعنية بشؤون الحج أما بالنسبة للحجاج من المواطنين القطريين والمقي

أي في قطر وتم تسجيلهم في المسار االلكتروني للحج، سيكون بإمكانهم القدوم جوا مباشرة من الدوحة أو عبر أية محطة أخرى )ترانزيت( وعلى 

قطرية وتوافق عليه الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وأن يكون قدومهم ومغادرتهم من ناقل جوي غير الخطوط القطرية، تختاره الحكومة ال

 1438خالل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فقط خالل موسم الحج لهذا العام 

 .هجري

حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين في خدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار  وتجدد الهيئة حرصها على تنفيذ توجيهات

 .وبذل أقصى الجهود لتذليل كل السبل لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة

 

 

 
كوم التنمية االجتماعية: )رعاية الفتيات( تستقبل املوقوفات واحمل

 م  7201 يوليو 24 -هـ 3814ذي القعدة  1 االثنين الجزيرةالمصدر: جريدة   عليهن بقضايا جنائية
jazirahonline.com/news/2017/20170723/113563-http://www.al 

 

جتماعية خالد أباالخيل، أن مؤسسة رعاية الفتيات تستقبل وتؤوي الفتيات الموقوفات والمحكوم أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية اال

عاما، وهي من المؤسسات التي تعنى الوزارة بتوفير كافة الخدمات الصحية والنفسية  30عليهن بقضايا جنائية مختلفة، ممن تقل أعمارهن عن 

ضهن على اطباء نفسيين. وقال المتحدث الرسمي:" إن الوزارة تسعى جاهدة منذ افتتاح مؤسسات والتربوية لها عند إيداع الفتيات للمؤسسة، وعر

رعاية الفتيات في بعض المناطق، إلى إعادة تكيف النزيالت للعودة ألسرهن منذ دخولهن المؤسسة، من خالل عدة جلسات نفسية واجتماعية مع 

 ."ت التي باإلمكان عودتهاالفتاة وأسرتها، خاصة وقت الزيارات بالنسبة للحاال

ية وأشار أباالخيل، إلى أن هناك بعض الحاالت التي تكون لديها سوابق أو تكرر دخولها للمؤسسة، فإن إدارة المؤسسة من خالل كوادرها النفس

المختصة مثل: الجهات األمنية، واالجتماعية تكرر المحاوالت والجهود للتواصل مع األسرة الرافضة البنتها، وقد يكون ذلك بالتعاون مع الجهات 

والمحاكم، وإمارات المناطق، ولجان اإلصالح في بعض مراكز اإلرشاد األسري، بهدف إيجاد خط رجعة مع األسرة الستالم ابنتهم بعد انتهاء 

 .محكوميتها
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أمري الشرقية: )رئاسة أمن الدولة(رؤية ثاقبة.. و)تطوير 

 الدرعية( عمق ثقايف حلضارتنا وتارخينا
 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1 االثنين الجزيرةالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

أيده  –كد صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن األمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين أ

جهود  بإنشاء رئاسة أمن الدولة جاء لتكوين منظومةً أمنية شاملةً مما يجعلها بمشيئة هللا بمثابِة درعٍّ حصين يعزز حماية الوطن، ويركز -هللا

 .المملكة في مجال مكافحة آفة اإلرهاب، وكل ما يهدد أمن المملكة

ير وقال سموه في تصريح بمناسبة صدور األوامر الملكية األخيرة " جاء إنشاء جهاز أمن الدولة، بناًء على ما رفعه صاحب السمو الملكي األم

اح لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون هـ من اقتر1433/  7/  4بتاريخ  –رحمه هللا  -نايف بن عبدالعزيز 

وير األمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد، ونظراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن لألخذ بذلك، وألهمية االستمرار في تط

في أعلى درجات االستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة التحديات  القطاعات األمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات اإلدارية لتكون

ً مع نظرته  وفهمه العميق  -رحمه هللا –األمنية كافة بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ، تماشيا

ه وصوره، األمر الذي أسهم وهلل الحمد بما وصلت إليه األجهزة األمنية في المملكة للعمل األمني، وتجربته الثرية في مكافحة التطرف بشتى أنواع

 . "من تطورٍّ في كافة النواحي

لتستمر وأضاف سموه " لقد جاءت األوامر الملكية الكريمة مهتمةً بثقافة وتراث المملكة الغني والعريق، فجاء إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية 

ً بارزاً، يجسد تاريخ ومسيرة هذه الدولة منذ تأسيس الدولة السعودية األولى في العامواجهةً حضاريةً ومعل ً تراثيا م ، التي قامت على 1744ما

 . " الدعوة اإلصالحية السلفية، لتكون الدرعية هي المدينة التي تمثل تاريخ المملكة وعمقها الحضاري والثقافي في تاريخ المملكة

بكل ما يعنى بتاريخ المملكة وإرثها  -حفظه هللا  –ألمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز باهتمام خادم الحرمين الشريفين ونوه صاحب السمو الملكي ا

تضمه  الحضاري والتاريخي، حيث جاء أمره رعاه هللا بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العال، لتطويرها على نحوٍّ يتناسب مع قيمتها التاريخية ، وما

" ، ويبرز ما حبى هللا به هذه البالد 2030، وبما يحقق المصلحة االقتصادية والثقافية، واألهداف التي قامت عليها رؤية المملكة" من مواقع أثرية 

 . " من تراث إنساني

طة تجمعهم ، جاء وأشار سموه إلى أنه بالنظر لالرتباط التاريخي للصقور بتراثنا وثقافتنا، وألهمية رعاية الصقور والمهتمين بها، وإليجاد راب

صائل النادرة األمر الملكي الكريم بإنشاء نادٍّ للصقور، ليحقق لهواة الصقور ومحبيها المحافظة على هذه الرياضة وتنميتها، واالهتمام باألنواع والف

المهتمين بها، جاء أمره حفظه هللا بإنشاء منها ونظراً إلى ما تمثله اإلبل من أهمية في تاريخنا، والرتباطها بتراثنا وثقافتنا، وألهمية رعاية اإلبل و

من تاريخنا  نادي اإلبل، ليتاح للمهتمين بهذا التراث العربي األصيل المحافظة عليه، وتطويره، واالرتقاء بهذه الرياضة، التي كانت وال تزال جزًءا

 . وتراثنا الذي نعتز به

ن وولي عهده األمين، نسير بإذن هللا، منطلقين إلى عهدٍّ من التطوير واإلصالح، واختتم سموه تصريحه قائال : تحت راية خادم الحرمين الشريفي

 .متطلعين إلى مستقبلٍّ مشرق، برؤيةٍّ واعدة بمشيئة هللا
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تعلن « املالية»السوق املالية فيما قدمت الوزارة ملفه هليئة 

 اكتمال إنشاء برنامج الصكوك املقومة بالريال

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1االثنين الجزيرة المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 :االقتصاد -« الجزيرة»

أمس، عن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة،  -ممثلةً في مكتب إدارة الدين العام-ية أعلنت وزارة المال

هـ(، حيث سيتم من خالل هذا البرنامج إصدار صكوك، وطرحها على مراحل عدة من وقت 1438شوال  26يوليو الجاري )الموافق  20بتاريخ 

 ً ، فإن شروط وأحكام كل إصدار من «المالية»لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية. وبحسب بيان  آلخر للمستثمرين، وفقا

إصدارات برنامج الصكوك ستحدد الفئات التي يحق لها االكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك، وغيرها من 

 .التفاصيل ذات الصلة

ت وزارة المالية أنه قد تم تقديم ملف برنامج الصكوك المقومة بالريال السعودي لهيئة السوق المالية. ويأتي إنشاء برنامج الصكوك كما أعلن

امج أهداف برن استكماالً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين االحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع

 .التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية

التي تمكنها  وكان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية قد أعلن مؤخراً أن البنوك التجارية المرخصة بالمملكة قد استكملت المتطلبات الداخلية

البنوك هي: مصرف اإلنماء، البنك األهلي التجاري، البنك األول، بنك البالد، بنك  من المشاركة في برنامج صكوك حكومة المملكة. وأوضح أن

، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي «ساب»الجزيرة، بنك الخليج الدولي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني 

 .لالستثمار، البنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية

ً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم يذ كر أن توقيت إنشاء برنامج الصكوك، وكذلك أي إصدار بموجب هذا البرنامج سيتم وفقا

 الميزانية.

 

 
 
 
ق نظام

ِّ
ا متكامال  يدعم األجهزة الذكية أول جهة تطب

ًّ
ا إلكرتوني

ملتابعة مبادرات مكتب الرؤية تدشني لوحة قياس أداء 
 2030مبادرات منظومة التجارة واالستثمار لتحقيق رؤية 

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1 االثنين الجزيرةالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

لتي تعنى دشَّن وزير التجارة واالستثمار الدكتور ماجد القصبي صباح أمس لوحة قياس أداء المشاريع االستراتيجية لمنظومة التجارة واالستثمار، ا

إذ تعرض اللوحة وتوثق أداء مختلف ؛ 2020وبرامج تحقيقها  2030بمتابعة مؤشرات أداء المنظومة وأهدافها االستراتيجية المرتبطة برؤية 

ومة المبادرات والمشاريع االستراتيجية بالمنظومة، مع تكامل مباشر بين المشاريع والمبادرات واألهداف، بما يضمن متابعة وقياس تقدم المنظ

د القصبي خالل التدشين على متابعة بشكل إلكتروني واستباقي؛ وبالتالي تعزيز أداء جهات منظومة التجارة واالستثمار ورفع إنتاجيتها. وشدَّ 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170724/ec2.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170724/ec2.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170724/ec5.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170724/ec5.htm
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اللوحة بشكل مستمر، وعرضها في االجتماعات الدورية لجهات المنظومة؛ وذلك لرفع المتابعة والدعم لمشاريع المنظومة ومستهدفاتها، بما 

 .يضمن استخدامها بالشكل األمثل

ظومة التجارة واالستثمار، وتهدف لعرض مباشر لحالة المبادرات وتأتي هذه اللوحة كإحدى أدوات الدعم التي يقدمها مكتب تحقيق الرؤية بمن

ظمة إدارة والمشاريع ومؤشرات األداء المرتبطة باألجندة االستراتيجية لمنظومة التجارة واالستثمار التي يتم جلب بياناتها تلقائيًّا من خالل أن

من خالل تطبيق على أجهزة الجوال واألجهزة اللوحية. كما تقدم لوحة المشاريع. وتتوافر اللوحة من خالل مختلف متصفحات اإلنترنت، وكذلك 

قياس أداء المشاريع االستراتيجية العديد من الخصائص، منها طباعة التقارير الدورية، وكذلك طلبات تصعيد العوائق، وعرض مستجدات 

 .المبادرات والمشاريع واألهداف االستراتيجية

تب تحقيق الرؤية بالمنظومة المهندس هشام الحسون عن شكره لما يحظى به المكتب من رعاية ودعم من قِبل من جهته، أعرب المدير العام لمك

الذكية لمتابعة الوزير وقادة المنظومة، الذي ساهم في أن تكون منظومة التجارة واالستثمار أول جهة تطبق نظاًما إلكترونيًّا متكامالً، يدعم األجهزة 

 .رؤية بهذا األسلوب المتقدممبادرات مكتب تحقيق ال

لدعم وأكد الحسون أن إطالق مثل هذه األنظمة اإللكترونية هو لدعم وتسريع ومتابعة اإلنجاز لمستهدفات المنظومة ومبادراتها، وكذلك لتقديم ا

  الكافي للعاملين على هذه المبادرات؛ لما تقدمه من أدوات متابعة مرتبطة بالجداول الزمنية للمبادرات.

 

 

 

 

 
يف خطوة ستسهم يف حتسن األداء وزيادة عددها مبا يتناسب 

بدء تنفيذ متطلبات «: اجلزيرة»مع احلاجة الفعلية.. مصادر لـ
 سلخ احملاكم التجارية إىل القضاء العام

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1 االثنين الجزيرة: جريدة المصدر

 رابط الخبر

 

 :خاص -« الجزيرة»

ر التجارية بمحاكم االستئناف مصادر مطلعة، عن بدء الجهات القضائية المعنية تطبيق مضامين آلية تنفيذ متطلبات سلخ الدوائ« الجزيرة»أبلغت 

 .اإلدارية والمحاكم اإلدارية إلى محاكم االستئناف والمحاكم التجارية والمحاكم العامة بالقضاء العام

وبحسب المصادر، فقد تضمنت اآللية بتوجيه رؤساء المحاكم باإلشراف العام والمباشر على متابعة عمل الدوائر القضائية وإدارات الدعاوى 

األرشيف واألقسام اإلدارية وفرق المحاكم بالمهام المناطة بها وفق هذه اآللية، مع حل ما قد يظهر من إشكاالت أو صعوبات والتواصل وأقسام 

 .المباشر فيما يتطلب األمر مع فريق ديوان المظالم

-26لية تتضمن عدم تحديد جلسات خالل المدة من وفيما يتعّلق بالدوائر القضائية والجلسات ومواعيد تسليم األحكام، أشارت المصادر إلى أن اآل

هـ، مع التأكيد 1439-1-1هـ حتى 1438-12-19هـ، كذلك عدم تحديد مواعيد تسليم أحكام خالل هذه المدة من 1439-1-1هـ حتى 12-1438

والسجالت القضائية للدائرة المبادرة برفع بالنظر في الطلبات العاجلة التي ترد للدوائر أثناء فترة إيقاف الجلسات، وأيضاً جرد ملفات القضايا 

-11-7ملفات القضايا المفصولة فيها حتى إيقاف تحويل القضايا داخل المحكمة، مع جرد الجميع ملفات القضايا الموجودة لدى الدائرة بتاريخ 

حيح وتسليم نسخة منه لفريق المحكمة موقعة هـ، ومراجعة وتصحيح بيانات النظام القضائي وفقاً لذلك وطباعة بيان بهذه القضايا بعد التص1438

هـ وعدم استالم القضايا والطلبات التي ترد بعد 1438-12-2من رئيس الدائرة وأمين السر، مع إيقاف تحويل القضايا بنهاية دوام يوم الخميس 

 .ذلك عدا الطلبات العاجلة

بيق آلية تنفيذ متطلبات سلخ الدوائر التجارية إلى محاكم القضاء العام القاضي السابق الدكتور فهد الحسون أن تط« الجزيرة»إلى ذلك، ذكر لـ

، كما ستضمن بدورها في عدم التأجيل كما تم في العام الماضي، حيث كان مقرراً 1439-1-1ستضمن استكمال السلخ في الوقت المحدد له سلفاً 

ه في ذلك التاريخ. وكانت الدوائر التجارية قد انتقلت إلى مبنى مستقل في إال أن عدم استكمال المتطلبات حال دون تمام 1438-1-1له أن يتم في 

هـ. وأشار إلى أن تأخر إجراءات السلخ كان لعدة 1428شهر شعبان الماضي تمهيداً إلتمام السلخ، ويعد هذا السلخ تنفيذا لنظام القضاء الصادر عام 

ً وكيفاً،  إال أنه بعد تمام هذا السلخ من المتوقع أن يتحسن أداء الدوائر بشكل أفضل ويتم زيادة أسباب منها ضخامة أعمال الدوائر التجارية كما

وان التي من عددها بما يتناسب مع الحاجة الفعلية السيما أن اختصاص محاكم ديوان المظالم بالقضايا التجارية كان استثنائياً وإضافياً ألعمال الدي

ً إلى أنه بعد استكمال إجراءات السلخ ستختص المحكمة التجارية باالختصاصات الواردة المفترض انحصار اختصاصها بالقضايا اإلدا رية، الفتا

 هـ.1350من نظام المرافعات الشرعية ومن أهم تلك االختصاصات تلك الداخلة في نظام المحكمة التجارية الصادر عام  35في المادة 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170724/ec1.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170724/ec1.htm
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العالج بالكي" لعدم الطب البديل" يدعو لعدم اللجوء لـ""
ا
ًّ
 ثبوت جدواه علمي

ص ملمتهنيه يف السعودية.. وأوصى بعدم 
َّ
قال إنه غري مرخ

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1 االثنين سبقالمصدر: جريدة   التعامل معهم

 رابط الخبر

 

لعلمية، جدَّد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي دعوته المرضى وأفراد المجتمع لعدم التعامل مع مستخدمي العالج بالكي؛ لعدم ثبوت جدواه ا

 .وتجنبًا لحدوث مكروه للمريض

 ."ثبوت جدواه علميًّا وقال المركز عبر حسابه على "تويتر": "إن العالج بالكي غير مرخَّص به في السعودية لعدم

 ."وأضاف: "لذا نأمل من أفراد المجتمع عدم التعامل مع من يدعي هذا النوع من العالج تجنبًا لحدوث مكروه ال قدر هللا

 
 

 
 بالغا ضد خمالفات العمل يف القطاع اخلاص 3799

   م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1االثنين  الوطنالمصدر: جريدة 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=310212&CategoryID=2 

 

      PM 11:50 23-07-2017الرياض، جدة: فارس النواف، محمد النغيص 

، والذي يتيح لعمالئها اإلبالغ عن مخالفات أنظمة «معا للرصد»بالغا عبر تطبيق  7737مية االجتماعية عن تلقيها كشفت وزارة العمل والتن

 .بالغا 1390بالغا، كان أعالها في منطقة مكة المكرمة بـ 3799سوق العمل في القطاع الخاص، حيث تعاملت الوزارة بشكل مباشر مع 

بالغا، في  1156خالد أبا الخيل، أمس، إن هناك بالغات لم تسفر عن مخالفات أو إنذارات بلغ عددها بدوره، قال المتحدث الرسمي للوزارة 

بالغات، مؤكدا أن اإلبالغ عن  1304إنذارا لمنشآت أخرى، في حين بلغ عدد البالغات التي أسفرت عن ضبط مخالفات  1478المقابل تم توجيه 

، يجعل المجتمع شريكا فاعال في ضبط المخالفين، وجعل سوق العمل بيئة جاذبة لالستثمارات «معاً للرصد»مخالفات سوق العمل عبر تطبيق 

https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7
https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=310212&CategoryID=2
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=310212&CategoryID=2
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معا »عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق « المتعاون»، مبينا أن الوزارة أقرت منح المبِلّغ 2030المحلية واألجنبية بما يتوافق مع رؤية المملكة 

 .لمخالفة عند استحصالها، ويجري العمل على منحها للمبلغين المتعاونينمن قيمة ا % 10، مكافأة مالية تبلغ «للرصد

 التفتيش المجتمعي

أحد األساليب الحديثة التي انتهجتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية، لتدعيم قنوات التواصل بين « معا للرصد»عبر « التفتيش المجتمعي»يعد 

لقطاع الخاص من جهة أخرى، كما يعكس استشعار العمالء بأهمية المساهمة في ضبط سوق العمل األجهزة الحكومية من جهة وبين المواطنين وا

 .وتصحيح مكامن الخلل فيه

لإلبالغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص إلكترونيا، وذلك في إطار « معا للرصد»يذكر أن الوزارة أطلقت مؤخًرا خدمة 

، «معا للرصد»وتطوير بيئة سوق العمل، وتتيح الخدمة اإلبالغ عن أية مخالفة ألنظمة السوق من خالل تطبيق مبادراتها الرامية إلى تحسين 

 .وتقديم البالغ وتفاصيل المخالفة

  الوظائف الموسمية

والتي تبدأ بعض  للجنسين، 1438تبدأ الوزارة مراقبتها للشركات والمؤسسات الراغبة في شغل بعض الوظائف الموسمية لموسم حج هذا العام 

ف هذه األعمال في غرة شهر ذي القعدة في عدد من المدن منها مكة وجده والمدينة المنورة سواء في المطارات أو في محيط الحرم المكي الشري

للعاملين أو سيتم أو المسجد النبوي الشريف أو في المشاعر المقدسة، وتعمل الوزارة على إعطاء هذه المنشآت مهلة ثالثة أشهر لتسليم األجور 

  .إيقاف الخدمات عن المنشآت

أن من يقوم من هذه الشركات أو المؤسسات بتأخير الرواتب على الموظفين ألكثر من ثالثة أشهر ستظهر لدى الوزارة « الوطن»وأكد أبا الخيل لـ

من خالل برنامج حماية األجور والعمل على قطع  من خالل الربط اإللكتروني مع هذه المنشأة، وستقوم الوزارة بتطبيق األنظمة بحقها مباشرة

 الخدمات عن المنشأة بعد التحقق من كل األمور منها الوظائف التي تم عرضها والتأكد من تطبيقهم للسعودة المطلوبة في هذه الوظائف.  

 

 
 الكهرباء تستعني بشركة عاملية للتحقيق يف احلوادث

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438دة ذي القع 1 االثنين الوطنالمصدر: جريدة 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=310187&CategoryID=5 

 

      PM 11:20 23-07-2017الرياض: بندر التركي 

الحوادث الكبيرة التي رأت أن هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج تعاقدت مع شركة عالمية متخصصة إلجراء التحقيقات في « الوطن»علمت 

ات الهيئة أن طبيعتها وحجمها يحتمان ضرورة االستعانة بخبرات عالمية للتحقيق فيها، لتحديد األسباب الجذرية لهذه الحوادث وتقديم التوصي

مل على تطبيقها بشكل إلزامي المناسبة لمنع تكرارها. كما شرعت الهيئة في تنفيذ دراسة شاملة لوضع معايير أداء خاصة باألمن والسالمة، والع

 .على المرخص لهم في المستقبل القريب

 انخفاض نسبي

 21حادثا خالل العام الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات  54بلغ عدد حوادث السالمة لدى الشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية لنقل الكهرباء 

 .2015واإلصابات والوفيات التي نتجت عنها مقارنةً بالسنة المالية إصابة بانخفاض نسبي في عدد الحوادث  38حالة وفاة، و

 أسباب جذرية

يعود إلى جهود تطوير أنظمة السالمة وإجراءاتها وفي  2016تعتقد الهيئة أن االنخفاض في عدد الحوادث واإلصابات والوفيات الناتجة عنها في 

، 2016في عدد الحوادث وما نتج عنها من إصابات ووفيات خالل السنة المالية  تفعيل تلك األنظمة واإلجراءات. وعلى الرغم من االنخفاض

 .واصلت الهيئة العمل تقصي األسباب الجذرية لهذه الحوادث ومعالجتها لمنع تكرارها لألسباب ذاتها، والحد من وقوعها بشكل عام

 معايير األمن

والسالمة من خالل بعض اإلجراءات ومنها، مراجعة اللوائح الداخلية المرتبطة  تتابع الهيئة بشكل مستمر التزام المرخص لهم بمعايير األمن

المواقع  بشؤون األمن والسالمة لدى المرخص لهم والتأكد من توافقها مع المعايير القياسية العالمية، وكذلك القيام بزيارات تدقيق عشوائية لبعض

ابعة تنفيذ توصيات التحقيق في الحوادث عن طريق الحصول على تقارير دورية من المرخص للتأكد من االلتزام باللوائح المعتمدة، إضافة إلى مت

 .لهم والقيام بزيارات ميدانية
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 ألفا من املتعرضني للحوادث يرفضون العالج 81

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1 االثنين الوطنالمصدر: جريدة 

_Detail.aspx?ArticleID=310195&CategoryID=3http://www.alwatan.com.sa/Nation/News 

 

      AM 12:23 24-07-2017جدة: سعود المولد، ريان الجهني 

ألف حالة العالج بعد مباشرة حاالتهم من قبل الفرق اإلسعافية العام الماضي، اعتقادا منهم أنهم بخير عقب تعرضهم  81رفضت أكثر من 

لمضاعفات قد تكون بعضها مميتة، وال تظهر بوادرها إال بعد فترة، أبرزها النزيف الداخلي، وارتجاج لحوادث، غير مدركين إلمكانية تعرضهم 

 .الدماغ، والكسور

  فرق إسعافية

ألف حالة، مرتفعة بأكثر  439أكثر من  1437الفرق اإلسعافية باشرت خالل العام الماضي »كشفت إحصائيات هيئة الهالل األحمر السعودي أن 

 .«آالف حالة 406العام قبل الماضي الذي سجلت فيه مباشرة عن  %7من 

تؤكد أن حاالت رفض تلقي العالج من قبل مسعفي الهالل األحمر شهدت  1437-1436إحصائيات الهيئة للسنوات الماضية »وأضافت أن 

لعالج، فيما سجلت الهيئة العام الماضي حالة رفضت ا 70200، الذي شهد 1436عما كانت عليه في العام قبل الماضي  %13ارتفاعا بأكثر من 

 .«حالة 81255عدد  1437

ألف حالة خالل العام الماضي إلى مختلف مستشفيات والمراكز الصحية،  299الفرق اإلسعافية نقلت أكثر من »وأوضحت هيئة الهالل األحمر أن 

 858حالة، فيما تعثر وصول الفرق اإلسعافية إلى  6839عافية ألف حالة في موقع المباشرة، وكان عدد الحاالت غير اإلس 34كما عالجت قرابة 

 .«موقعا

 إقرار برفض العالج

بعض المصابين يرفضون تلقى العالج عند مباشرة الفرق اإلسعافية لهم، »، إن «الوطن»قال مصدر مسؤول في هيئة الهالل األحمر السعودي لـ

المريض على تلقي العالج، لذلك تأخذ الفرق اإلسعافية على المريض إقرارا برفضه  وفي هذه الحالة ال يستطيع أطباء ومسعفو الهيئة إجبار

ودعا كافة المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات إلى أخذ الحيطة والحذر، والتعاون مع كافة أطباء ومسعفي الهيئة عند تعرضهم «.  للعالج

ورفض تلقي العالج، ومساعدة المسعفين على تقديم اإلسعافات األولية، وإنقاذ  لحاالت مرضية أو حوادث تستدعي اإلسعاف، وعدم التعنت

 .األرواح

  الكشف المبدئي

، أهمية الكشف المبدئي من قبل فرق هيئة الهالل األحمر على «الوطن»أكد مستشار مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة الدكتور محمود خوجه لـ

م رفض تلقي العالج، ألن بعض اإلصابات ال تظهر أعراضها على الشخص بعد حصول الحادث مباشرة األشخاص بعد مباشرة الحوادث، وعد

عظام ولكن تظهر بعد فترة، ومنها النزيف الداخلي، وارتجاج الدماغ، والكسور المحددة وليست الكسور العامة الكبيرة الواضحة التي تكون في ال

 .ساعة 24، ولذلك تتم معاينة ومراقبة المريض في المستشفيات المتخصصة لفترة الصغيرة في اليد أو في القدم أو شد األربطة

  دورات متقدمة

الشخص الذي يتعنت ويرفض تلقي اإلسعافات التي تقدم له من رجال الهالل األحمر بعد حصول الحادث عادة ما يكون غير ملمٍّ »بين خوجه أن 

لذلك يجب أن تكون هناك برامج توعية توضح اإلصابات التي تظهر بعد وقوع الحادث، على  بخطورة اإلصابات الداخلية التي تنتج بعد الحادث،

ً التوعية العامة عن أسباب الحوادث  3أن يتم ذلك وفقا لـ جزئيات، أوالً التوعية الطبية المتخصصة عن اإلصابات الناتجة عن الحوادث، وثانيا

 «.اشر الحوادثوالوقاية منها، وثالثاً الدورات المتقدمة لمن يب
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 .. ال حاجة للتملك وال حدود للخدمات 2030

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1االثنين  االقتصاديةالمصدر: جريدة 

http://www.aleqt.com/2017/07/24/article_1224286.html 

 

« من الرياض« االقتصادية  

ان كتبت وزيرة البيئة في الدنمارك مقاال تخيليا مخصصا لعالم الغد، كما تراه في كثير : ال ملكية، ال خصوصية. بهذا العنو2030أهال بك في عام 

 حياة من مدن العالم. ونشره كثير من المواقع المهتمة بغد ال يملك فيه أحد شيئا. ال توجد وسائل نقل خاصة وال عمل معتاد وال بيئة ملوثة وال

ي واألصح في "مدينتنا". ال أملك شيئا. ال أملك سيارة، ال أملك منزال، ال أملك مالبس أو أجهزة . أهال بك في مدينت2030خاصة. أهال بك في عام 

سائل إلكترونية. قد يبدو هذا غريبا، إال أن حياة كهذه تسرنا، نحن ساكني المدن. كل ما اعتبر في السابق منتجا أصبح اآلن خدمة. نحصل على و

ليه في الحياة اليومية مجانا لذلك ال داعي للملكية أبدا. أول ما أصبح مجانا ومتوفرا هي االتصاالت. وبعد النقل والمسكن والطعام وكل ما نحتاج إ

 أن أصبحت الطاقة النظيفة متوفرة تطورت األمور بشكل أسرع. انخفضت األسعار على المواصالت العامة ولم يعد للسيارة الخاصة أي معنى، إذ

من دون طيار أو السيارة الطائرة للرحالت األطول، وتأتي وسائل النقل هذه بعد عدة دقائق. ما إن رخصت نستطيع دائما أن نتصل بالطائرة 

وسائل النقل العامة وأصبحت أسرع وأكثر راحة أصبح نظام التنقل أكثر تنظيما. من الصعب علي أن أتخيل كيف كنا نتحمل االزدحام وتلوث 

ه؟ أحيانا استخدم دراجتي للوصول إلى أصدقائي. أحب ركوب الدراجة فهذا متعة ورياضة في آن واحد. الهواء من المحركات. ما الذي كنا نفكر ب

هذه النزهة هي متعة فعال. بعض األمور ال يُمل منها أبدا، ال نزال نحب التنزه وركوب الدراجة والطبخ والرسم وزرع األزهار. كل هذه 

لوثيقة بين اإلنسان والطبيعة. "مشاكل البيئة بقيت في الماضي" ال ندفع في مدينتنا إيجارا ألن النشاطات تذكرنا بأن ثقافتنا ولدت من الصلة ا

المساحة تستخدم كل مرة عندما ال يكون "مالكها" في المنزل. على سبيل المثال عندما أخرج، تقام في غرفة الجلوس في منزلي لقاءات عمل. 

عد ، إذ أحصل على األدوات الالزمة بعد عدة دقائق من طلبها. بما أن وسائل النقل اآلن مجانية لم نأحيانا أحب أن أطبخ شيئا بنفسي. هذا أمر سهل

الدائري المغلق. نمأل منازلنا بما ال نحتاج إليه. لم تملك في منزلك األدوات المطبخية العديدة إذن تستطيع أن تطلبها فقط؟ اتجه االقتصاد نحو النظام 

في نظامنا االقتصادي عندما تتحول المواد إلى خدمة من يحتاج إلى األشياء التي ال تبقى طويال؟ كل شيء يجب أن يكون متماسكا وقابال للتكرير. 

لنظيفة تستهلك المواد بسرعة وتتحول بسهولة إلى أشياء أخرى. المشاكل البيئية بقيت في الماضي، ألننا نستخدم المصادر وأساليب توليد الطاقة ا

لنسبة لإلنسانية. هناك عديد من فقط. الهواء نظيف والماء أيضا وال أحد يفكر في أن يتجاوز حدود المحميات الطبيعية ألن الجميع يعرف أهميتها با

كاد البقع الخضراء في مدننا، واألشجار والزهور في كل مكان. ال أفهم حتى اآلن كيف كنا نمأل فراغنا باألبنية. موت التسوق، تحب التسوق؟ أ

حيانا يمكنك أن يجذبك هذا، لكن في أتذكر بصعوبة ما يعني هذا. تضيف الوزيرة، الشخص العادي يختار ما الذي يريد استخدامه في هذه اللحظة. أ

عدد أغلب األحيان أوكل هذه المهمة إلى الروبوت. هو يعرف أفضل مني ما قد يعجبني. عندما أخذ الذكاء االصطناعي والروبوت على عاتقه هذا ال

اآلخرين. ال توجد اآلن ساعات الكبير من العمل التقليدي حصلنا على الوقت لكي نتغذى وننام بشكل أفضل ونقضي وقتا أطول مع األشخاص 

الجميع الذروة، نستطيع أن نعمل متى نريد. لكني لست متأكدة من أنه يمكن تسمية هذا بالعمل. هذا يشبه أكثر التفكير والتطوير. في السابق كان 

تكنولوجيا لمصلحتنا وليس لقتل الوقت يبحث عن التسلية فقط ولم يريد أحد أن يفكر في أمور أصعب. لكن فهمنا في اللحظة األخيرة كيف نستخدم ال

فقط. "يعيش األشخاص حياة أخرى خارج المدن" أقلق على من يسكن خارج المدينة. أقلق على األشخاص الذين خسرناهم في الطريق، عن الذين 

عاتقها المشاغل اليومية، عمن لم  لم يتقبلوا التكنولوجيا، على من شعر بنفسه وضيعا وغير مفيد عندما أخذ الذكاء االصطناعي والروبوتات على

يرض بالنظام السياسي وتخلى عنه. يعيش األشخاص خارج المدن حياة أخرى. هناك من أسس مجتمعات مغلقة وهناك من يكمل حياته في أبنية 

. أعرف أن كل ما أفعله . أحيانا يثير غضبي ألننا لم نعد نمتلك الخصوصية وألن كل خطواتي مراقبة19خشبية، فارغة ومهجورة من القرن الـ

وكل ما أفكر وأحلم به يسجل في مكان ما. أتمنى أال يستخدم أحد هذه المعلومات ضدي. بشكل عام أحببت هذه الحياة، تختم وزيرة البيئة 

هنا مشاكل رهيبة عديدة الدانماركية، إنها أفضل بكثير من الحياة التي عشناها قبل أن فهمنا أننا لن نستطيع أن نسلك النظام التقليدي. فقد واج

يرا من كاألمراض وتغير المناخ وأزمة الالجئين وأمراض البيئة وتفاقم المدن وتلوث الماء والهواء واالضطرابات االجتماعية والبطالة. فقدنا كث

 األشخاص قبل أن نفهم أن هناك طريقا آخر.
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 معاناة املرضى تستوجب التوعية املستمرة
 ات خمصصة ملرضى فقر الدم املنجليالصحة: إطالق قاعدة بيان

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1االثنين  اليومالمصدر: جريدة 

http://www.alyaum.com/article/4199081 

 

 العمران -المبرز محمد العويس  -إبراهيم المشعل 

لوراثية باألحساء، أمس، فعاليات لمرضى فقر الدم المنجلي احتفاء باليوم العالمي لفقر الدم المنجلي، اختتمت جمعية مكافحة أمراض الدم ا

اره على وأسرهم، وذلك بأحد المجمعات التجارية بمدينة المبرز لتعزيز مفهوم التوعية وطريقة التعامل مع المرض، باإلضافة إلى كيفية الحد من آث

ر، ورئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس الشورى د. الفرد واألسرة، وذلك بحضور مدير الشؤون الصحية باألحساء عبدالحميد العمي

ة سعدون السعدون، وعميد كلية العلوم الطبية والتطبيقية بجامعة الملك سعود الصحية الدكتور نواف العنزي، ومدير مركز التنمية االجتماعي

 .ية عبدالعزيز العودةباإلنابة أحمد الفضلي، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد العفالق، ومدير عام الجمع

أن من جانبه، أوضح مدير الشؤون الصحية باألحساء عبدالحميد العمير، أن المستشفيات تشهد كثيرا من معاناة مرضى فقر الدم المنجلي، مبينا 

راض الدم الوراثي. وأكد فترة مكوثهم في المستشفيات تكون طويلة للغاية، وأن غالبية مراجعي أقسام الباطنية في المستشفيات من المصابين بأم

العمير أنه إلى جانب اآلالم والمشاكل األسرية المصاحبة للمرض يعاني المرضى عدة أمور تحتاج إلى توعية وطريقة صحيحة للتعامل مع 

ة والسليمة المرض منذ البداية، معتبرا المعارض التوعوية ضرورة ُملحة للمرضى لتستطيع الجهات الصحية من خاللها إيصال الطرق الصحيح

 .للتعامل مع المرض، وكيفية التعايش معه

دائم  ولفت العمير إلى أن جمعية مكافحة أمراض الدم الوراثية تعنى بجميع مرضى الدم بمختلف الفئات، وأن لها دورا رياديا في ذلك وعلى تنسيق

ة لمرضى فقر الدم المنجلي في األحساء، لتسهيل مع الشؤون الصحية، موضحا إطالق جهود خاصة في العمل على إنشاء قاعدة بيانات مخصص

 معرفة عدد المرضى وكيفية العمل على بناء خطة عالجية تشملهم جميعا، مؤكدا أن هذا سيكون تحت مظلة الشؤون الصحية. كما تم إنهاء أعمال

 .عيادات تلطيفية في مستشفى األمير سعود بن جلوي الجديد تعنى بمرضى فقر الدم المنجلي

راض ته، بين مدير عام الجمعية عبدالعزيز العودة أن هذه الفعالية تأتي انطالقا من دور الجمعية الريادي في التوعية والتثقيف بأحد أهم أممن جه

 الدم الوراثية وبمشاركة مجموعة من شركاء النجاح والمصابين بمرض فقر الدم المنجلي؛ لتعريف المجتمع بهذا المرض وخطورته وتقديم الدعم

امال عن لمصابين به، ولتجنب الزواج غير اآلمن الذي قد يعرض األجيال لتكرارالمعاناة ذاتها. مبينا أن الجمعية أنشأت لهذه الفعالية معرضا متكل

. المرضى بثالثين لوحة ومجسما ستسهم في تعريف وتثقيف الزائرين بمشيئة هللا للفعالية. وعلى هامش الفعاليات دشن رئيس مجلس اإلدارة د

سعدون السعدون الفيديو التوعوي )نحن ملتزمون بالمشورة الوراثية( والذي أنتجته الجمعية خصيصا لهذه المناسبة، وشكر الحضور على 

 .مشاركتهم وحضورهم ودعمهم لبرامج وأنشطة الجمعية

 وحدة غسيل كلوي بمستشفى العمران 30واستحداث  ..

لى بمستشفى العمران العام؛ لتلبية احتياجات المواطنين من المرضى وذويهم وتخفيف معاناتهم في األحساء أمس وحدة غسيل الك« الصحة»دشنت 

 .جراء االنتقال إلى مركز الجبر للكلى في مدينة الهفوف، وتخفيف الضغط المتزايد عليه

( حالة في المرحلة األولى، حتى 100ة )( وحدة غسيل الكلى الطاقة االستيعابية لوحدة الغسيل بمستشفى العمران، وستقوم بخدم30وتمثل الـ )

ث تستكمل الطاقة التشغيلية لها بتحويل جميع المرضى المقيمين قرب المستشفى. وقد كشفت الصحة عن جهود حثيثة ومتابعة مستمرة الكمال تأثي

 .وتجهيز مستشفى العمران العام من أجل الرقي بالخدمات الصحية المقدمة في المحافظة
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 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1 االثنين الحياةالمصدر: جريدة   ة اخلاصة يطالبون بتعيينهمخرجيو الرتبي

 رابط الخبر

 

الب عدد من خريجي التربية الخاصة وزارة التعليم بتعيينهم في مدارس التعليم العام، وبخاصة أن معظمهم مضى على تخرجه ست سنوات، في ط

 .العديد من المدارس من نقص وعجز في أعداد المعلمين الوقت الذي تعاني

خريج من التربية الخاصة، تجمعوا صباح أمس أمام مبنى وزارة التعليم، المسؤولين في الوزارة إلى أخذ مطالبهم، الفتين إلى  100ودعا أكثر من 

ن إدارات التعليم في مناطق المملكة بتحويل معلمين في التعليم أن محاوالتهم في التعيين طيلة هذه السنوات باءت بالفشل، على رغم قيام العديد م

 .العام إلى معلمي تربية خاصة، بغض النظر عن تخصصهم أو عدم كفاءتهم المهنية في هذا التخصص

خريج وخريجة، ألف  17نحن خريجو تربية خاصة، ويبلغ عددنا أكثر من «: »الحياة»وقال متحدث باسم خريجي التربية الخاصة بدر العويفي لـ

ظللنا عاطلين عن العمل لسنوات عدة، ولم يتم توفير وظائف لنا في مدارس التعليم العام، على رغم أن هناك عجزاً في المدارس من ذوي 

ا، سبق وأن قابلنا وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية المعني بقضيتنا الدكتور محمد الهران، لسماع مطالبن»وأضاف: «. التخصص الخاص

 ولكن من دون جدوى، وذكر أن التعليم بشكل عام ليس لديه حاجة إلى خريجي التربية الخاصة، وإذا كان توجد بالفعل حاجة فسيكون هناك عدل،

 .- حد قوله -، مبيناً أنه ليس هناك أرقام وظيفية للتعيين على «وأن تحويل معلمين في التعليم العام إلى تربية خاصة قضية كبيرة جداً 

ال خريج التربية الخاصة عبدهللا القرني، إن سكرتارية وكيل الوزارة للشؤون المدرسية حاولت منعهم من الدخول، فضالً على تحويل قضية وق

ً أنه تخرج منذ ست سنوات وال يزال ينتظر التعيين، ولكن محاوالته باءت بالفشل، فيما طالب المسؤولين بإ نهاء المطالبة إلى مسار آخر، مبينا

 .ية تعيينهمقض

في الوقت نفسه تضامن أولياء أمور طالب معوقين مع خريجي التربية الخاصة خالل تجمعهم أمام مبنى وزارة التعليم في الرياض، من خالل 

لكن  مطالبتهم بتوفير خريجي تربية خاصة لتدريس أبنائهم من ذوي االحتياجات الخاصة، وقال أحدهم إن ابنه يدرس في مدارس التعليم العام،

 لألسف ال يوجد فيها معلمو تربية خاصة، وذلك لوجود نقص في المعلمين، مشدداً على المعنيين والمسؤولين في وزارة التعليم بتعيين خريجي

 .تربية خاصة في المدارس، حتى يؤدوا رسالتهم التربوية على أكمل وجه أمام هذه الشريحة من طالب التربية الخاصة

خالل أيار )مايو( الماضي إلى تجمع خريجي التربية الخاصة أمام مبنى وزارة التعليم. كما سبق إلدارة تعليم الرياض أشارت « الحياة»وكانت 

طوة القيام بتوظيف خريجي التربية الخاصة، وذلك من خالل االستفادة منهم في المدارس األهلية والعالمية، ووصف العديد من الخريجين هذه الخ

 .الوزارة والبيروقراطية في تعيينهم« عرقلة»ت حاجز بالشجاعة، بعد أن كسر

ت التربية وكان المدير العام للتعليم في منطقة الرياض عبدهللا المانع وّجه أخيراً المدارس األهلية والعالمية كافة لالستفادة من خريجي وخريجا

الجتماعية بالمدارس وإجراء المقابالت الشخصية لهم، بعد إجراء الخاصة من جميع المسارات بالمدارس العالمية واألهلية، وكذلك تدريس المواد ا

م وريادة المقابالت من إدارة التوجيه واإلرشاد الطالبي في إدارة التعليم، مؤكداً أنه يمكن توظيف خريجي التربية الخاصة في مجال مصادر التعلّ 

 .«قياس»لي المعلومات وغيرها، وذلك بعد اجتيازهم اختبار النشاط الطالبي، والوظائف اإلدارية المناسبة، كمراقبي الطلبة ومسج

 الصحية« شهادة االختصاص»االختبارات النهائية لـ« رقمنة»

أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن جميع االختبارات النهائية لبرامج شهادة االختصاص السعودية ستكون رقمية بشكل كامل، بعد  >

 .زء األول في تهيئة المتدربين الستخدام التطبيق المخصص لالختبارات من دون مشكالت فنيةنجاح تجربة اختبارات الج

االختبارات وأوضح المدير العام لإلعالم واالتصال المتحدث باسم الهيئة عبدهللا الزهيان، أن الهيئة ستشرع خالل الفترة المقبلة في إرسال عدد من 

ة التامة بإعداد األجهزة وآلية استخدام البرنامج، مع وجود إمكانية الدعم الفني في حال تطلب ذلك، الفتاً إلى التجريبية للمتدربين، للتأكد من المعرف

 .أن نجاح التجربة الرقمية لالختبارات عزز القرار تجاه التحول الرقمي، إذ لم تواجه المتدربين مشكالت فنية

ويمكن التعامل معه  iOSو Microsoft office تبارات الرقمية، مدعوم من أنظمةالذي تستخدمه الهيئة لالخ Softest وأشار إلى أن تطبيق

هلك وقت بسهولة، ويوفر الوقت والجهد للمختبر، بدالً من الطريقة الورقية التقليدية، التي تتطلب الكتابة والتظليل وغيرها من األمور التي تست

 .االختبار

 28آالف متقدم في  3جزء األول في عدد من التخصصات لشهادة االختصاص السعودية تجاوزوا وبيّن الزهيان أن الذين تقدموا الختبارات ال

 .تخصصاً، وتزامن اختبارهم في خمس مدن هي الرياض والخبر وأبها ودبي ومسقط

 «الهوية الوطنية»إلزام المدارس األجنبية بتدريس 

مطبقة للبرامج التعليمية الدولية باعتماد تدريس كتب مواد الهوية الوطنية المطبقة في ألزمت وزارة التعليم المدارس األجنبية والمدارس األهلية ال >

 .هـ1439-1438المدارس السعودية في الخارج خالل العام الدراسي المقبل 

ً لجميع المدارس األجنبية واألهلية المط بقة للبرامج التعليمية الدولية ووّجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدهللا المانع، تعميما

رس باعتماد ذلك بدءاً من العام المقبل، في إطار حرص واهتمام الوزارة على تجويد تدريس مواد الهوية الوطنية في المدارس األجنبية والمدا

ً للقيم المستهدفة في تطبيق مواد الهوية الوطنية، و بما يضمن توحيد هذه المقررات وخططها األهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية، تحقيقا

 .الدراسية

http://www.alhayat.com/Edition/Print/23058587/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85
http://www.alhayat.com/Edition/Print/23058587/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85
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ي مواد التربية وبيّن الدكتور المانع أن الخطة الدراسية لمواد الهوية الوطنية ستطبق في جميع المراحل الدراسية االبتدائية والمتوسطة والثانوية، وف

ذلك من مشرفي مكاتب التعليم ومكتب التعليم األهلي بالمنطقة، وإلزام  اإلسالمية واللغة العربية واالجتماعيات، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة تطبيق

 المدارس األجنبية واألهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية.

 

 

 
 ستكافح اإلرهاب واالخرتاق الفكري« أمن الدولة»وزير اإلعالم: 

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ة ذي القعد 1االثنين  الحياةالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

ن عبدالعزيز على فترات قال وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عواد العواد إن األوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ب

عُد لالرتقاء بمستوى أداء أجهزة الدولة، وتقديم أعلى »متقاربة،  تؤكد حرصه على مواكبة المتغيرات المحلية والدولية على جميع المستويات والصُّ

 .«مستوى من الخدمات للمواطن والمقيم وزوار الحرمين الشريفين

تنسجم مع تحديث وتطوير المنتج الِخدمي واإلداري ألجهزة الدولة وفق رؤية »ه األوامر وأضاف الوزير العواد في تصريح له أمس، أن هذ

، والطموحات التي أعلنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان، وتعكس قدرات 2030الحاضر للمستقبل 

 .«االستقرار ألجيال المستقبل بالدنا بما أنعم هللا عليها من ثروات مادية وبشرية تحقق

ومن هذه األوامر جاء األمر الملكي الكريم بتأسيس رئاسة أمن الدولة جهازاً مستقالً يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء إلعطائه قوة »وتابع: 

نواعه، وبأحدث الوسائل والطرق التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة اإلرهاب والتجسس واالختراق الفكري بجميع أشكاله وأ

ردة الفعل بحزم العالمية أمنياً ومعلوماتياً، ومراقبة تمويله مالياً، إضافة إلى أنه سيختصر الكثير من اإلجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة 

ت العالقة على المستوى الدولي واإلقليمي، وعزم تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن. كما أنه سيسهل تفرغه وتخصصه في التواصل مع الجهات ذا

تحديد مهمات أمن الدولة في القطاعات المعنية بالتعامل »وأكد أن «. والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة

ًً وتركيزاً لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع  الميداني واألمني البحت التي كانت جزءاً من عمل وزارة الداخلية؛ سيجعل من الوزارة أكثر َ تفرغا

جهزة والمحافظة على مكتسبات التنمية وتطويرها، وضبط النظام ونشر ثقافة احترام القانون، وحفظ الحقوق المدنية والسالمة للمواطن من خالل أ

وبقية الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في  األمن العام ممثلة بالشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات، ومكافحة المخدرات،

وألن وزارة الداخلية عضو في جميع اللجان االقتصادية والتجارية والتنموية واألمنية »وتابع: «. المملكة، ورفع كفاءة العمل، وسرعة اإلنجاز

ً للجانب واالجتماعية وكثير من المجاالت الحيوية فإن إنشاء أمن الدولة من القطاعات األمنية  وقوات األمن الميدانية يجعل الوزارة أكثر تفرغا

 .«التنموي واالجتماعي دونما انشغال بالهاجس األمني وتبعاته الميدانية، األمر الذي يرهق قطاعاتها ويزيد تشعبها وإرهاقها إدارياً 

تحسين أدائها بما يلبي التطلعات المستقبلية لبالدنا، ، و2030الفصل بين القطاعين يسعى لرفع كفاءات قطاعات الدولة وفق رؤية »ولفت إلى أن 

 وهذا اإلجراء له تأثير اقتصادي إيجابي لما يتضمنه من ترشيد إنفاق الدولة وزيادة اإليرادات من خالل تقديم خدمات أفضل واستثمار أمثل

المرور التي يروح ضحيتها اآلالف سنوياً ويوفر أمواالً للموارد. ولو أخذنا مثاالً للخدمات سنجد أن تطوير المرور سيؤدي إلى الحد من حوادث 

 6، وهو أعلى من المعدل العالمي )ال يزيد على 29ألف في المملكة هو  100طائلة تنفق على تبعات الحوادث، وإذا علمنا بأن معدل الوفيات لكل 

 (ألف 100لكل 

(، 2016-2015هـ )1437حالة وفاة في عام  9،031لمرور وصل إلى وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث ا

 3.5هـ. كما أثرت حوادث المرور على الطرق تأثيراً سلبياً، مع خسارة تقدر بمعدالت تتراوح بين 1434في المئة منذ عام  18ويمثل زيادة بنسبة 

 65وفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرقات بين المدن حوالي في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي الوطني. وبلغت نسبة ال 5في المئة و

هـ. يضاف إلى ذلك الخسائر 1437حالة وفاة في  5500في المئة من إجمالي عدد الوفيات في المملكة خالل السنوات الماضية، إذ بلغت حوالى 

هذا يعني أننا بحاجة ماسة إلى تقليل الخسائر »وأضاف: «. لحوادثالفادحة التي تتكبدها الدولة في عالج اإلصابات واألمراض الناتجة من تلك ا

في األرواح وفي نفقات عالج المصابين وفي الحفاظ على الممتلكات من خالل التركيز على المرور والرفع من كفاءة العمل. زد على ذلك أن 

وما يرتبط بها من جرائم ومخالفات وأضرار اقتصادية التركيز على مكافحة المخدرات سيساعد في حماية المجتمع من هذه اآلفة الخطرة 

 واجتماعية؛ وسيوفر على اقتصادنا الماليين حينما نُخلص مجتمعنا من كل ما يجلب له الضرر العقلي والجسدي. وال شك في أن الهاجس األمني

ً بين  األمن والتنمية المستدامة. وهذا يهيئ الفرصة الستثمار مهم، ولكن العناية بالجانب التنموي مهمة كذلك، ولذلك فإن هذا الفصل يخلق توازنا

 أجدى للموانئ البحرية والجوية من خالل العناية بتطويرها وتوظيفها لخدمة االقتصاد، واألمر نفسه في تطوير الجمارك السعودية والخدمات

 «.كفاءة العمل وترشيد النفقات وحسن استغاللها األخرى، وأنه والمؤمل أن يوفر ذلك كله عشرات الباليين من موازنة الدولة نتيجة رفع

http://www.alhayat.com/Edition/Print/23059420/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85---%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9--%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://www.alhayat.com/Edition/Print/23059420/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85---%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9--%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A
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 «الئحة تنفيذية»اململكة تعلن احلرب على التدخني بـ 

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438االثنين ذي القعدة  1 الحياةالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

على نسخة « الحياة»كومة خطة وطنية لمكافحة التدخين، من خالل الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين )حصلت في خطوة منتظرة، أعلنت الح

عاماً، ومنعهم  18منها(، منعت فيها التدخين في ثمانية أماكن تشكل عصب الحياة في البالد، إضافة إلى حظرها بيع الدخان لمن تقل أعمارهم دون 

 (6ن. )راجع صمن دخول أماكن المدخني

ً باتاً، إضافة إلى المنشآت الحكومية كافة، بما فيها ا لوزارات واحتلت الساحات المحيطة بالمساجد قائمة األماكن التي يمنع فيها التدخين منعا

ية والرياضية والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة األخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصح

والثقافية واالجتماعية والخيرية، إضافة إلى األماكن المخصصة للعمل سواء في الشركات أم المؤسسات والبنوك وما في حكمها. كما حظرت 

أوراقه أو ثماره الالئحة، زرع نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها، إضافة إلى منعها وحظرها تصنيع التبغ محلياً أو أي نوع من أنواع التبغ أو 

 .أو جذوره أو أي منتج يدخل التبغ في تصنيعه، وكذلك منعت إعادة التصنيع

، كما منعت ممارسته في جميع وسائل النقل في السعودية سواء كانت برية أم جوية أم بحرية، إضافة إلى المستودعات والمصاعد ودورات المياه

 .ونقله وتوزيعه ومحطات توزيع الغاز والوقود على حد سواءوجميع مواقع إنتاج النفط ومشتقاته وأماكن بيعه 

عربات كما منعت الالئحة التدخين في كبائن الصرف اآللي المغلقة، إضافة إلى أماكن تصنيع الطعام سواء في المطاعم أم المقاهي أم األكشاك أم 

 األطعمة المتنقلة، ومصانع األطعمة والمطابخ وما في حكمها.

 
 م  7201 يوليو 24 -هـ 3814ذي القعدة  1 االثنين الجزيرةالمصدر: جريدة   بقى عاطالحنن نساعدك لت

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=34802 

 

 صاحل الشيحي
 .!تهلقتل« رجال»لو كانت البطالة «. البطالة»لو ُسئلت عن أهم وأخطر المشاكل التي نواجهها في بالدنا لقلت إنها 

  .البطالة، هي المعضلة التنموية الحقيقية، والتحدي األصعب الذي تواجهه غالب دول العالم اليوم

  .. هذا يعني أن الرقم اليوم أعلى من ذلك2020عام  %9في بالدنا، يطمح المختصون إلى أن تنخفض نسبة البطالة إلى 

ال يعيشون منه، سوى ما يحصلون عليه من آبائهم، وأحيانا أخواتهم!. حياتهم قائمة إن كثيرا من الشباب الذين تراهم في الشوارع، ال يملكون دخ

  .!على ما تجود به أسرهم التي تعيش بعضها على مخصصات الضمان االجتماعي

الواقف ميّت حتى إشعار هؤالء الشباب ال يحتملون قسوة البطالة. الشاب العاطل يعيش، حتما، أسوأ أيام حياته. هم واقفون. ال يستطيعون الحركة. و

 .!آخر

ألف شاب!. الحديث عن الذكور فقط،  177، يصل عددهم إلى 2016األرقام الحكومية الرسمية الصادرة تقول، إن الذكور الباحثين عن عمل عام 

 .!ألف 700اإلناث يتجاوزن 

ل ليس حال. لدينا قرابة عشرة ماليين وافد، رواتبهم دون اإلحال«. إحالل السعودي مكان األجنبي»العنوان العريض الذي نتناقش حوله دائما، هو 

  .الثالثة آالف لاير. وقرابة المليون رواتبهم فوق الثالثة آالف

الذين يتقاضون رواتب جيدة. ماذا سنفعل بالرقم السنوي المتنامي « المليون وافد»لنفترض أننا قمنا اليوم بقرار عاجل، بإحالل أبنائنا مكان 

  !ألف شاب 400العمل. عددهم يزداد سنويا قرابة للباحثين عن 

ذه أبدا، ليس حال أن تلغي عقود بقية الوافدين الذين يعملون برواتب متدنية، وتطالب السعوديين بالعمل في هذه الوظائف، وبهذه الرواتب. ه

  .!الطريقة تعني إبقاء السعودي عاطال حتى إشعار آخر

  !«توليد الوظائف»ق الخبير برجس البرجس في الصدي -كما يردد دوما-الحلول تكمن 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/23059454/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80--%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-
http://www.alhayat.com/Edition/Print/23059454/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80--%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-
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  .قبل الختام، ال بد من القول: القطاع الخاص بحاجة إلى متابعة، وكشف حساب دقيق

بكثير من االمتيازات واالستثناءات والدعم « القطاع »ال بد أن يمر على القطاع الخاص. في بالدنا بالذات يحظى هذا « البطالة»أي حديث عن 

 كن المردود قليل !.المستمر، ل

 
 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1االثنين  الوطنالمصدر: جريدة   ملاذا التأخري يف إقرار قوانني لتحفيز ترشيد الطاقة..؟

n.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=310131http://www.alwata 

 

 عبد العزيز السماري

يسود انطباع الحر الشديد والصيف المتلهب على بالدنا، برغم من تنوع أجوائها واختالف درجة حرارتها من أقصى الشمال إلى أدني الجنوب، 

ة سريعة على خطوط العرض سيتضح أن أغلب المناطق المزدحمة تقع قريباً من وهذا االنطباع ال يحتاج إلى براهين أو أدلة، ولكن من خالل نظر

 .خط مدار السرطان

من ألسباب جيوسياسية ودينية تجمع السكان حول هذا الخط، وكان عامالً لمعاناتهم الحالية من حرارة الصيف، ومن ارتفاع فواتير الكهرباء، و

في جبال عسير وجيزان أو في الشمال الغربي مع المناطق التي تقع حول مدار السرطان، وحينها  أجل إدراك ذلك، علينا مقارنة فواتير الكهرباء

 .سنندرك تكلفة الحياة في هذا المدار

سعار بعد ظهور أزمات الطاقة وأسعارها أصبحت شركه الكهرباء المستفيد األكبر من هذه التجمع اإلنساني الكبير في هذه المناطق، ومع إرتفاع أ

ة أكثر، ستكون الرابح األهم في هذا العصر، والسبب لهيب السرطان في المدن السعودية الكبرى، ولكن هل من طريقة الحتواء تضخم الطاق

 .السكان في هذه المناطق.. أو لتخفيف معاناتهم المادية من إرتفاع تكلفة العيش

لمواطن الذي اضطر أو اختار أن يعيش في هذا المدار، ففواتير الكهرباء بعد المتغيرات الكبرى في الطاقة وأسعارها، سيكون الخاسر األكبر هو ا

 .لتصل في بعض المنازل إلى أرقام فلكية، وال يوجد حل متاح ما عدا أن ال يستخدم مكيفات الهواء البارد، وهو خيار صعب جداً، وربما مستحي

الكهرباء من خالل ألواح الطاقة الشمسية بعد إقرار توظيف تقنية العداد  يساهم في ذلك عدم تقدم شركة الكهرباء نحو مساعدة السكان في إنتاج

 .الذكي في المنازل، والذي يحصر شراء الطاقة الكهربائية من الشركة وأيضاً يسمح ببيعها إذا زاد عن حاجة الساكن

لتقنية التي تساعد السكان في توفير أموالهم والمساهمة المدهش في األمر أن دوالً عديدة أقل إمكانات وأقل مصادر للطاقة الشمسية استخدموا هذه ا

 .في إنتاج الطاقة، وال يوجد تفسير لهذا الغموض

أصبحت شركة الكهرباء المستفيد األول من ازدياد السكان في مناطق مدار السرطان، وتنتظر فترة الصيف لزيادة الدخل إلى أقصاه، وتعتبر 

 .ل لقلة استخدمات الكهرباء في التكييفالشركة خاسرة في مناطق الجنوب والشما

ية، من المنطق أن ال تشجع شركة الكهرباء على إنتاج الطاقة الشمسية في المنازل، فهي في نهاية األمر شركة مساهمة وتبحث عن األرباح العال

تنزاف الطاقة النفطية في الكهرباء، وثانياً كحق وعادة تقوم السلطات التشريعية بهذا األمر، وذلك كإستراتيجية عليا للدولة، من أجل أوالً وقف إس

 .للمواطن في أن يتسفيد من مصادر الطاقة النظيفة من أجل بيئة أفضل و فواتير أقل

من ملكية الشركة، وهو ما يجعل من قرار الشركة غير منفرد، وفي مقدور صاحب القرار أن يشرع  % 70اإلشكالية أن الدولة تملك أكثر من 

 .الطاقة الشمسية في المنازل ولحق بيعها إذا زادت عن حاجته إلى شركة الكهرباءالستخدامات 

اقة المتجددة الجدير بالذكر أن هذه التشريعات أصبحت تطبيقاً عالمياً، ودولة األردن البعيدة عن مدار السرطان، أقرب بالد لنا تم إقرار قوانين الط

 .الكهرباء قبل خمسة أعواموتشريعات الطاقة فيها من قبل هيئة تنظيم قطاع 

 حيث أصبح باإلمكان ألي مشترك أردني تركيب نظام توليد كهرباء باستخدام مصادر طاقة متجددة ثم ربطه مع شبكة الكهرباء بحيث ينتج جزءاً 

 .احتساب صافي القياساحتياجه من الكهرباء وتصدير فائض اإلنتاج للشبكة بحيث يحتسب له من خالل عددات كهربائية قادرة على  -أو كل-من 

ا في سريالنكا أيضاً صدرت مثل هذه التشريعات وفي كثير من دول العالم، وهم يعيشون في مدارات أقل تكلفة، في حين ال تجود تشريعات من هذ

 .القبيل للذين يعيشون في مناطق تسقط عليها أشعة الشمس عمودية

ي بالدنا غائبة برغم من أن فيهما الحل األمثل ألزمات البيئة والستهالك الطاقة النفطية في ال زالت تقنية العداد الذكي وتشريعات ترشيد الطاقة ف

 حفظه هللا. غير محلها، والحل األنفع الرتفاع فواتير الكهرباء الثقيلة الوزن على دخل المواطن، فلماذا التأخير في إقرارها يا معالي وزير الطاقة
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ع االنضمام للنادي النووي

ّ
 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2الوطن الثالثاء المصدر: جريدة   مشروع الطاقة الذرية يسر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=310335&CategoryID=5 

 

 واسجدة: 

، ويتكون المشروع من عدد من البرامج. وأدخل «المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة»ي باسم أقر مجلس الوزراء، إنشاء مشروع وطن

تع المجلس في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديالت على الئحة إجازات الموظفين وجواز طلب التم

يوماً خالل السنة الواحدة من ذلك  120، بما ال يتجاوز 1437نفاذ قرار مجلس الوزراء الصادر في  بالرصيد السابق من اإلجازات العادية قبل

 .الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنويا

 

 استقباالت ومباحثات 

ير، ومباحثاته مع رئيس في بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس جمهورية السودان عمر حسن البش

 .جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان، وفحوى االتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان

 وأوضح وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عواد العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي،

 .ستعرض جملة من التقارير عن مجريات األحداث وتطوراتها على الساحات اإلقليمية والعربية والدوليةوا

 

 مواكبة المتغيرات 

 رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور عدد من األوامر الملكية التي جسدت حرصه على االرتقاء بمستوى

ً مع تحديث أجهزة الدولة لمواكب ة المتطلبات والمتغيرات المحلية والدولية، ورفع كفاءتها وضمان سرعة اإلنجاز والدقة في التنفيذ وانسجاما

 .وتطوير أداء مختلف أجهزة الدولة وضمان أعلى مستوى من الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وقاصدي الحرمين الشريفين

 

 تعقب اإلرهاب 

لوزراء ثمن متابعة الجهات األمنية لألنشطة اإلرهابية وتعقب المطلوبين، مشيرا في هذا الشأن إلى مقتل ثالثة مطلوبين بين العواد، أن مجلس ا

رة للجهات األمنية في بلدة سيهات بمحافظة القطيف متورطين في العديد من الجرائم اإلرهابية والجنائية وضبط ما بحوزتهم من المواد المتفج

مجددا التأكيد على قدرة الجهات األمنية على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها. وأكد المجلس أن  واألسلحة والذخائر،

للتعاون مع  المملكة تولي أهمية بالتنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطن، وتجدد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وتتطلع

 .المتحدة والشركاء االستراتيجيين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليا وإقليميا ودوليااألمم 

 إصالح جريء

رحب مجلس الوزراء بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من إشادة بشأن توجهات االقتصاد الوطني للمملكة، وبما تم إحرازه حتى اآلن من 

 «إصالح جريء»والتي وصفها الصندوق ببرنامج  2030تقدم في تنفيذ رؤية المملكة 

لكويت بعد وجدد مجلس الوزراء تأييد المملكة الكامل لإلجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية اإليرانية في دولة ا

 .دعم أفراد الخلية، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة و«خلية العبدلي»صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ

 إدانة واستنكار 

بشأن  شدد المجلس على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين بمقر جامعة الدول العربية،

كارها لإلجراءات التي أقدمت عليها السلطات التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية األخيرة في القدس والحرم القدسي، مجدداً إدانة المملكة واستن

ية ضد اإلسرائيلية في المسجد األقصى وإغالقه أمام المصلين، ومطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار االعتداءات اإلسرائيل

 .أبناء الشعب الفلسطيني

جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في وأفاد العواد، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على 

 .دراستها

 مذكرة تفاهم 

/  8/  13( وتاريخ 35/  82بعد االطالع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )

تعاون في مجال اآلثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لل1438

. وقد أُعد مرسوم 1437/  9/  14الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة اآلثار بجمهورية مصر العربية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 

 .ملكي بذلك

 مشاورات سياسية 

ى مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية وافق مجلس الوزراء عل

 .. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك1437/  8/  15كوريا، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 
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 تعاون علمي 

، قرر مجلس الوزراء 1438/  8/  13( وتاريخ 35/  86لشورى رقم )بعد االطالع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس ا

قعة الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك، المو

 .. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك1438/  2/  13في مدينة الرياض بتاريخ 

 حة ماليةالئ 

تصادية بعد االطالع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون االق

ة لمدينة الملك ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الالئحة المالية والالئحة اإلداري1438/  9/  17/ د( وتاريخ  38/  60 - 4والتنمية رقم )

 .عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة

 إجازة مستحقة 

رقم  بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

 :، قرر مجلس الوزراء ما يلي1438/  9/  16/ د( وتاريخ  38/  59 - 12)

 .1437/  12/  25( وتاريخ 552ـ إلغاء البند )ثانياً( من قراره رقم )1

نفاذ ـ مع عدم اإلخالل بما ورد في المادة )الثانية( من الئحة اإلجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من اإلجازات العادية قبل 2

يوما خالل السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية  120يتجاوز  ، بما ال1437/  12/  25( وتاريخ 552قرار مجلس الوزراء رقم )

 .المستحقة سنوياً 

تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من اإلجازات العادية المشار  -وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل  -ـ يجوز للجهة التي يتبعها الموظف 

 .سنوات 3يوما خالل  36من ذلك الرصيد عن  -في حال طلبه  -، بشرط أال يقل ما يتمتع به الموظف (، أو تخفيض مدة اإلجازة1إليها في الفقرة )

، فإن مدة هذه 1437/  12/  25( وتاريخ 552ـ إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم )

 .ة بعد نفاذ هذا القراراإلجازة تستبعد من رصيده من اإلجازة العادي

ُكل  -ـ على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من األشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة األخرى 3

ً  -فيما يخصه   .( أعالهتعديل األحكام المتعلقة برصيد اإلجازات العادية لمنسوبيها، بما يتفق مع ما ورد في البند )ثانيا

 حساب ختامي 

المعدة بعد االطالع على ما رفعه وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، وبعد االطالع على التوصية 

الحساب الختامي لصندوق ، قرر مجلس الوزراء اعتماد 1438/  8/  26/ د( وتاريخ  38/  54 - 5في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم )

 .(1436/1435) ( و1435/1434تنمية الموارد البشرية للعامين الماليين )

 15والـ 14ترقيات على الـ 

 :وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي )سفير( و )وزير مفوض(، وذلك على النحو التالي

 .الهذيلي إلى وظيفة )وكيل الوزارة لحماية المستهلك( بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة واالستثمارفهد بن محمد بن راشد  .1

 .عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن الداود إلى وظيفة )سفير( بوزارة الخارجية .2

 .رة بالقوات البحرية بوزارة الدفاععبدهللا بن سعد بن عبدهللا العجالن إلى وظيفة )مستشار مالي( بالمرتبة الرابعة عش .3

 :ترقية اآلتية أسماؤهم إلى وظيفة )وزير مفوض( بوزارة الخارجية وهم .4

 .منصور بن محمد بن مرشد الزير      

 .إبراهيم بن محمد بن سعيد الصبحي      

 .سهل بن مصطفى بن أحمد عرقسوس      

 .ظيفة )خبير جيولوجي( بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة المساحة الجيولوجية السعوديةترقية محمد بن محمد صالح بن يونس بن حمد إلى و .5

 دور ريادي 

ً من  جدد مجلس الوزراء اعتزاز المملكة بشرف خدمة ضيوف بيت هللا الحرام، وتوفير كافة التسهيالت للحجاج والمعتمرين والزوار انطالقا

حرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من مختلف دول العالم، مشيرا في هذا الشأن إلى ما تحقق دورها الريادي الذي تتشرف به في خدمة قاصدي ال

ين ألف هذا العام من رقم قياسي خالل موسم العمرة، حيث بلغ عدد تأشيرات المعتمرين القادمين للعام الحالي أكثر من ستة ماليين وسبعمائة وخمس

 .تأشيرة

 1437/  12 / 25 - 552البند ثانيا من القرار 

يوما في السنة الواحدة، على أال  36يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام اإلجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما ال يقل عن 

يوما،  36 -تلقائيا -يوما، فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد األدنى خالل السنة نقص رصيده  120يتجاوز مجموع ما يتمتع به خالل هذه السنة 

أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه، وفي  3بما ال يزيد على  -بحسب متطلبات العمل  -ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها 

 حال وجود حاجة لالستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
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2016ب "السعودة" احملققة حىت نهاية أعلنت نس  

توضح األنشطة املستهدفة بالتوطني احلصري خالل « العمل»
 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2الرياض الثالثاء المصدر: جريدة   الفرتة املقبلة

http://www.alriyadh.com/1611709  

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

، أن الوزارة تعمل على إصدار قرار بتوطين نشاط البقاالت ومحالت بيع 2016زارة العمل والتنمية االجتماعية لعام أوضح التقرير السنوي لو

 .ألف مواطن ومواطنة 20، بما يؤدي لتوظيف %100المنتجات التموينية واالستهالكية بنسبة 

فيه عدد كاف من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل إلى أن أي نشاط يوجد 

 .بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة

 .%100وكانت مصادر قد تحدثت عن عمل وزارة العمل حاليا على إصدار قرار بتوطين نشاط البقاالت والمنتجات التموينية االستهالكية، بنسبة 

رة تفعيل قرار توطين نشاط تأجير السيارات لتوظيف أكثر من خمسة آالف سعودي وسعودية، وكذلك توطين نشاط كما بيَّن التقرير استهداف الوزا

صيم العربات المتنقلة وتوظيف أكثر من ستة آالف موظف فيها، وتطبيق المرحلة األولى من قرار سعودة المحال بالموالت التجارية في منطقة الق

 .من ستة آالف موظف في القصيم وحدها والمتوقع أن يسفر عن توظيف أكثر

ً على إطالق مشاريع تشاركية مع الجهات المشرفة على القطاعات؛ لرسم وتنفيذ خطط التوطين المناسبة حسب  وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا

 .سعوديينالقطاع واالختصاص؛ بهدف إعداد خطة لتوطين األنشطة والمهن ذات األولوية في القطاع بحيث تكون جاذبة لل

وبشأن ماتم إنجازه من خطط التوطين خالل الفترة الماضية، قال التقرير إنه تم توظيف أكثر من ثمانية آالف سعودي وسعودية في نشاط بيع 

ألف  33موظف سعودي وسعودية ضمن قطاع اإليواء ومن المخطط توظيف  2200وصيانة الجواالت ومستلزماتها، كما تم توقيع عقود مع 

 .2018ي القطاع حتى نهاية آخرين ف

موظف سعودي وسعودية أطباء وممرضين وغيرها من االختصاصات الطبية مع مراكز صحية  7500وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت لتوظيف 

 .2020ألف آخرين في القطاع بنهاية  93ومستشفيات حكومية، باإلضافة إلى استهدافها توظيف 
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 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2الرياض الثالثاء المصدر: جريدة   تجارة ووكاالت السياراتحقوق املستهلك.. بني ال

http://www.alriyadh.com/1611744 
 

 عثمان الراشد -الرياض 

بلد الذي عندما يُقدم المستهلك على شراء سيارته، وهو اليملك أي معلومات عن حقوقه التي يكفلها له الصانع الرئيس، أو النظام المعمول به في ال

 .اشترى منه مركبته، فإن ذلك يعد تساهال منه

 

فيما بين المستهلك ووكيل السيارة، ومن أهمها: مايتعلق ولألسف كثيراً ما نقرأ ونسمع عن الشكاوى التي يخلفها ذلك الجهل بالحقوق والواجبات 

 .بالصيانة والضمان، ليتم على اساس ذلك التعامل الصحيح فيما بين كافة األطراف

 

 وقد أسهمت وزارة التجارة واالستثمار بشكل كبير في توعية المستهلك بنشرها بعض المعلومات المهمة لمالك السيارة أو المستهلك، من خالل

عها االلكتروني، واستعرضت حقوقه في كل ما يتعلق بالصيانة، أو قطع الغيار، وما إلى ذلك تجنبا لحدوث أي شكاوى، ولضمان الحصول موق

 .على كامل الحقوق فيما بين الطرفين

 

 "الحل التوعية"

 

ها الرسمي أبوابا خاصة فيما يتعلق الحقوق تبذل وزارة التجارة واالستثمار جهودا كبيرة في مجال التوعية والتثقيف، حيث خصصت خالل موقع

تطيع من والواجبات فيما بين المستهلك مالك المركبة "السيارة" وبين التاجر أو الوكيل، كما قامت بنشر الصورة التوضيحية التي للحاالت التي يس

 .خاللها المستهلك أن يحصل على كامل حقوقه

 

السيارات" بتقديم الخدمات التي تكفل بها الصانع للمستهلك ومن أهمها "خدمات  تالبعة التزام "وكاوفي كل مناسبة تجدد الوزارة التأكيد على متا

وكاالت  زامما بعد البيع" وتؤكد دائما على مواصلة تطبيق األنظمة على المخالفين وفقاً لالئحة نظام الوكاالت التجارية، كما تؤكد على ضرورة الت

ً للعقود المبرمة بين الطرفين، وتشدد على متابعة التزام الوكاالت وشركات السيارات بتأمين قطع الغي ار وتقديم أعمال الصيانة للمستهلكين وفقا

في المملكة بما ينسجم  كينبتطبيق أحكام الالئحة التنفيذية لنظام الوكاالت التجارية التي تهدف لتنظيم العالقة بين الوكالء والموزعين مع المستهل

 .كاالت التجارية ويراعي ويحفظ حقوق كافة األطرافمع أحكام نظام الو

 

 "سيارة جديدة"

 

بين أكثر من سيارة ويبدأ بمواصفات  -كما أوضح موقع وزارة التجارة واالستثمار -المستهلك قبل أن يقدم على شراء سيارة جديدة أن يقارن  وعلى

 ابقةضغط اإلطارات ونظام األكياس الهوائية، ثم يتأكد من وجود عبارة )مطالسالمة أوال والتأكد من وجود األنظمة المتطورة مثل نظام مراقبة 

رة التي هيئة المواصفات والمقياس الخليجية(، وتنصح التجارة المستهلك بأن يقوم بتجربة السيارة قبل شرائها، ويطلب نصيحة من قام بتجربة السيا

 .ينوي شراءها

 

ركة موثوقة لتوفر خدمات ما بعد البيع بأسعار مناسبة له، وبعد ذلك يقوم بزيارة أحد مراكز يحرص على أن تكون السيارة الجديدة من ش وأن

ان الصيانة المتخصصة قبل شراء السيارة ويتأكد من أسعار قطع الغيار والصيانة وجودتها، وال يكتفي بذلك بل ويقوم باالطالع على شروط الضم

 .على الفرق ما بين التأمين الممتد وضمان الشركة الصانعة ما بعد البيع وفهم الشروط جيدا، ويتعرف دمةوخ

 

 "الغيار والصيانة"

 

على ما ورد في نظام الوكاالت التجارية والئحته التنفيذية فإن وزارة الصناعة واالستثمار تؤكد أيضا على التزام الوكالء التجاريين  وبناء

 زمةزمة والضمان، ألن الوكيل والموزع والمستورد للسيارات ملزم بتأمين الصيانة الالوالموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار والصيانة الال
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ررا للمنتجات وتقديم خدمات الضمان حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز غير تابع لهم إال إذا ثبت بشكل مؤكد أن الصيانة سببت ض

 .بالمنتج أخل بالضمان

 

بيان سابق لها بطالن كل شرط مخالف لنظام الوكاالت التجارية والئحته التنفيذية، مؤكدة متابعتها المستمرة جميع  أن الوزارة قد ذكرت في كما

 المالحظات التي تردها بشأن الوكاالت التجارية وتأمين قطع الغيار.

 
 كأكرب بنك وطني للمؤشرات اإلحصائية

اهليئة العامة لإلحصاء تدشن برنامج البيانات الوطنية 
 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2الرياض الثالثاء المصدر: جريدة   «مصدر»اإلحصائية 

http://www.alriyadh.com/1611689 
 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

بة بنك للمؤشرات بمحافظة جدة اليوم، برنامَج البيانات اإلحصائية الوطنية "مصدر" ليكون بمثا (GASTAT) دشنْت الهيئة العامة لإلحصاء

اإلحصائية الوطنية، وذلك لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات، بحضور معالي وزير االقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، 

 القصبي، ومعالي وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومعالي وزير التجارة واالستثمار الدكتور ماجد بن عبدهللا

 .ومعالي وزير اإلسكان األستاذ ماجد بن عبدهللا الحقيل، ومعالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات المهندس عبدهللا السواحة

 

ن معالي رئيس الهيئة العامة لإلحصاء الدكتور فهد التخيفي حضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء، موكدًا أنَّ البرنامج الذي تنف لهيئة ذه اوثمَّ

لمختلف العامة لإلحصاء يأتي وفقًا لمقتضيات أوامَر سامية وتوجيهاتٍّ رشيدةٍّ في تكوين منظومةٍّ شاملةٍّ من قواعد البيانات اإلحصائية الوطنية 

 .خذي القرارالمجاالت، وإيجاد نظامٍّ مركزيٍّ للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات ليكون داعًما رئيسيًا لمت

 

عدم وأوضح الدكتور التخيفي أنَّ البرنامج يعمل وفق ثالثة أبعادٍّ رئيسية؛ بٌعد إحصائي يعالج تعدد مصادر البيانات والمؤشرات اإلحصائية و

مل مشترك مع انسجامها، وتعدد تصانيفها، وجمعها بالطرق التقليدية حيث سيسهم برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية "مصدر" في التأسيس لع

ر جميع الجهات ذات العالقة لتوحيد البيانات والمؤشرات اإلحصائية في منصةً تجمُع جميع البيانات والمعلومات والمؤشرات من مختلف المصاد

ية ويسهل بعض الداخلية والخارجية في مكان واحد، إضافة إلى بُعد اإلتاحة والنشر حيث سيعالج محدودية الوصول إلى المعلومات بسالسلها الزمن

 .الصعوبات التي تواجه مستخدمي البيانات والباحثين في الوصول إلهيا

 

عة في وأفاد معاليه أنَّ " مصدر" يُعد بوابةً موحدةً لعرض البيانات من مختلف مصادرها على شكل معلومات قابلة لالستخدام وقوالب رقمية متنو

بين منتجي البيانات اإلحصائية ومستخدميها ويتيح جميع البيانات أمام الجميع لالستفادة منها نظام معلوماتيٍّ متكاملٍّ يوفر آليات تواصل متقدمة 

 .حسب طبيعة استخدامها

 

ً آمنًا وشامال،ً ويعالج ضخامة البيانات اإلحصائية  وعدم توفر وبين أنَّ ثالث أبعاد هذا البرنامج هو البعد التقني حيث يعد " مصدر" حالً تقنيا

نات مركزية، ليكوَن بمثابِة بنكٍّ وطنيٍّ للبيانات اإلحصائية، ويُقدَّم أدواتٍّ تحليليةٍّ متنوعة تُلبي احتياجات جميع المستخدمين من مستودعات بيا

 .المحللين والباحثين أو متخذي القرار

 

حيث يجمع كل إصدار عدد من وأكد معالي رئيس الهيئة العامة لإلحصاء أنَّ " مصدر" سيعمل وفق عدة إصدارات تبدأ من الشهر القادم ب

ئية القطاعات الحكومية إلى حين اكتمال مراحله وإصدارته خالل السنوات القادمة ليشكل ثالث بوابات رئيسية؛ بوابةً موحدةً للبيانات اإلحصا

ت الوصفية بين الجهات الحكومية، وسيتيح التفاعلية للجمهور، وبوابةً للبيانات التفاعلية للجهات العامة والخاصة، وبوابة ثالثة لخدمات تبادل البيانا

ميع للمستخدم والمحلل والباحث خدماتٍّ ذاتيةٍّ لبناء المؤشرات، عبر تطبيقات ذكية وشاشات تفاعلية للمؤشرات اإلحصائية بشكل آني وموحد من ج

 .المصادر

 

لمشروع من خالل عدة مراحل زمنية حيث تم تقسيم هذه وأبان أنَّ تحالف عالمي وطني من كبرى الشركات التقنية واإلحصائية تعمل على إنجاز ا

 المراحل إلى ستة إصدارات تضمنت تسعة قطاعات إحصائية رئيسية وفق معايير قياسية عالمية لتقسيم القطاعات اإلحصائية وهي: قطاع المالية

ن، وقطاع المياه والطاقة والموارد، وقطاع الخدمات واالقتصاد، وقطاع القوى العاملة وسوق العمل، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع السكا
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صاد الحكومية واالجتماعية، وقطاع الحج والعمرة والسياحة، وقطاع الزراعة، بحيث يتم بداية العمل مع الجهات المعنية بقطاع المالية واالقت

ل تصميم وبناء التطبيقات وتشغيلها في دورة أعمال الشهر المقبل بتعريف المؤشرات وتوحيد التصانيف وجمع البيانات كمراحل تحضيرية ألعما

 مستمرة ومتكررة لجميع القطاعات.
 

 
 ية املقطوعةعاما  حد أدنى لالستفادة من املساعدات املال 35

 ميكن االعرتاض على قرار االستبعاد من اإلعانة

 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2المدينة الثالثاء المصدر: جريدة 

 اضغط هنا

 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/article/533584/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/35-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A9
http://www.al-madina.com/article/533584/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/35-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A9
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قال: الشباب يهربون منه بسبب ضعف الراتب وساعات 
 العمل واإلجازات

السرحيي": جيب وضع حد أدنى لألجور يف القطاع اخلاص "
 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2الثالثاء  سبقالمصدر: جريدة   وإلزام املؤسسات به

 رابط الخبر

 

يطالب الكاتب الصحفي سعيد السريحي؛ وزارة العمل ومجلس الشورى، بوضع حد أدنى لألجور في القطاع الخاص، وإلزام المؤسسات كافة به، 

قبة تنفيذ كل ذلك، جاء ذلك في إطار رصده أسباب عزوف الشباب عن العمل وكذلك وضع سلم للرواتب وتحديد ساعات العمل واإلجازات، ومرا

 .بالقطاع الخاص رغم معاناتهم من البطالة

 

 يعملون مضطرين

 

في مقاله "عالجي األسباب يا وزارة العمل" بصحيفة "عكاظ"، يرصد السريحي؛ دراسة وزارة العمل لمشكلة عزوف الشباب عن العمل بالقطاع 

: "جميل أن تقف وزارة العمل على حقيقة عزوف الشباب رجاالً ونساًء عن العمل في القطاع الخاص رغم معاناتهم من البطالة، الخاص، ويقول

فرصة للعمل ولعل وزارة العمل تعلم أن كثيراً من هؤالء الشباب ال يقبل العمل في القطاع الخاص إال مضطراً، وقد يقبله مؤقتاً ريثما تلوح له أّي 

اع الحكومي .. وجميل كذلك أن تحظى تلك الظاهرة بدراسة وزارة العمل لها كي تتبيّن األسباب التي تقف وراءها التي أوجزتها تلك في القط

حكومي، الدراسة في أربعة أسباب، تتمثل في: انخفاض األجور التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص مقابل ما يتقاضاه العاملون في القطاع ال

إلى حجم األعباء التي يتم تكليفهم بها في ظل ترشيد القطاع الخاص عدد العاملين فيه، وكذلك عدد ساعات العمل، واإلجازات .. جميل ذلك  إضافة

ا ين بهكله، غير أن األجمل هو أن تسعى إلى معالجة تلك األسباب، فال معنى لسعيها لتوفير الفرص الوظيفية ما دام الشباب عازفين عنها أو قابل

 ."قبول المضطر عليها

 

 حد أدنى لألجور

 

يعلق السريحي؛ قائالً "ال سبيل لمعالجة تدني األجور في القطاع الخاص دون أن تعمل وزارة العمل مع المؤسسات التشريعية، وعلى رأسها 

اتب وآلية للعالوات السنوية مجلس الشورى، الستصدار قرار بوضع حد أدنى لألجور وإلزام مؤسسات القطاع الخاص كافة، بوضع سلم للرو

 ."للموظفين والعمال

 

 األجر بقدر العمل

 

 أيضاً يطالب السريحي؛ بأن يتناسب األجر مع العمل، ويقول "كما على وزارة العمل أن تصدر من األنظمة ما يمكن أن يحقق التناسب بين حجم

ع الخاص أنهم يتعّرضون لضرب من السخرة يستنزف من خاللها القطاع األعباء ومقدار األجور، فال يشعر بعدها العاملون من الشباب في القطا

 ."الخاص جهدهم دون منحهم ما يستحقون مقابل ذلك الجهد

 

 ساعات العمل

 

https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87
https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87
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ينهي السريحي؛ مقترحه قائالً "أما ما يتعلق بساعات العمل واإلجازات، فحسب وزارة العمل مراقبة مراعاة مؤسسات القطاع الخاص لألنظمة 

 ."استغاللها حاجة العاملين فيها وحرمانهم من حقوقهم التي أقّرتها األنظمة لهموعدم 
 

 

 

 
 

 التعليم": ما زلنا نبحث موضوع الوظائف التعليمية"
 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2سبق الثالثاء المصدر: جريدة   بعد تصاعد شكاوى اخلرجيني وتأخر وعود الوزارة

https://sabq.org/5WLqKd 

 

 .أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن وزارته ما زالت تبحث موضوع الوظائف التعليمية مع الجهات ذات العالقة

 

تعلن الوزارة ما يتم في هذا موضوع الوظائف التعليمية ما زالت الوزارة تبحثه مع الجهات ذات العالقة، وسوقال عبر حسابه على "تويتر": "

 ."الشأن في حينه

 

ا وكانت شكاوى الخريجين قد تصاعدت خالل األسابيع الماضية؛ نتيجة لتأخر الوزارة في إعالن احتياجها وطرح الوطائف التعليمية، خاصة وأنه

الماضي وبعد شهر رمضان الماضي، دون أن  وعدت بذلك خالل الشهريين الماضيين، وألمحت إلى عزمها اإلعالن عن ذلك نهاية العام الدراسي

 .تعلن عن ذلك أو توضح

 

 يشار إلى أن الجدولة الزمنية لخطة اإلعالنات الوظيفية للعام المالي الحالي خلت من الوظائف التعليمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/5WLqKd
https://sabq.org/5WLqKd
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جنسية مرتقبة  178وصول طالئع احلجاج إىل السعودية... و

 م   2017يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة   2الثالثاء  لحياةاالمصدر: جريدة   هذا العام

 رابط الخبر

 

وية والبرية والبحرية، إذ وصلت علنت وزارة الحج والعمرة عن بدء توافد حجاج بيت هللا الحرام وزوار مسجد رسوله إلى منافذ المملكة الجأ

حاجاً ، كما وصلت إلى  325صباح أمس )األحد( إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أول رحلة حج قادمة من دولة الباكستان، وعلى متنها 

الحجاج القادمين من مختلف  حاجاً، ليتوالى تباعاً وصول رحالت 651مطار المدينة المنورة ثالث رحالت حج قادمة من باكستان وعلى متنها 

 .دول العالم، إذ كان في استقبال طالئع الحجاج قيادات وزارة الحج والعمرة والجهات الحكومية واألهلية العاملة في منظومة الحج

لذين سيفدون إلى مطار ومن المتوقع أن يستمر توافد الحجاج إلى المملكة حتى نهاية يوم الخامس من شهر ذي الحجة )جواً(، إذ يقدر عدد الحجاج ا

ألف حاج، كما سيصل عبر  750ألف حاج، فيما يقدر عدد الحجاج الذين سيصلون إلى المدينة المنورة بـ 950الملك عبد العزيز الدولي بجدة نحو 

 .ل العالم كافةجنسية من دو 178ألف حاج، إذ بلغ عدد الجنسيات المسجلة لموسم حج هذا العام أكثر من  100المنافذ البرية والبحرية 

وشرعت وزارة الحج والعمرة في تطبيق الخطط التنفيذية التي اعتمدها وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في موسم حج 

، إذ وجه هـ، وتقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى منافذ المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم بكل يسر وسهولة1438

ط وزير الحج والعمرة القطاعات كافة التابعة لوزارة الحج والعمرة ومؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات، بأهمية تطبيق الخط

عة إنهاء المعتمدة من وزارة الحج والعمرة لموسم الحج وتكريس التعاون والتنسيق بين الجهات كافة المشاركة في منظومة الحج، والعمل على سر

 .إجراءات استقبال الحجاج، وخفض معدل انتظار ضيوف الرحمن في صاالت القدوم والمغادرة في مختلف منافذ المملكة

شأنها  كما وجه وزير الحج والعمرة مراكز خدمة الحجاج كافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمضاعفة الجهود وتقديم التسهيالت كافة التي من

الحجاج، وتعزيز لجان المراقبة والمتابعة الميدانية لخدمة الحاج في تنقالته كافة، داعياً المولى عز وجل أن يقبل من الحجاج حجهم، التيسير على 

 .وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين

م تسخير جميع اإلمكانات إلنهاء ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بدءاً من أمس تتابع رحالت الحج القادمة من مختلف دول العالم، وت

وصولهم عبر المطار إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة. وتفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي مجمع صاالت الحج 

الستقبال ضيوف الرحمن  والعمرة بالمطار واطلع على الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، وتفقد كل التجهيزات واالستعدادات الالزمة

لذلك واستعدادات المطار والجهات الحكومية العاملة بالمجمع لمرحلة قدوم الحجاج وكيفية إنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت عبر الكاونترات المعدة 

نقطة تشغيلية  16إلى  كاونتراً لوزارة الحج، إضافة 120كاونتراً إلنهاء إجراءات السفر و 158كاونتراً للجوازات و 142التي بلغ عددها 

 .مصلى بمناطق االنتظار 40موقفاً للحافالت، و 90سيور للحقائب، و 10للجمارك، و

وقال في تصريح صحافي، إن االهتمام بضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم يأتي تنفيذاً 

ي سخرت كل االمكانات وذللت كل الصعاب وأكدت على كل قطاعات الدولة المعنية بالحج لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين والت

 .وشؤونه ببذل الجهد، لتمكين حجاج بيت هللا الحرام من أداء مناسكهم وهم ينعمون بالراحة واالطمئنان

بها استقبال وتوديع الحجاج جواً، متوقعاً زيادة في  وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني وبحكم مسؤولياتها هي إحدى الجهات الحكومية المناط

في المئة مقارنة بالعام الماضي. يذكر أن مجمع صاالت الحج والعمرة بمطار الملك  20نسبة عدد الحجاج القادمين جواً لهذا العام بمعدل 

ة ذي القعدة حتى السادس من شهر ذي الحجة، ثم تتم عبدالعزيز الدولي يتميز بتهيئة كامل صاالت السفر للرحالت القادمة فقط، ابتداًء من غر

 .من منتصف شهر محرم 15ذي الحجة حتى  14إعادة تهيئته مرة أخرى للرحالت المغادرة فقط بكامل مرافقه، ابتداءٍّ من 

حاج في الساعة  3500م، وحاج في الساعة خالل مرحلة القدو 3800وتقدر الطاقة االستيعابية لمجمع صاالت الحج والعمرة في أوقات الذروة بـ

 .في مرحلة المغادرة

  

  

 «ضيوف الرحمن»قائداً كشفياً لخدمة  150تأهيل 

ً في الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة التي نظمتها أمس جمعية الكشافة العربية السعودية  150يشارك  > قائداً كشفيا

 .م لحج هذا العام، وذلك بمعسكرها الرئيس في مشعر عرفاتللمشاركين في خدمة حجاج بيت هللا الحرا

عملية وبحسب قائد الدورة القائد الكشفي هاني جان، فإن الدورة التي تستمر خمسة أيام تتناول مواضيع مهمة تساعد القائد والكشاف والجوال في 

الهم مع الجهات الحكومية المختلفة. وبين أن برنامج الدورة يشتمل المسح واإلرشاد، ومن ثم خدمة حجاج بيت هللا الحرام باإلرشاد وما تقتضيه أعم

التسمية  على مواضيع متعددة نظرية وعملية، إذ سيطبق القادة ما يتعلمونه ميدانياً في المشاعر المقدسة كأعمال المسح واإلرشاد، والتعريف بنظام

، إضافة إلى التعرف على بيئة معسكرات الخدمة العامة في الحج، والتطبيق الميداني والترقيم واالرشاد، واستخدام التقنية الحديثة والخرائط الذهنية

 لعملية المسح واإلرشاد في مشعر منى، وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن، والتعريف بنظام التسميه والترقيم واإلرشاد بالمشاعر المقدسة.

 

http://www.alhayat.com/Articles/23076384/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9----%D9%88178-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://www.alhayat.com/Articles/23076384/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9----%D9%88178-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 أكد أن املشروع يراعي معايري األمن والسالمة الذرية الدولية
ثمن قرار جملس الوزراء باملوافقة على إنشاء املش

ُ
روع مياني ي

 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3االربعاء  الرياض المصدر: جريدة   الوطني للطاقة الذرية

http://www.alriyadh.com/1611970 

 

 واس -الرياض 

ور هاشم بن عبدهللا يماني، صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته األخيرة بالموافقة ثّمن رئيس مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة الدكت

د بن على إنشاء "المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة" بناًء على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي األمير محم

 .ادية والتنميةسلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الشؤون االقتص

 

 وقال الدكتور يماني إن موافقة مجلس الوزراء جاءت لتمكين المملكة من الحصول على مكتسبات وطنية عديدة في االستخدامات السلمية للطاقة

ؤكداً على األهداف الذرية ومنها تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وغيرها، وذلك للوصول إلى مزيج الطاقة األمثل للمملكة، م

اإلرشادية  والغايات السلمية للبرنامج ضمن التزام المملكة باالتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العالقة المتعددة وثنائية األطراف، وبالتوجيهات

 .التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدول المقبلة حديثاً على مثل هذه البرامج

 

يماني أن المشروع الوطني للطاقة الذرية يتكون من عدة مكونات رئيسة كالمفاعالت النووية الكبيرة؛ وهي مفاعالت ذات قدرة وبيّن الدكتور 

ميغاوات من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد والتي تساهم في دعم الحمل األساسي في الشبكة الكهربائية  1600 - 1200كهربائية تقدر ما بين 

ة، مشيًرا إلى أن مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة تقوم بالدراسة الفنية لبناء مفاعلين من المفاعالت الذرية الكبيرة، على مدار السن

ة عن والمفاعالت النووية المدمجة الصغيرة؛ حيث تمكن هذه المفاعالت المملكة من تملك وتطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها في مناطق منعزل

وي؛ وهذا لشبكة الكهربائية تتناسب مع متطلباتها في تحلية المياه والتطبيقات حرارية المختلفة من الصناعات البتروكيميائية، ودورة الوقود النوا

من المخزون العالمي وذلك  % 5المشروع تستثمر من خالله المملكة في خامات اليورانيوم الموزعة في طبقات األرض والتي تقدر بمخزون 

بة نتاج أكسيد اليورانيوم الذي سيسهم كذلك في تأهيل علماء سعوديين مختصين في عملية استكشاف وإنتاج اليورانيوم وتوظيف الخبرات المكتسإل

 .في هذا المشروع مما سيتيح توطين تقنيات استخالص وإنتاج خامات اليورانيوم

 

ن المشروع يراعي معايير األمن والسالمة الذرية الدولية، من خالل تطوير هيئة وأوضح رئيس مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة أ

لنووية السالمة النووية واإلشعاعية لتكون جهة رقابية تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على السالمة النووية واإلشعاعية لألفراد والبيئة والمنشآت ا

 حسب أفضل الممارسات العالمية.
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تراخيص احملامياتارتفاع  %120  م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3الوطن االربعاء  المصدر: جريدة   

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=310420&CategoryID=5 

 

بعد أن سجلت الوزارة  %120دة قدرها محامية بزيا 168الرياض: خالد الصالح كشفت وزارة العدل منحها تراخيص ممارسة مهنة المحاماة لـ

ترخيص محاماة في كافة  4283أن العدل منحت « الوطن»، وبين مصدر مسؤول في الوزارة لـ1437محامية حتى مطلع عام  67التراخيص لـ

 .مناطق المملكة وذلك وفق أحدث إحصائية

 الترافع أمام المحاكم

، 1433صادرة عن جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام « المرأة في المحاماة عمل»على دراسة فقهية مقارنة بعنوان « الوطن»حصلت 

ليؤكد  -الترافع أمام القضاء  -، بينت أنه ال يجوز للمرأة مزاولة مهنة المحاماة في جانبها المقصود 55ونشرتها مجلة العدل في حينه بالعدد 

هذه الدراسة بأن الوزارة لم تعد تعتد بها كونها سمحت للمحاميات بالترافع أمام القضاء ردا على « الوطن»المصدر في وزارة العدل في حديثه لـ

 .ومنحتهم التراخيص لكل من انطبقت عليه الشروط سواء من الرجال أو النساء

 برامج تدريبية

ريجي الجامعات عن طريق مركز لفت المصدر إلى أن الوزارة بصدد إطالق برامج تدريبية خاصة للمحامين والمحاميات في المملكة من خ

ول التدريب العدلي الذي سيوفر دبلوما إضافيا للخريجات مدته سنتان، ويتوقع أن يكون برسوم رمزية وذلك لتأهيل المحاميات والمحامين في أص

 مهنتهم واالرتقاء بها.

 

 

 

 

 
سنوات لـمواطن انضم لتنظيم داعش يف  10السجن 

 سوريا
 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3ربعاء  الرياض االالمصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1611903 

 

 مفضي الخمساني -الرياض 

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالحكم على مواطن بالسجن عشر سنوات مع المنع من الكتابة في تويتر لمدة خمس سنوات، وذلك بعد ثبوت 

سفر إلى سورية لتنفيذ عملية انتحارية هناك. كما أدانته المحكمة في المساس بالنظام العام بكتابته لعدد من تأييده تنظيم داعش اإلرهابي وال

بلد التغريدات عبر موقع التواصل االجتماعي تويتر تتضمن سب والة األمر ووصفهم بما ال يليق ، وتأييد تنظيم داعش وأعماله اإلرهابية ضد ال

 .لتنظيم اإلرهابيوأجهزته ومبايعة زعيم ذلك ا

 

لى وجاء في تفاصيل الحكم األبتدائي الذي صدر اليوم والذي يقضي في إدانة مواطن أييده تنظيم داعش اإلرهابي وأفعاله ، وشروعه في السفر إ

أنه المساس بالنظام موطن الصراع في سورية لالنضمام لذلك التنظيم واستعداده لتنفيذ عملية انتحارية هناك ، وإعداد وإرسال وتخزين ما من ش

أعماله العام بكتابته لعدد من التغريدات عبر موقع التواصل االجتماعي تويتر تتضمن سب والة األمر ووصفهم بما ال يليق ، وتأييد تنظيم داعش و

من المعرفات على موقع التواصل  اإلرهابية ضد البلد وأجهزته ومبايعة زعيم ذلك التنظيم اإلرهابي وعدم بيعة ولي أمر هذه البالد ، ومتابعته لعدد

ق بذلك االجتماعي تويتر ممن هم على شاكلته ، وتواصله مع اثنين من المنحرفين فكرياً عبر تلك المواقع واستقباله منهم رسائل تحث على االلتحا

 . التنظيم اإلرهابي ، وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة
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حقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهاز الجوال وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت ب

بعد  المضبوط بحوزته في هذه الدعوى والمبين نوعه سابقاً وإغالق حسابه على موقع التواصل االجتماعي تويتر ومنعه من الكتابة في ذلك الموقع

مادة الثالثة عشرة من ذات النظام، وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطي الحشيش المخدر، خروجه من السجن خمس سنوات استناداً لل

 ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد خروجه من السجن.

 

 

 

 

 
   استغالل املكانة الوظيفية.. جرمية

 م   2017 يوليو 26 -هـ 1438ذي القعدة   3الرياض االربعاء  المصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1612085 

 

 رحاب الرميح -الرياض 

ً لما منح من صالحيات أكسبته نفوذاً بغير ما أرادة استغالل النفوذ الوظيفي هو االستفادة من السلطة بطريقة غير قانونية أو غير مشروعة وفقا

 .يست بجيدة نهائياً الشرع، وهو من أكبر عوائق التنمية والموارد البشرية فهي ظاهرة ل

 وأكد على ذلك المحامي عبدهللا العنزي لـ "الرياض"، أن استغالل النفوذ الوظيفي من الجرائم الحديثة وتصنف ضمن موضوعات قوانين مكافحة

المصلحة العامة الرشوة وهنالك أنظمة وقواعد قانونية تجرمها بوصف مستقل وتحدد لها العقوبات الرادع لهذه الجريمة من انعكاس سلبي على 

للمجتمع، وتصل عقوبة جريمة استغالل النفوذ إلى عشر سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى مليون لاير لكل من سعى للحصول على منفعة 

" 36رقم "م/ مادية أو معنوية أو أية غاية يبتغيها صاحب النفوذ لمصلحته أو للغير وهذا ما عبر به نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي 

 .في المادة الخامسة

وأشار إلى أن الغاية من تجريم هذا السلوك هو منع توظيف المناصب والسلطة للمصلحة الشخصية أو لمصلحة الغير، لصيانة المصلحة العامة 

جل بل حتى الموظفات فقد للمجتمع، ومنع كل العوائق التي تحول بين الحقوق وأصحابها، وال تقتصر جريمة استغالل النفوذ على الموظف الر

 تستغل الموظفة حال كانت في وظيفة تمنحها صالحيات تؤثر في اجراءات اإلدارة لصالحها أو لصالح صديقة لها أو قريبة ونحو ذلك، وهو شائع

جية للمرضى في في المجتمع بتعبير "الواسطة" وهو من أسوأ أنواع الفساد المعتمد على توظيف األقارب أو اختصار مدد المواعيد العال

 ."المستشفيات ونحوها، حيث يعتبر استغالل نفوذ وظيفي لصالح الغير أو ربما لمصالح شخصية للموظف بذريعة "أخدمني وأخدمك
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طلقة يف الباقات

ُ
لزم املشغلني بالشفافية امل

ُ
والعروض  أصدرت قرارا  ي

 التسويقية
« خلدمة بإلغاء سياسة تلزم مزودي ا« هيئة االتصاالت

ساعة 48االستخدام العادل لباقات اإلنرتنت الالحمدود خالل     
 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3الرياض االربعاء  المصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1611939 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

برئاسة معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات المهندس عبدهللا بن عامر السواحه خالل  اعتمد مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

ً من اجتماعه الذي عقد أمس األول بمقر الهيئة، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة االستخدام العادل، انطال قا

 . ماية المصلحة العامة ومصالح المستخدميندور الهيئة في تعزيز المنافسة العادلة، وح

 

خدمة وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة االستخدام العادل الحالية على باقات اإلنترنت الالمحدودة والتي يطبقها مزودي ال

لتنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، ويلزم ا

 .( ساعة48سياسة االستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت ال محدود خالل مدة أقصاها )

 

مهلة أقصاها  -بلية فيما لو رغب المزّود في تطبيق سياسة االستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستق -وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة 

( يوًما لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من االشتراك بالباقة األنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة 30)

 .االستخدام العادل للباقات الُمتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بال قيود وبدون تطبيق سياسة االستخدام العادل

 

لعادل ّص التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة االستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، االلتزام بالحد األدنى لالستخدام اكما ين

 :وفق الجدول التالي

 
 

 .وتضمن التنظيم التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة لالستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية
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يةً لحقوق المستخدمين، كما نّص التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة اإلعالنات التسويقية للباقات والعروض؛ حما

 .وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات

 

هذا وصدرت هذه القرارات بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى الُمشتركين، وسيدخل 

 القرار حيز التنفيذ مباشرةً منذ تاريخ صدوره.

 

 
ض أمن املعلومات للخطر بـ

َّ
ذاكرة »حماكمة رجل أمن عر

 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3عكاظ االربعاء  المصدر: جريدة   «مفقودة

 رابط الخبر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1561098/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://www.okaz.com.sa/article/1561098/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9
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 م   2017 يوليو 26 -هـ 1438ذي القعدة   3الوطن االربعاء  المصدر: جريدة   الشرطة البيئية حتت منظومة احلراسات اخلاصة

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=310420&CategoryID=5 

 

 الرياض: سليمان العنزي 

تعكف لجان خاصة تقودها وزارة االقتصاد والتخطيط، وتضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية والخاصة، على إعداد دراسة شاملة 

إنشاء جهاز للشرطة »مسارات )األمنية، والبيئية، والتفتيش(، وتتضمن دراسة مشروع يتعلق بـ 3الخاصة تشمل متكاملة لمنظومة الحراسات 

 .«البيئية

الزمة للحد من وتقوم اللجان بتحديد الجهات األنسب واألقدر على تفعيل الرقابة البيئية وإنفاذ األنظمة المتعلقة بها، واقتراح اآلليات التنفيذية ال

يها عملها، ومقترح لرفع نسبة الغرامات الحالية للمخالفات البيئية، واقتراح العقوبات المناسبة للممارسات الضارة بالبيئة، التي يعاقب عل التدخل في

لى وزارة في المملكة إ« إنشاء جهاز للشرطة البيئية»في النظام الحالي، كما تركز على القطاعات، بناء على األمر السامي، المتعلق بإحالة معاملة 

 .االقتصاد والتخطيط

 استراتيجية عمل

نسيق بحسب المصادر فقد قامت الوزارة برسم استراتيجية للعمل على النطاق الشامل للتكليف تتضمن العمل على مسارين رئيسيين، األول يهتم بالت

خاصة، أما المسار الثاني فيعمل إلى جانب وزارة مع صندوق االستثمارات العامة، ووزارة الداخلية، إلتمام دراسة إنشاء منظومة الحراسات ال

ات البيئة والمياه والزراعة وصندوق االستثمارات العامة إلتمام دراسة إنشاء الشرطة البيئية، التي تقرر أن تكون تحت نظام منظومة الحراس

  .الخاصة

تعلقة بها، من خالل مبادرة تتبناها الوزارة، تهدف من خاللها إلى وتعمل وزارة االقتصاد والتخطيط على تفعيل الرقابة البيئية وإنفاذ األنظمة الم

وجعل  تحسين أوضاع القطاع البيئي ووضع قوانين تضبط العمل والمراقبة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها، وترشيد استخدامها

 .للتنمية التخطيط البيئي واالقتصاد األخضر جزءا ال يتجزأ من التخطيط الشامل

 آليات تنفيذية

اقة تتضمن المبادرة اقتراح السياسات والتشريعات واالستراتيجيات والخطط لتفعيل الرقابة البيئية، ودراسة األدوار الحالية للجهات ذات الع

اذ األنظمة المتعلقة بها، واقتراح ومسؤولياتها ذات الصلة، كذلك يعمل المشروع على تحديد الجهات األنسب واألقدر على تفعيل الرقابة البيئية وإنف

عقوبات المناسبة اآلليات التنفيذية الالزمة للحد من التدخل في العمل، باإلضافة للعمل على رفع نسبة الغرامات الحالية للمخالفات البيئية، واقتراح ال

 .ميع الهيئات ذات الصلةللممارسات الضارة بالبيئة التي يعاَقب عليها في النظام الحالي، كما تركز على قطاعات ج

 إدارة متكاملة للنفايات 

وتطوير تقود وزارة التخطيط واالقتصاد مبادرة أخرى تتعلق بتفعيل اإلدارة المتكاملة للنفايات بالمملكة، تهدف إلى خفض معدل إنتاج النفايات، 

نيات للمعالجة وإنتاج الطاقة، وإطالة العمر االفتراضي الطرق واألساليب والتقنيات الحالية لجمع وفرز وتدوير النفايات، وتطبيق أفضل التق

وطني  للمرادم، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في االقتصاد الوطني من خالل إدارة متكاملة للنفايات. وتتضمن المبادرة وضع إطار عمل

بمشاركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كصندوق  شامل إلدارة النفايات، باإلضافة إلطار عمل لالستثمار في قطاع النفايات، وذلك

 .االستثمارات العامة ووزارة البيئة والمياه والزراعة

 مهام الشرطة البيئية

 مراقبة األفعال التي قد تشكل انتهاكا للبيئة بجميع مكوناتها

 اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية بحق مرتكبي المخالفات البيئية

 ا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ األحكام الصادرة عنها من خالل المراكز األمنية وأقسام التنفيذ القضائيإيداع القضاي

 مساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين، بالتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة

 تنفيذ قرارات إزالة المخالفات البيئية
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مليون هجوم  28السعودية : مؤسسة حكومية تتعرض لـ

 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3الحياة االربعاء  المصدر: جريدة   يف شهر« فايروسي»

 رابط الخبر

 

مليون محاولة تهكير لشبكتها على اإلنترنت في شهر أيار )مايو(  28ريق الحماية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من صد ف

 .«فايروسية»الماضي، مما جعلها من أكثر الجهات الحكومية تعرضاً لهجمات 

ليون تهديد أمني على شبكة المؤسسة، مع إطالقها لمنصة األوفيس م 28أنه تم التصدي ألكثر من « المؤسسة»وذكر قسم تقنية المعلومات في 

 .ترسل حالياً مليون رسالة خبيثة في الساعة الواحدة« الفايروسات»لمنسوبي المؤسسة في كل المملكة، فيما أكد مختصون أن بعض  365

عرض باستمرار لحمالت تستهدف قطاعات حيوية في الدولة، وتعتبر السعودية من أكثر الدول المستهدفة بحمالت القرصنة في العالم، كما أنها تت

من إال أن المملكة تتمتع بحماية عالية ومراقبة مستمرة لمواجهة الفايروسات والقرصنة. وظهرت برامج الفايروسات، كما يطلق عليها متخصصو أ

(، إذ يعمل على تشفير wannacryادت عبر فايروس )أعوام، واختلف ظهورها من عام إلى عام حتى ع 10المعلومات في العالم، قبل أكثر من 

ت، وبرامج األجهزة في مقابل فدية مالية مثل بقية فايروسات هذه العائلة وهي: برامج الفدية، وبرامج الفايروسات التدميرية، وبرامج تعطيل الخدما

العام الماضي، مستغالً عطلة نهاية األسبوع للوصول إلى أكبر دولة  76القنابل الموقتة، والبرامج التجّسسية. وقد هاجم فايروس الفدية أكثر من 

 عدد ممكن األجهزة في العالم من دون مقاومته.

 

 

 
ن.. بينهم  12.3

ّ
 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3الحياة االربعاء  المصدر: جريدة   مليون سعودي 2.6مليون مؤم

 رابط الخبر

 

  «الحياة» -الدمام 

صحي التعاوني، أنه يستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم سعوديين أكد مجلس الضمان ال

ً أن عدد المؤمن لهم بلغ  من الموظفين السعوديين، وعدد التابعين لهم  993,520مؤمناً له، منهم  12,345,335وغير سعوديين، مبينا

مؤمناً له، يتلقون  2,404,637وبلغ عدد التابعين لهم  7,301,547من الموظفين غير السعوديين إلى  فيما وصل عدد المؤمن لهم 1,645,631

مقدم خدمات صحية  4467شركة تأمين صحي مؤهلة وتسع شركات إدارة مطالبات، إضافة إلى أكثر من  27خدمات التأمين الصحي من خالل 

 .معتمد

أمس في مقرها، « عناية»لتعاوني، ورشة عمل للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ونظمت األمانة العامة لمجلس الضمان الصحي ا

وهدفت الورشة إلى التعريف بنظام الضمان الصحي والئحته التنفيذية والوثيقة الموحدة وتعزيز الوعي حيال دور المجلس في صناعة سوق 

ة في تشكيل رأي عام إيجابي حول صناعة التأمين الصحي. وقال األمين العام التأمين، وما يقوم به من جهود لحفظ حقوق المؤمن لهم والمساعد

أن األمانة العامة تسعى إلى إقامة ودعم مثل هذه األنشطة التي تعزز االتصال بشرائح من المجتمع، وتسهم في بناء »للمجلس محمد الحسين: 

وأشار إلى أن األمانة العامة «. ن الصحي ورعاية المرضى وحفظ حقوقهمجسور التعاون مع الجهات ذات االهتمام المشترك الذي يتصل بالتأمي

التأمين اتخذت العديد من اإلجراءات لتعزيز أدواتها الرقابية واإلشرافية والتنظيمية، التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم، إذ تم تأهيل شركات 

عتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والتأكد من جاهزيتهم للعمل تحت إلى جانب ا TPA الصحي التعاوني وشركات إدارة المطالبات الطبية

ج مظلة المجلس للتعاقد مع شركات التأمين الصحي المؤهلة من المجلس، كما تم إعداد جداول لتدرج التطبيق لتمكين الجميع من سهوله االندرا

http://www.alhayat.com/Articles/23092842/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9---%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%8028-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85--%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.alhayat.com/Articles/23092842/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9---%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%8028-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85--%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.alhayat.com/Articles/23092053/12-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%91%D9%86---%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://www.alhayat.com/Articles/23092053/12-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%91%D9%86---%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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أمينية ومتابعة تطبيق معايير الجودة النوعية الوطنية الطبية عبر المجلس تحت النظام دون إرباك، ومتابعة تمتع الشرائح المستهدفة بالتغطية الت

 .المركزي العتماد المنشآت الصحية

يف كما قامت األمانة العامة بإعداد وثيقة الضمان الصحي الموحدة، ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها ووضعت معايير الموافقات على تحمل تكال

ا وتحسينها بشكل مستمر لخدمة المريض، كما وضعت النماذج الموحدة للمطالبات والموافقات والفوترة، ومتابعة النظر العالج، ومتابعة االلتزام به

غطية والفصل في ما ينشأ بين أطراف العالقة التأمينية من خالفات، كما عملت على مواكبة التغيرات والتطورات، التي تطرأ على حجم ونوعية الت

 .سوق التامين الصحي الطبية، وكذلك تطورات

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن واجبات المجلس وأمانته العامة، في ما يخص المؤمن له وتعميق مفهوم حقوق المرضى من خالل تحقيق 

، وأسرهم وتطوير منافع طبية محددة، وموحدة للمؤمن لهم والتي تضمن لهم توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين في القطاع الخاص

لقبول مع مراعاة مفهوم العدالة من حيث تساوي الجميع في مستوى التغطية الطبية المحددة والتي تعتبر على أنها المستوى الطبي الذي ال يمكن ا

 .بأقل منه

توفير معرفة دقيقة ألطراف  وكانت األمانة العامة للضمان الصحي، أولت منذ وقت مبكر اهتماماً بالغاً لجهود رفع مستوى الوعي التأميني من أجل

العالقة التأمينية كٌل بحقوقه وواجباته، وعملت على تيسير سبل اتصالهم بالمجلس فخصصت عدداً من قنوات االتصال لألطراف ذات العالقة 

نظام الضمان  ، إذ تقدم للمتصل المعلومات عن«المؤمن لهم، وشركات التأمين الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وأصحاب العمل»

الصحي التعاوني والالئحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، إضافة إلى أسماء شركات التأمين المؤهلة وأسماء مقدمي خدمات الرعاية الصحية 

إلى ، إضافة 920001177المعتمدين، وكذلك الرد على االستفسارات وتلقي المالحظات واستقبال الشكاوى من خالل مركز الهاتف الموحد رقم 

 على الصفحة الرسمية« لنكد إن»و« فيسبوك»و« تويتر»البوابة اإللكترونية، إضافة لتطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل االجتماعي 

cchi.ksa. 

  

  

 لتخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية« الضمان»

أهم وظائف نظام الضمان الصحي هي توفير الرعاية الصحية  أكد األمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين أن إحدى >

 للمستفيدين من النظام وأفراد أسرهم من خالل دفع مستوى الخدمة الطبية، وتخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية وتعزيز دور القطاع

 .الطبي الخاص من خالل المنافسة على تجويد الخدمة

الالئحة التنفيذية المنظمة ألعمال التأمين الصحي، وتنظيم عالقات الشركاء قد أملى عليه كذلك ضرورة  وبين أن واجب المجلس إزاء إعداد

ألف لاير سعودي خالل العام مقسمة إلى حزم  500صياغة وثيقة التأمين الصحي التعاوني، التي بلغت المنفعة القصوى التي توفرها ما يصل إلى 

عالج والعناية الصحية التي يحتاجها المؤمن له، وال يجدر بالمؤمن له دفع مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية متباينة، إذ تغطي كل حزمة نفقات ال

كة الصحية المحددة من شركة التأمين، كما أنه إذا حدث وتلقى المؤمن له رعاية صحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين فإنه يتوجب على شر

ً من تاريخ تقديم المطالبة وبحسب األسعار  30دل، وفقاً ألحكام الوثيقة وشروطها خالل مدة ال تزيد على التأمين تعويضه على أساس الب يوما

 .السائدة

ل الستخدام وأشار إلى نظام إصدار الوثائق المطور، الذي تم اعتماده ليكون أحد األدوات التنفيذية لتفعيل تشغيل البوابة اإللكترونية، إذ إنه دلي

لكتروني يتضمن التعليمات واإلجراءات التي يجب االسترشاد بها، واتباعها عند كل عملية من عمليات وثائق التأمين الصحي، الفتاً إلى النظام اإل

 ً على أن هذا الدليل يتماشى مع رؤية المجلس حيال التحول اإللكتروني لكل التعامالت اإللكترونية مع جميع أطراف العالقة التأمينية، وحرصا

مار التقنية المتطورة التي تسهم في تفعيل دور المجلس ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية، مما يعزز أداء صناعة سوق التأمين الصحي استث

التعاوني، وذلك بإنجاز شراكات استراتيجية مع شركات متخصصة في أمن المعلومات تهدف إلى تقديم خدمة الربط اإللكتروني المطور لوثائق 

لصحي، وإلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد اإلقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصل على التأمين ا

 تأمين صحي.
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ف الرعاية لك عبدا هل اجلامعي يطلق مبادرة هيكلة تكاليمستشفى امل

 الصحية
 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3الجزيرة االربعاء  المصدر: جريدة 

jazirahonline.com/news/2017/20170725/113755-http://www.al 

 
بنت عبدالرحمن عن مبادرة لتطوير وهيكلة تكاليف الرعاية الصحية  كشف مستشفى الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة األميرة نورة

 .كأحد مبادرات المستشفى اإلستراتيجية تأهبا لخصخصة الخدمات الصحية

 .وكان "المستشفى" قد انطلق في هذا المشروع بالشراكة مع احدى الشركات العاليمة والرائده في مجال احتساب تكاليف الرعاية الصحية

د المدير العام التنفيذي للمستشفى د. أحمد بن محمد أبو عباة، على أن هذا المشروع كان خطوة إستباقية لمشروع تطوير نماذج تمويل الى ذلك أك

ً مع رؤية  ً يحتذى به لتطوير هيكلة تكاليف الرعاية الصحية وتم 2030جديدة للمستشفيات في المملكة وتماشيا ، حيث يمثّل هذا المشروع نموذجا

 .أفضل الممارسات العالمية، بواسطة فريق من الخبراء اإلقليميين والعالميينتطبيق 

 واضاف "د. ابوعباة":" إن تطوير هيكل احتساب تكاليف الرعاية الصحية يمثل نظرة متعمقة لتفاصيل تكاليف تقديم الرعاية للمرضى، من خالل

ثل الكادر الصحي من األطباء والممرضات واألدوية وغرف العمليات والتكاليف توفير إمكانية تخصيص التكاليف التي يلتزم المستشفى بتأمينها م

 .العامة لتشغيل المستشفى لكل مريض على حدة

ة وشدد "ابوعباة" على أن هذه الخطوة ستمكن المستشفى من تركيز الكوادر الطبية على الطرق األكثر فعالية، وخفض عوامل التفاوت في الرعاي

 الرعاية  الصحية وتعزيز جودة
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قرار إداري تنتظر املخالفني ألنظمة حج العام  100"اجلوازات":  
 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3االربعاء   سبقالمصدر: جريدة   املاضي

 رابط الخبر

 

هـ، حيث 1437كشفت المديرية العامة للجوازات عن القرارات اإلدارية الصادرة بحق المخالفين ألنظمة وتعليمات الحج خالل حج العام الماضي 

 .( قراراً إدارياً من اللجان اإلدارية101تم إصدار عدد )

 

 .لمطالبة بمصادرة المركبات التي تمت المخالفة بهاوأوضحت الجوازات أن العقوبات تنوعت ما بين غرامات مالية وعقوبات بالسجن وا

 

مخالفاً، وقد بلغ  574وبينت الجوازات أنه بلغ مجموع المخالفين المنقولين عبر مداخل مراكز مكة المكرمة "الشميسي والتنعيم والبهيتة والكر" 

ً بحق المخالفين، كما 1425جن لمدد مجموعها )، وتم إصدار عقوبة الس5،800،000مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين  ( يوما

( مركبة استُخدمت في نقل المخالفين ألنظمة وتعليمات الحج أثناء محاولتهم أداء 18اشتملت القرارات اإلدارية على المطالبة بمصادرة عدد )

 .فريضة الحج بدون تصريح

 

( 50.000قل حجاجاً بدون تصاريح حج نظامية تصل إلى غرامة مالية مقدارها )وأوضحت الجوازات أن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ين

المملكة  خمسون ألف لاير عن كل حاج يتم نقله، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول

 النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو اإلسهام في المخالفة. وفقاً للمدة المحددة نظاماً، مع المطالبة بمصادرة وسيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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 رابط الخبر
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 يف معىن هبة األقصى

ي، وهي هبة األقصى اجلديدة هي استمرار للكفاح الفلسطين
تذكري للعدو بأن تعويله على حمو الذاكرة الفلسطينية هو 

 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3الوطن االربعاء  المصدر: جريدة   مراهنة على الوهم

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=34819 

 

  يوسف مكي

لم يحدث في التاريخ اإلنساني المعاصر أن ظلم شعب كما ظلم الشعب الفلسطيني. فهذا الشعب صودرت هويته وانتزع من أرضه، واستبدلت 

أسطورة وفرادة تاريخية وموقف فلسطين التاريخية بشعب آخر قدم من مختلف أصقاع األرض، مستندا في حقه في مغالبة السكان األصليين على 

  .عنصري. وما كان لكل ذلك أن يأخذ مكانه لوال التواطؤ الدولي والضعف العربي، وهشاشة مقاومة السكان األصليين لالحتالل

لمراحل كان التواطؤ لقد مرت المسألة الفلسطينية بمراحل أربع، تآكلت معها حقوق الفلسطينيين، ولم يتبق منها سوى القليل القليل.. وفي كل تلك ا

  .الدولي ماثال

بتشكيل وطن قومي للصهاينة على أرض فلسطين قد جاء من خارج المكان، ومن اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها  1917كان وعد بلفور عام 

لوعد المشؤوم. وكان قرار تسهيل الشمس. وحينها لم يكن بالوطن العربي بأسره بلد يملك اإلمساك بمقاديره. وتواطأت فرنسا وروسيا وأميركا مع ا

 .هجرة اليهود من أوطانهم في القارة األوروبية وأميركا دوليا بامتياز

لوال  المرحلة الثانية، مرحلة النكبة، وشهدت إعالن تأسيس دولة الكيان الغاصب، وطرد سبعمئة ألف فلسطيني من ديارهم. ولم يكن لذلك أن يتحقق

القرار الدولي بإيجاد إسفين في خاصرة األمة يفصل بين مشرقها ومغربها. وتأكد الحقا أن هذا اإلسفين هو كيان نتائج الحرب الكونية الثانية و

 181استيطاني أوروبي عنصري بمعلم يهودي. ولم يكن لهذا المشروع أن يتحقق لوال وضع بصمة هيئة األمم المتحدة، وقرار التقسيم رقم 

 .م1947نوفمبر عام  17الصادر في 

، حيث شهدت النزوح الثاني للفلسطينيين من أرضهم إلى الشتات، بعد احتالل 1967مرحلة الثالثة، وأخذت مكانها بعد نكسة الخامس من يونيو ال

الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس الشرقية، إضافة إلى احتالل أراض من مصر )شبه جزيرة سيناء( وأخرى سورية )مرتفعات الجوالن(. 

خرى كان التدخل الدولي فاضحا في صياغة مشاريع تسوية ما بعد النكسة، وفي تكريس األمر الواقع، الذي هو بالضرورة في صالح الكيان ومرة أ

 .الصهيوني

تكن  م مباشرة، والتي نجح فيها السالح وفشلت السياسة. وقد تكشف الحقا أن تلك الحرب لم1973المرحلة الرابعة، وبدأت بعد معركة العبور عام 

سوى حرب تحريك وتأهيل للمنطقة لتحقيق انتقال استراتيجي سياسي، وتغيير خريطة التحالفات الدولية، ووضع المقدمات لمشروع الشرق 

د بين األوسط الكبير، الذي عبرت عنها كتابات شيمون بيريز. وكان التدخل األميركي جليا منذ لحظة توقف المدافع حتى توقيع اتفاقية كامب ديفي

 .لكيان الصهيوني ومصر، ووادي عربة بين الصهاينة واألردن، وأخيرا توقيع اتفاقية أوسلو بين اإلسرائيليين والفلسطينيينا

قي تواصلت هذه المرحلة بمقتضاها الجديد الذي يدفع بالضحية إلى التخلي نهائيا عن مطالبه التاريخية في أرضه وأرض أجداده، وأن يسلم لسار

بقوة السطو وجبروت القوة. وكان توقيع اتفاقية أوسلو بين الحكومة اإلسرائيلية بزعامة إسحق رابين ومنظمة التحرير  أرضه بما اكتسبوه

 .الصهيوني. وخطورته أنه تم مباشرة بين الضحية والجالد -الفلسطينية هو مرحلة التنازل األخطر في تاريخ الصراع العربي

مة دولة على التراب الفلسطيني. لقد حصل الفلسطينيون على حكم ذاتي منقوص دون سيطرة فعلية على لم يعترف اتفاق أوسلو للفلسطينيين بإقا

إطالقا. وحين يتعلق األمر بمستقبل مدينة القدس فإن االتفاقية لم تشر أبدا  1948األرض. وغيب االتفاق حق العودة، ولم يأت على ذكر الجئي عام 

ي جزء منها. بل على العكس فإن المسؤولين اإلسرائيليين ما انفكوا يصرحون بمناسبة وبغير مناسبة بأن لحق العرب بالسيادة عليها، أو على أ

لة القدس ستبقى موحدة، وستبقى العاصمة األبدية لدولة إسرائيل. أما المستوطنات الصهيونية بأراضي الضفة والقطاع فقد تجاهلها االتفاق جم

  .وتفصيال

http://www.alwatan.com.sa/Writers/Detail.aspx?WriterID=60
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حا قضية النظام العربي والنظام الذي صنف بالشرق أوسطي إلى الواجهة. وكان هذا الطرح بعد أن بدأ على نحو جاد، أعاد توقيع اتفاق غزة أري

. فطبقا لهذه المعاهدة أصبحت إسرائيل طرفا في عالقة 1979وإن كان جزئيا إثر توقيع معاهدة اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 

 .ائدا في مسيرة الصراع مع الصهاينةأكيدة بقطر عربي لعب دورا ق

له تاريخيا عول الصهاينة في نجاح مشروعهم االستيطاني التوسعي على ضعف الذاكرة الفلسطينية، وأن جيال فلسطينيا جديدا سوف يولد لن تكون 

 .ومبدعة وعصية على التذرر عالقة بالصراع وأبجدياته. لكن التاريخ الفلسطيني أثبت بما ال يقبل الشك أن الذاكرة الفلسطينية حية

وكان التاريخ الفلسطيني بمجمله هو عبارة عن حاالت نهوض وانتفاضات متواصلة، من أجيال مختلفة في وجه المحتل. نذكر بينها على سبيل 

من اإلسرائيلية للتصفية األمثلة ال الحصر النهوض الوطني باألراضي المحتلة الذي أفرز قيادات وطنية فلسطينية تعرضت الحقا من قبل أجهزة األ

 .واالغتيال، من بينهم بسام الشكعة وفهد القواسمة ومحمد الملحم، وكثير غيرهم

حات في أواخر الثمانينات من القرن المنصرم تحدى أطفال الحجارة الوهم الصهيوني بانتفاء الذاكرة الفلسطينية، وسجلوا ملحمة هي من أنصع صف

أكثر من ألف طفل، عدا اآلالف ممن تشوهت أجسادهم الغضة، كاشفة فاشية االحتالل، وكيف أن فلسطين بقيت الكفاح الفلسطيني، استشهد فيها 

 .حية في وجدان األطفال من الفلسطينيين

مها وفي مطالع هذا القرن اندلعت انتفاضة األقصى لتؤكد مجددا قوة حضور قضية االحتالل في الوجدان الفلسطيني. رغم الكلف الباهظة التي قد

 .الفلسطينيون في تلك االنتفاضة

سوف هبة األقصى الجديدة هي استمرار للكفاح الفلسطيني، وهي تذكير للعدو بأن تعويله على محو الذاكرة الفلسطينية هو مراهنة على الوهم. ول

 يستمر الكفاح الفلسطيني إلى أن تتحرر فلسطين، ويعود الحق ألهله.

 

 
  م 2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   الرياضالمصدر: جريدة   "الصحة" تشدد على أخذ اللقاحات الوقائية للراغبني يف احلج

http://www.alriyadh.com/1612321 

 

هـ ،من الداخل والخارج بضرورة اإللتزام بأخذ لقاح الحمى المخية 1438شددت وزارة الصحة،على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 

 .الشتراطات األخرى الخاصة بكل دولة بالنسبة لحجاج الخارجالشوكية، ولقاح اإلنفلونزا الموسمية، إضافة إلى االلتزام با

همية ونصحت بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم ،كذلك لقاح األنفلونزا الموسمية ،مؤكدة أ

المعممة على سفارات المملكة العربية السعودية وممثلياتها في االلتزام باالشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج ، و

 .الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام

ع وأوضحت وزارة الصحة، أنها تتابع التطورات الوبائية لألمراض أوالً بأول ،وتراقب تطورات األمراض على المستوى الدولي والوطني،إذ يتاب

 .ادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي ويعمل على مراجعة االشتراطات الصحية إذا ما اقتضت الحاجةمركز القي

 

 

ألصحاب  %15تلزم شركات التأمني خبصم يصل إىل « النقد»
  م 2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   الرياضالمصدر: جريدة   السجل النظيف

http://www.alriyadh.com/1612154 

 

 (بدر العتيبي -واس )عدسة  -الرياض 

 1داًء من أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم، تعميًما تلتزم بموجبه شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات إطالق حملة استثنائية ابت

( لجميع طالبي التأمين %15 - %10م تمنح بموجبها الشركات خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة )2017عام  م وحتى نهاية2017/  8/ 

http://www.alriyadh.com/1612321
http://www.alriyadh.com/1612321
http://www.alriyadh.com/1612154
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لخصم الشامل أو اإللزامي من األفراد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميالدية على األقل سابقة لتاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقون ا

 .كهم وثيقة تأمين سابقة أو ألن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهرلكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتال

ات وأفادت مؤسسة النقد أن الهدف من هذ الخصم هو تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من االستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركب

م سابق، وتحفيزاً للملتزمين بالقيادة اآلمنة لالستمرار في التأمين على مركباتهم وحرًصا على الذي ألزمت به المؤسسة شركات التأمين في تعمي

 .تشجيع السالمة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم

مركباتهم وفي  وتدعو المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين المستحقين لهذا الخصم إلى االستفادة من هذه الحملة االستثنائية والمبادرة بالتأمين على

ن حال عدم تجاوب أي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، تقديم شكوى لدى إدارة حماية العمالء من خالل موقعها على اإلنترنت أو م

 .8001256666خالل االتصال على الرقم المجاني 

 

 

 

 

 

 

 

املرور: املخالفات املغلظة ال ترتفع للحد األعلى إال بقرار هيئة 
 م2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس  الرياض المصدر: جريدة   فصلال

http://www.alriyadh.com/1612154 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

األعلى إال بقرار هيئة الفصل بالمخالفات المرورية عمالً بقرارات  أعلنت اإلدارة العامة للمرور اليوم األربعاء أن المخالفات المغلظة ال ترتفع للحد

هـ، وذلك حسبما أعلن المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل االجتماعي 1438/1/1مجلس الوزراء والتي بدأ العمل بها بتاريخ 

 .""تويتر

 

 
 املدني تطلق مؤمتر املواد اخلطرة األول من نوعه_#الطريان

 م2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   الجزيرةالمصدر: جريدة 
jazirahonline.com/news/2017/20170726/113817-http://www.al 

 

ئيس الهيئة العامة للطيران المدني، نظمت الهيئة فعاليات موتمر الموادة الخطرة تحت شعار " جودة برعاية معالي األستاذ عبدالحكيم التميمي ر

 .األداء .. محافظة على األرواح" اليوم األربعاء في فندق الريتز كارلتون بالرياض

وبمشاركة متحدثين ومحاضرين من جهات حكومية ويهدف المؤتمر الذي أقامته الهيئة برعاية علمية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلومة والتقنية 

 .عدة إلى للتوعية والتثقيف في نقل تلك المواد الخطرة وتبادل الخبرات في المجال والتعريف بدور الشركاء في نقل المواد الخطرة

يز حامد نقادي أن التعامل األمثل مع من جهته، أكد مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسالمة واألمن والنقل الجوي الكابتن عبدالعز

ن نسبة المواد الخطرة يعد أمراً حيوياً وأساسياً للسالمة واألمن في مختلف الصناعات والقطاعات، ويأتي في مقدمتها صناعة النقل الجوي، حيث أ

لطيران المدني أهمية بالغة لهذا األمر، خاصة كبيرة من المواد الخطرة يتم نقلها جواً، لذلك أولت المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة في ا

، منظمة الطيران المدني الدولي حيث خصصت المنظمة الملحق الثامن عشر من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لضوابط نقل المواد الخطرة جواً 

 .عند نقل تلك المواد جواً  كما تبع ذلك إصدار وثائق إلحاقية حددت المعايير وأفضل المماراسات التي ينبغي اإللتزام بها

http://www.alriyadh.com/1612154
http://www.alriyadh.com/1612154
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 وأضاف نقادي " هذا المؤتمر الذي يشارُك فيه نخبةٌ من المسئولين والكوادر، المتخصصة يجسد األهمية البالغة لضوابط التعامل مع المواد

ة عالية، مما يسهم في الخطرة، كما يعكس حرصنا جميعا على تحقيق التعاون المنشود في هذا المجال، من خالل تقديم تجارب وخبرات ذات قيم

 "رفع مستوى كفاءة العاملين والشركات ذات العالقة، خاصة فيما يتعلق باآلليات والتخزين والتغليف والشحن والنقل

اصة وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تضع في االعتبار التعامل مع المواد الخطرة وفق أحدث األساليب والتقنيات في المطارات، خ

ء أن قطاع الطيران المدني يخدم الكثير من القطاعات في نقل واستيراد احتياجاتها من البضائع والصناعات التي تنطوي على موادٍّ خطرة، سواو

ل كانت خطورتها مباشرة أو غير مباشرة، وانطالقا من تلك الحقائق عملت الهيئة بصفتها الجهة المسئولة عن التشريع والرقابة في مجال النق

علق جوي، على وضع أنظمة خاصة بنقل المواد الخطرة جواً، على نحو يتمشى مع االتفاقيات والمعايير الدولية، فقامت بإصدار لوائح تنظيمية تتال

طرة لخبجميع جوانب السالمة واألمن ذات العالقة بنقل المواد الخطرة جواً، وتلزم تلك اللوائح كل ناقل جوي يرغب في تقديم خدمة نقل المواد ا

 ." الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط، مما يضمن االلتزام بالضوابط المحلية والدولية

لمتعلقة بنقل من جانبه، استعرض مدير حماية البيئة والمواد الخطرة في الهيئة العامة للطيران المدني محمد بن عبدهللا السالمة، اللوائح واألنظمة ا

جو مشيراً إلى أن دور هيئة الطيران المدني يتمثل في منح التراخيص الالزمة واإلشراف على الشحن المرخص للتعامل مع المواد الخطرة عبر ال

البضائع الخطرة، إضافة إلى توضيح مسارات الترخيض سواء للشاحن او للمواد حيث تنطبق اللوائح واألنظمة على مشغلي الطائرات والشركات 

 ."اللذين يحملونها معهمووكالت الشحن والمسافرين 

رقة بعنوان " وقدم مدير عام اإلدارة العامة للسالمة الكيميائة والنفايات الخطرة في الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة الدكتور ماجد أبو عشي و

 .عربية السعوديةفي تنمية وتطوير المملكة ال 2030نحو مطارات خضراء مستدامة" واعتبر أن المؤتمر يحقق أحد أهداف رؤية 

 .واستعرض أبو عشي أحدث األمثلة على المطارات الخضراء المستدامة في دول العالم وأهم االستراتيجيات المستخدمة للحفاظ على البيئة

تعامل مع المواد من جهته، تحدث الدكتور محمد الدوسري من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول المواد الكيميائية، وتطرق إلى أساليب ال

 .الخطرة وكيفية الحماية والوقاية من مخاطرها وأدوات الوقاية والسالمة لتجنب أضرارها، مؤكدا على أهمية تدرب العاملين

في حين تناول األستاذ يوسف بيضون، رئيس قسم التخطيط والمطابقة للشحن في مطارات دبي بقسم الشحن والخدمات اللوجستية، موضوع المواد 

 رة وكيفية التعامل معها في مجال الطيران والمطارات، وتطرق إلى تصنيفات المواد الخطرة التسعة كالمتفجرات والسوائل القابلة لالشتعالالخط

عامل والمواد المشعة، ويندرج تحت ذلك الهواتف النقالة بسبب بطارياتها عند التخزين، وشدد في ختام حديثه على أن المواد الخطرة وكيفية الت

 .معها في مجال الطيران والمطارات هي مسؤولية الجميع

ا في حين تحدث الكابتن طي بن عبد الرحمن الشمري، نائب الرئيس للسالمة في طيران أديل، عن تأثير المواد الخطرة المشحونة جًوا وانعكاسه

وأشار إلى  ASAP ج الدولي في تقييم سالمة الطيرنعلى سالمة الطائرات، وذكر أن المملكة تعد في الدرجة األولى بناء على تصنيف البرنام

 .تصنيف األمم المتحدة للمواد الخطرة وكيفية تسلسل وصول المعلومة لغرفة القيادة مع توضيح اإلجراءات المتبعة حاالت الطوارئ

ان المدني لقطاع المطارات المتحدثين وفِي ختام جلسات المؤتمر، كرم المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار مساعد رئيس الهيئة العامة للطير

 .(والجهات المشاركة والجهات الراعية )مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قناة اإلخبارية

 

 
ؤشرات األداء واالستعداد وزارة التعليم حتث على متابعة م
 م2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   الجزيرةالمصدر: جريدة   للعام املقبل

 رابط الخبر

 

ومتابعة مؤشرات أداء االستعداد للعام الدراسي القادم من قبل إدارات  أكد األمين العام إلدارات التعليم الدكتور راشد الغياض ضرورة تدوين

 .التعليم، وأهمية عالج القصور وإيجاد الحلول من قطاعات الوزارة كل فيما يخصه

ة وإدارات التعليم في وأشارالدكتور الغياض إلى تأكيد معالي وزير التعليم على الدور التكاملي بين اللجنة المركزية لالستعداد وبين قطاعات الوزار

 .البداية الجادة والفعالة للعام القادم

ذات جاء ذلك خالل االجتماع السابع للجنة المركزية لالستعداد، الذي أقيم اليوم في مبنى وزارة التعليم، بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات 

 .العالقة

صل فيها، وكذلك موضوع تسجيل الطالب المستجدين في الصف األول االبتدائي وتناول االجتماع التقارير الخاصة باالستعداد ومدى التقدم الحا

عبر نظام نور، إضافة إلى أبرز المستجدات في مجاالت المباني المدرسية والشؤون المدرسية، واألمن والسالمة، وكافة األمور المتعلقة 

  .باالستعداد للعام القادم

http://www.al-jazirahonline.com/news/2017/20170726/113826
http://www.al-jazirahonline.com/news/2017/20170726/113826
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 بعد قرار الدمج.. معلمات ر
ْ
ن
َ
ياض األطفال والصفوف األولية: م

 منا سيدفع الثمن؟
فهن سنوات عمرهن

ِّ
طي الذي سيكل

ُّ
  م 2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   سبقالمصدر: جريدة   وصفنه بالتخب

 رابط الخبر

 

أثار قرار وزارة التعليم القاضي بدراسة دمج طالب وطالبات رياض األطفال مع الصفوف األولية حالة من الخوف بين أوساط معلمات رياض 

 .عمرهناألطفال والصفوف األولية ممن ينتظرن التعيين، وتساءلن: "َمْن منا سيدفع الثمن؟"، ووصفن القرار بالتخبُّطي الذي سيكلفهن سنوات 

وأشار عدد منهن إلى أنه في حال تم تطبيق قرار الدمج، وأُسند التدريس لتخصص رياض األطفال، فهذا حتًما سيقلص تعيين خريجات الصفوف 

 .األولية من المعلمات المؤهالت لتدريس الصفوف األولية

ياض األطفال في حال أُسند التدريس لمعلمات وأضفن: "سيحدث العكس؛ إذ ستتضرر معلمات رياض األطفال المؤهالت لتدريس مناهج ر

 ."الصفوف األولية؛ إذ سيقلص االحتياج، وربما يصل إلى )الصفر(؛ وهو ما سيلحق الضرر بالمئات من الخريجات في التخصَصْين

المناهج والطرق المتبعة وأردفن: "هنالك فروقات كبيرة بين الصفوف األولية ورياض األطفال، ولكل مرحلة خصوصيتها من الناحية العمرية و

 ."في التدريس وغيرها، ويجب أن تُراَعى تلك الجوانب

من جهة أخرى، انقسم الشارع السعودي فور إعالن القرار بين مؤيد ومعارض للخطوة؛ إذ يرى البعض أنها إيجابية، بينما يرى آخرون أنها 

 .لمجتمعسلبية، وجاءت في غير وقتها نظًرا إلى حال المدارس وعدم تقبُّل ا

المعلمون أيًضا دخلوا على الخط في القضية؛ إذ أكدوا أن االحتياج من معلمي الصفوف األولية سيتراجع ويتقلص؛ وهو ما سيخفض االحتياج 

؛ حتى ال لألعوام القادمة، ويزيد من حجم البطالة بين الخريجين. مطالبين وزارة التعليم بالتأني في دراسة القرار، والنظر له من جميع الجوانب

 .يلحق الضرر بأحد

وكانت وزارة التعليم قد توجهت قبل ثالثة أعوام إلى تطوير مشروع مدارس رياض األطفال؛ إذ وعدت بمضاعفتها، واعتمدت ثالثة مناهج 

ملك عبدهللا بن متخصصة لتدريسها في تلك المدارس، تتناسب مع ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته وخصائص الطفل السعودي. كما اختار مشروع ال

ك عبدالعزيز لتطوير التعليم العام )تطوير( المكلف بحقيبة رياض األطفال مناهج )بواكير( و)منتسوري( و)المنهج اإلبداعي( لتطبيقها في تل

 .المدارس، وهي تشتمل على أهم القيم ومهارات التعلم والحياة األساسية قبل أن يُفاَجأ الوسط بقرار دراسة الدمج

أن وزارة التعليم أصدرت قراًرا بتشكيل لجنة لدراسة دمج رياض األطفال مع الصفين األول والثاني االبتدائي، وإسناد تدريسها  يُشار إلى

 .للمعلمات، واالنتهاء من دراسة التطبيق واإلمكانات المادية والبشرية، والرفع بها خالل ثالثة أشهر

اجات من المناهج والمباني، إضافة إلعداد المعلمات المؤهالت المدربات، والرفع بالفائض وأكد القرار ضرورة إعداد دراسة شاملة عن االحتي

  .المتوقَّع من المعلمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86
https://sabq.org/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86
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املوظفون يتساءلون: كيف نستفيد من إجازاتنا بعد القرار 
 !األخري؟ .. "اخلدمة املدنية" صامتة

تساؤالت عن مفاضلة الرتقيات وكيفية احتساب درجات 
 م2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   سبقالمصدر: جريدة   وظفني بعد إيقاف العالوةامل

 رابط الخبر

 

ة المتابع للدور اإلعالمي الذي تقوم به الوزارات والقطاعات الحكومية، عند صدور قرارات تخّصها من مجلس الوزراء، يالحظ أن وزارة الخدم

 .المدنية تأتي في ذيل قائمة تلك الوزارات

ة والباحثين عن عمل، وقراراتها تمسُّ تلك الشريحة الكبيرة، وعلى الرغم من أن الوزارة تُعنى بشؤون موظفي الدولة في أغلبية القطاعات الحكومي

 .إال أن تعاطيها اإلعالمي مع الموظفين شبه غائب، خاصة في الفترة األخيرة

فين قرار خلف قرار يصدر.. وبدايته من الوزارة ونهايته فيها دون توضيح؛ أبرزها الئحة األداء الوظيفي الجديدة، طريقة احتساب درجات الموظ

ويم األداء .. خالل العام المقبل بعد إيقاف العالوة في العام الجاري، طريقة مفاضلة الترقيات الجديدة بعد قرار اقتصارها على األداء واألقدمية وتق

 .وأخيراً تعديالت نظام اإلجازات التي صدرت األسبوع الماضي

الوزارة، لكن هذا األمر يقابل بالوعود والمماطلة في التوضيح والرد، سبق"، ومع كل قرارٍّ جديدٍّ تحاول جاهدةً الحصول على توضيحات من "

 .آخرها قرار اإلجازات األخير

 يقول موظفون في شكاويهم: هذه القرارات تخصُّ عملنا، ونحن ال نعلم كيفية االستفادة المثلى من كل قرار، في ظل غياب الدور التوعوي من

 .عنية في هذا المجالوزارة الخدمة المدنية، وهي الوزارة الم

ا وأضافوا: "نتيجة غياب دورها التوعوي واإلعالمي اتجهنا إلى متابعة اجتهادات الكثيرين في وسائل التواصل االجتماعي رغم أن الكثير منه

 ."خاطئ

 ."لها وتداولهاوزادوا بقولهم: "صمت وزارة الخدمة المدنية وابتعادها عن تفسير تلك القرارات، يفتحان مجاالً للشائعات وتناق

 .وطالب الموظفون، وزارة الخدمة المدنية، بشرح القرارات األخيرة؛ أبرزها كيفية االستفادة المثلى من رصيد إجازاتهم

ً من قراره رقم  ً من رصيده من  36الذي كان يلزم الموظف بالتمتع بـ  552وكان مجلس الوزراء قد أقّر اإلثنين الماضي، إلغاء البند ثانيا يوما

يوماً من  36يوماً من رصيده القديم في حال عدم تمتع بمدة ال تقل عن  36، حيث كان الموظف معرضاً إلسقاط 1438إلجازات العادية قبل عام ا

 .الرصيد بشكل سنوي

 .زال تواصل صمتهاوتضمن القرار األخير عدداً من التعديالت التي يطالب الموظفون بتفسيرها بشكل مبسط من وزارة الخدمة المدنية التي ال ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9
https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9
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 إسقاط شرط اجلنسية للحجاج البدون الكويتيني

   م 2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   الوطنالمصدر: جريدة 

a/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=310520&CategoryID=5http://www.alwatan.com.s 

 

      AM 1:26 27-07-2017جدة: نجالء الحربي، سامية العيسى 

، أن «الوطن»شروط لحج البدون الكويتيين، كشف مصدر في بعثة الحج الكويتية في اتصال هاتفي مع  3فيما حددت الجهات المعنية في المملكة 

تحديد مصير حجاج البدون المقمين على أرض الكويت، وذلك بعد أن تم أول من أمس عقد عدة محادثات بين الجهات المختصة،  األحد القادم سيتم

  .إذ تم تقديم طلب إسقاط شرط الجنسية، واإلبقاء على شرطي البصمة الوراثية، وتقديم ضمان رجوع البدون بعد االنتهاء من فريضة الحج

نسيق والدعم الفني والعالقات الخارجية والحج في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، رئيس بعثة الحج الكويتية، وكشف الوكيل المساعد للت

المقمين على األراضي الكويتية، وذلك كي يتمكنوا من أداء « البدون»، أن هناك بوادر إليجاد حل يسمح بدخول الحجاج «الوطن»خليف األذينة لـ

أبدت استعدادها بتقديم كل الخدمات الميسرة  -منها وزارة الحج والعمرة في السعودية-حا أن الجهات المختصة فريضة حج هذا العام، موض

حاج كويتي، إذ تم االطالع على مواقع إسكان بعثة  800للحجاج. وأضاف أن عدد حجاج دولة الكويت من المواطنين هذا العام يقدر بنحو 

تي وضعتها وزارة الحج والعمرة لتلك المواقع، مشيرا إلى أن العام الماضي لم يسمح لحجاج البدون الكويت، والتأكد من كل االشتراطات ال

 بالدخول لعدم توافر الشروط التي وضعت من الجهات المختصة، مشيدا بدور السعودية في توفير كل سبل الراحة لحجاج الكويت، ويتمثل ذلك في

  .مسكن الحجاج بالمشاعر

أن هناك ترتيبات جديدة حول أمر السماح للحجاج البدون « الوطن»سفارة السعودية في دولة الكويت، كشف مصدر لـوفي اتصال هاتفي ب

، موضحا أن جميع االشتراطات التي توضع من أجل استخراج تأشيرة الحج، «الموجودين في دولة الكويت من أداء فريضة الحج لهذا العام»

ودية، وما على السفارة السعودية في دولة الكويت إال تطبيق تعليمات استخراج التأشيرات، هذا دورها، تكون من وزارة الحج والعمرة في السع

شروط هي: إحضار إثبات  3كاشفا أنه سبق أن أبلغت وزارة الشؤون واألوقاف الكويتية بأن دخول البدون المقمين على أرض الكويت يرتبط بـ

  .ن الحمالت التي يأتون فيها خروجهم من السعودية بعد انتهاء موسم الحججنسية، وإجراء البصمة الوراثية، وأن تضم

ة وأشار مدير إدارة الشؤون اإلعالمية في وزارة الخارجية، السفير أسامة النقلي، إلى أن وزارة الحج والعمرة هي الجهة المسؤولة عن أنظم

تها في الخارج مسؤولية تيسير منح هذه التأشيرات وفق التنظيمات الخاصة تأشيرات الحج والعمرة، وتتولي وزارة الخارجية السعودية عبر سفار

 بها.

 

 قريبا .. تنظيم جديد لفصل أنشطة شركات املقاوالت

 م2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   االقتصاديةالمصدر: جريدة 

http://www.aleqt.com/2017/07/26/article_1226186.html 

 

ة السعودية للمقاولين، إلطالق مشروع قريبا لتنظيم شركات القطاع وتوزيع النشاطات، وإخراج القطاع من حالة الفوضى التي يعاني تستعد الهيئ

 .منها حاليا، فيما سيتاح لكل المستفيدين الدخول في المشروع

تنظيم الشركات وتوزيع النشاطات وتحديد  یروع علوقال لـ"االقتصادية" المهندس أسامة العفالق؛ رئيس الهيئة، إن الهيئة ستعمل وفقا للمش

 .متطلبات كل شركة لتسجيلها في نشاط متخصص أو عام

العفالق، أن المشروع سيمّكن الجميع، من معرفة من يعمل في أي مجال واألعمال التي يختص بها وتقييم أدائه، الفتا إلى أن التنظيم  وأضاف

 .ن النهوض بالقطاعيتطلب وقتا وجهدا وتكوين خبرة للتمكن م

االجتماع مع  یصالحيات تمكنه من النهوض، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت عل یالقطاع والحصول عل یأن الهيئة ستبدأ بوضع اليد عل وبين،

سافة واحدة من م یعديد من الوزارات التي أبدت دعما كامال، الفتا إلى أن مهمة الهيئة تنظيم القطاع وليس تمثيل المقاول، حيث تعد الهيئة عل

 .جميع الفاعلين في القطاع سواء كانوا مقاولين أو هيئات أو مجتمعا مدنيا أو حتى أفراد

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=310520&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=310520&CategoryID=5
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العفالق، أنه خالل الفترة المقبلة، ستختلف نوعية المشاريع ونمطها، حيث إن أغلبها ستكون لمشاريع حكومية بشراكة بين القطاع الخاص  وأضاف

معينا من الشراكات بين القطاعات واألجهزة المالية، لكنها تتطلب كثيرا ألنه ال توجد معلومات كافية  والقطاع الحكومي، وهي تحتاج نمطا

 .إحصائياتو

إلى أنه خرج كثير من الشركات من قطاع المقاوالت خالل الفترة الماضية، بسبب انخفاض حجم األعمال وكذلك انخفاض اإليرادات  وأشار

 .وقلة عدد المشاريع الذي أوجد إحجاما عن العمل في المقاوالتالمنخفضة والعوائد غير المجزية 

أن القطاع كان يعاني خالل الفترة الماضية من تأخر صرف المستحقات، وفوضى وعدم تحديد المسؤولية نظرا لدخول أشخاص ليسوا  وأضاف،

لعمل به صعب وعوائده محدودة وتحدياته كبيرة ويحتاج من أهل القطاع، الفتا إلى ضرورة دخول أشخاص إلى القطاع يعرفون خبايا القطاع ألن ا

 .خبرة للعمل به يأشخاصا ذو

دراسة  یاآلالت والمعدات الثقيلة واالعتماد عليها أكثر من العمالة، مبينا أن الهيئة عملت عل یجعل البناء يعتمد عل یبأن الهيئة تعمل عل وأفاد

 .تعزيز العمل في مجال التشغيل والصيانة یإلنشاءات والبنية التحتية، كما تعمل عللتعزيز توطين القطاع ورفع جاذبيته خاصة مشاريع ا

 

 التي أطلقها مركز امللك« جسور إىل السعودية»ضمن مبادرة 
 عبدالعزيز الثقايف العاملي
ماليني شخص  10عامل سعودي يعرض جتربته يف أمريكا إلنقاذ 

 سنويا

 م2017يوليو  27 -هـ 1438عدة ذي الق 04الخميس   اليومالمصدر: جريدة 

http://www.alyaum.com/article/4199461 

 

 الظهران -اليوم 

، في كل من قدّم عالم األحياء الدقيقة السعودي، د. حسام الّزواوي، حصيلة تجربته العلمية في مجال مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادّات الحيوية

التي « جسور إلى السعودية»م وذلك ضمن مبادرة 2017يوليو  27 - 24االمريكية، في الفترة من  بالواليات المتحدة« بوسطن»و« مينيسوتا»

بهدف خلق حراك إيجابي في األوساط الثقافية والتعليمية األمريكية، وذلك عبر تقديم « إثراء»أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 

ات اآلخرين. وحضر المناسبات وحلقات النقاش العلمية المواهب السعودية إلى المجتمع األمريكي لعرض إمكاناتهم وتجاربهم واالستفادة من خبر

 .عدد من األكاديميين والباحثين والمهتمين

مؤكداً أنه وناقش د. الزواوي آفاق التعاون الدولي بين المجتمعات الطبية ومدى أهمية التواصل بين المراكز الطبية وتبادل الخبرات في هذا الشأن، 

 10م، ستتسبّب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في وفاة 2050إن التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة، ف»

 .«ماليين شخص سنويًا، أي بمعدل وفاة كل ثالث دقائق

علميّة متخّصصة، األمر  منوهاً الى أهمية مشاركة األبحاث العملية مع عامة الناس، حيث إن المتعارف عليه حاليًا نشر نتائج األبحاث في مجالت

 عيهم.الذي جعل العلم محصوًرا على فئة معينة دون أخرى، في حين أنه من األهمية بمكان مشاركة هذه األبحاث مع عامة الناس لتثقيفهم وزيادة و
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

70 

 

 

 

يةالعمارات اجلديدة مل جتد سكانا نتيجة وجود املياه اجلوف  
 ةحي النور.. خدمات ومشاريع غري مكتمل

 م2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس  اليوم المصدر: جريدة 

http://www.alyaum.com/article/4199424 

 

 الدمام -متعب عزيز 

ه ما اال إنرغم الجهود التي تبذل من بعض الجهات لخدمة حي النور بالدمام إال أنها ال تكفي إلخراج الحي وسكانه من تلك المعاناة التي يعيشونها، 

ل زالت مياه الصرف الصحي تتلبس الحي، والشوارع تحتاج للتأهيل والمدارس مفقودة باإلضافة إلى بعض الخدمات الترفيهية التي يحتاجها أطفا

 .وسكان الحي، فهو بحق ال يحمل من اسمه نصيبا

الحشرات والقوارض والكالب الضالة، فنجد طفح المجاري وتجمعات مياه الصرف الصحي بشوارع الحي، ما أدى إلى انتشار البعوض و

 .وأصبحت شوارع الحي شبيهة بالمستنقع

ة، وأشار بعض األهالي إلى إهمال البلدية للطرق داخل الحي، وزيادة الحفريات المفتوحة، وتجمع سائقي سيارات النقل في األماكن غير المخصص

 .ما يزيد من زحام شوارع الحي

فة الخدمات في الحي مع أنه ال يفصلهم عن الخدمات لألحياء القريبة منهم سوى أمتار قليلة، فالحي ال يوجد به وأكدوا معاناتهم من عدم اكتمال كا

 أي مشروع للصرف الصحي وال مدارس للبنين والبنات لكافة المراحل وال مرافق خدمية وال مركز صحي، مع أنه من االحياء الجديدة في الدمام

 والمعتمد من قبل األمانة.

 رات صرفبحي

تجولت في الحي والتقت بالسكان للوقوف على معاناتهم، حيث ذكر يحيى القحطاني ان الحي ليس له من اسمه نصيب في كل الجوانب، « اليوم»

وقال: أسكن في الحي منذ سنوات وكنت محاصرا ببحيرات من جميع الجهات لعدم وجود أي مشروع للصرف الصحي، ما دعا بعض السكان إلى 

ي واالنتقال إلى أحياء أخرى قبل أن يتم ردمها، وقال القحطاني: إننا في شكوى مستمرة من عدم وجود خدمات للصرف الصحي وإن ترك الح

 .سكان الحي تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى البلدية، إال أننا لم نجد أي نتيجة أو تجاوب

ت بعض التشققات فيها وان الحي بحاجة إلى خدمات ومتابعة من الجهات األمنية وقال إن العمارات الجديدة لم تسكن نتيجة المياه الجوفية وظهر

 في ظل وجود عمالة سائبة ومتخلفة التي ال تنفك عن الحي.

 مشاكل بالجملة

حلها خالل ثالثة  واوضح عبدهللا عبده احد سكان الحي أنهم قاموا قبل بناء منازلهم بالرجوع الى مسؤولي االمانة الذين أكدوا ان مشاكل الحي سيتم

جاهلوا اشهر، وإلى اآلن لم تحل رغم مرور عشرات السنين وقال إن المستثمرين كانت لهم اليد الكبرى في تفاقم المشكلة دون متابعة او مراقبة وت

عاناتهم مع انتشار واجبهم في شفط مستنقعات مياه الصرف الصحي المنتشرة بالحي في البداية، كما نقل السكان الى اعضاء المجلس البلدي م

ة للحي البعوض واقتحامه منازلهم بسبب المياه ونقص عملية الرش من قبل البلدية باإلضافة إلى الكالب الضالة، وطالبوا بتوفير الخدمات االساسي

ف التمديدات الداخلية للمنازل مما مثل الحدائق واألماكن الترفيهية التي يفتقر إليها، وكذا المياه المحالة بدال من المياة المالحة التي تسبب إتال

 .يتطلب تغييرها بين فترة وأخرى

 انتظار المشاريع

 محمد العماري يقول ان الحي يعاني من تقاعس وإهمال الجهات المعنية في تنفيذ المشروعات الخدمية، في حين ينتظرها السكان بفارغ الصبر،

ض منهم يبيع منزله ويخرج من الحي، بعد التقديم إلى الجهات المعنية عددا من من أجل التخلص من معاناتهم المستمرة، والتي جعلت البع

 .المطالب، إليجاد حلول جذرية للمشاكل التي أرهقت السكان

وعبر العماري عن استيائه من خدمات الصرف الصحي في الحي، وعدم اكتمال اإلنارة بالرغم من تركيب األعمدة في الشوارع، باإلضافة إلى 

مال المشاريع في الحي خاصة الشوارع الرئيسية حيث أصبحت الشوارع ذات المسارين اآلن مسارا واحدا بسبب أعمال الحفر وغيرها في عدم اكت

 .شوارع الحي مما تسبب ذلك في وقوع عدد من الحوادث المرورية بعضها نتج عنها وفيات

بشوارع منظمة وواسعة، غير أنه يفتقر لبعض الخدمات واالهتمام  وأوضح محمد حمود أن حي النور من أحدث أحياء غرب الدمام، ويتمتع

 والمراقبة من قبل الجهات المسؤولة، األمر الذي سبب له هواجس في بيت العمر الذي حلم به.

 انهيارات أرضية
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هيار أرضيات بعض المباني التي وأبدى عبدالعزيز القحطاني امتعاضه وقال: إننا نعاني من عدم االهتمام بتصريف المياه، والتي تسببت في ان

الطين  مازالت قيد اإلنشاء، باإلضافة إلى عدم وجود أماكن ترفيهية أو حدائق للحي ليقضي فيها األطفال أوقاتهم الذين ولألسف أصبحوا يستخدمون

 .ح هللاالملوث بمياه الصرف الصحي وسيلة لقضاء وقتهم واللعب فيه مما سيسبب لهم ذلك الكثير من األمراض ال سم

وة أحد وبين ان عددا من السكان اضطر إلى االنتقال من الحي، مع أنهم لم يسكنوا فيها إال لفترة وجيزة، مبينا أن السكان بدأوا يتحرجون من دع

 .إلى منازلهم، لسوء الخدمات وكثرة طفح المياه

 طي النسيان

رة الماضية، صعب الدخول والخروج إلى البيت، اال انه اآلن اصبحت مياه وكشف أحمد الزهراني أن محاصرة المياه الراكدة لمنزلهم خالل الفت

الصرف الصحي التي تخرج من بعض المنازل حرمتهم من زيارة األهل والجيران بسبب الروائح الكريهة، بل وأدى إلى هبوط األراضي، 

 .وإحداث بعض التشققات في جدران المنازل، وخصوصا المبنية حديثا

لمسؤولة بسرعة تقديم خدمات التصريف لحي النور، مع ايجاد حل للمياه الراكدة، والتي تؤثر سلبا على الحي إذا ما أمطرت، وناشد الجهات ا

ر من وقال: تقدمنا بالكثير من الشكاوى للجهات المعنية، وسمعنا الكثير من الوعود، بل وأصبحنا في صراع مستمر مع البعوض، مضيفا: إننا ننتظ

د الحلول لألزمة التي أقضت مضاجعنا ونطالب الجهات المعنية بتنظيف الحي من الحشائش التي جلبت الحشرات، واعتبر محمد المسؤولين ايجا

الغامدي أن الحي يعتبر في طي النسيان من الجهات المسئولة بسبب ما يعانية من المشاكل ونقص الخدمات والتي تتمثل في عدم وجود تصريف 

وجود مدارس للجنسين، باالضافة الى تشققات وحفر في شوارع الحي وعدم وجود حدائق، باإلضافة إلى المشكلة  لمياه الصرف الصحي وعدم

األعظم وهي تكدس الشاحنات داخل الحي مما سبب ازدحاما لألهالي غير المخاطر األخرى التي قد تحصل بوجودها داخل الحي وقمنا بإبالغ 

 خالفتهم بسبب نزعهم للوحات المرورية من شاحناتهم لذلك من أمن العقوبة أساء األدب.المرور الذي يحضر إال أنه ال يستطيع م

 

 

 
استهالك »تستعد لتطبيق الئحة ترشيد « هيئة املقاييس»

 م2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   الحياةالمصدر: جريدة   «املياه

 رابط الخبر

 

مطلع  أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها بصدد تطبيق الئحة فنية جديدة خاصة بأدوات ترشيد المياه وإجراءات تطبيقها

والمرافق العامة، مؤكدة بأن تطبيق هذه الالئحة يخفض معدل  العام الهجري المقبل، تشمل األدوات المستخدمة كافة في المنازل والمصانع

 .في المئة 40و 30االستهالك المائي في المنازل بنسبة تراوح بين 

خالل ورشة عمل نظمتها أمس في الدمام، التعريف بالالئحة الفنية ألدوات ترشيد المياه وإجراءات تطبيقها، ضمن برنامج « الهيئة»وتناولت 

لالئحة بغرض حماية المستهلك والسوق السعودية من المنتجات غير المطابقة التي ال تتماشى مع برامج ترشيد المياه. وافتتح الورشة تعريفي بهذه ا

المدير العام لفرع الهيئة في المنطقة الشرقية طامس الحمادي، وشهدت مشاركة عدد من صناع وموردي األدوات الصحية، الذين رحبوا بجهود 

وصول بالسوق السعودية إلى الوضع الطبيعي في استهالك المياه، والحد من اإلسراف في المياه كثروة وطنية، ومنع جملة من الهيئة في ال

 .الظواهر واألدوات التي ال تنسجم مع مبدأ الترشيد، كمبدأ أخالقي واقتصادي مهم

هـ، 1439يبدأ التطبيق الفعلي لها بداية العام الهجري المقبل واستعرض خبير المطابقة في الهيئة المهندس محمد هريرة، بنود الالئحة التي 

ً أن برامج الترشيد التي بدأت فيها الجهات المعنية في المملكة متوائمة مع أساليب العمل الدولية، ومبادئ اتفاقات التجارة العا لمية، التي موضحا

عايير البيئية العالمية، وأن هذه اللوائح تطبق على كل األدوات بغض النظر تؤكد إعداد لوائح فنية تعنى بسالمة وصحة المستهلك وتتماشى مع الم

عن المنشأ. وأشار إلى أن األدوات المقصودة في الالئحة هي رؤوس المراوش، والصنابير، وخالطات المراوش، وصنابير خالطات دورات 

بير خالطات الشطاف، والمراحيض الغربية ذات التدفق الثنائي المياه العامة والخاصة، وصنابير خالطات مقاعد االستنجاء )البدية(، وصنا

 .األحادي

 300ا بمعدل ولفت إلى أن أهمية تطبيق برنامج الالئحة، تنبع من كون المملكة تحتل المرتبة الثالثة في معدل استهالك الفرد للمياه بعد أميركا وكند

لتر في اليوم، مع أن المملكة من أكثر البلدان شحاً في المياه نظراً إلى محدودية  200 إلى 150لتر في اليوم، في حين أن المعدل العالمي في حدود 

في المئة من المياه في المملكة تهدر بسبب  20مليمترات سنوياً، مشيراً إلى  7مصادر المياه الطبيعية فيها، إذ يقدر معدل هطول األمطار بـ

في المئة من استهالك الماء في المنزل يمكن توفيره عند  40إلى  30حدائق المنزلية، في المقابل في المئة من المياه تستهلك في ال 30التسربات، و

 استخدام أدوات الترشيد.
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ضاحية »يطالب حبلول سريعة للخدمات يف « اجمللس البلدي»

 «هجر
 م2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   الحياةالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

كد رئيس بلدية الجفر المهندس ناجي المري أن البلدية حريصة على تلبية حاجات المواطنين في ضاحية هجر شرق مدينة الطرف جنوب األحساء أ

ناء في األحياء المسموح بها حالياً، وهي األحياء األول والثاني والثالث والرابع والخامس، حياً، خصوصاً القائمين على الب 11والتي تتكون من 

كالكهرباء  وذكر أن أعمال البلدية حالياً تركز على التسوية العامة لجميع الشوارع الرئيسة في هذه األحياء، نظراً لحاجتها إلى الخدمات األساسية

 .تسمح به اإلمكانات في هذا الوقتوشبكة المياه والصرف الصحي، وهو ما 

مدينة  وكان عدد من أعضاء المجلس البلدي في األحساء، وأمانة األحساء والتى تمثلها بلدية الجفر تفقدوا الخدمات التى تنفذ فى ضاحية هجر شرق

فري، وبمرافقة عدد من أعضاء الطرف جنوب األحساء، بحضور رئيس بلدية الجفر المهندس ناجي المري، ورئيس المجلس البلدي أحمد الجع

 .المجلس البلدي

ووقف أعضاء المجلس على العديد من الشوارع الرئيسة، التي تم االنتهاء من تسويتها وسفلتتها في الضاحية، كما تعرف الجميع على مدى 

لشرق باتجاه الساحل الشرقي ألف قطعة أرض، إذ يسمح بالتمدد العمراني الكبير نحو ا 33000ضخامة مخطط ضاحية هجر الذي يتكون من 

 .()ساحل العقير

رى ذات وناقش الوفد في نهاية جولة الضاحية أهمية إيجاد الحلول السريعة للخدمات، برفع دراسة وافية ألمانة األحساء واإلدارات الحكومية األخ

 .العالقة، لوضعها هذه الحاجات في عين االعتبار وتخصيص الموازنة الالزمة لذلك

، لدفع التوسع السكاني هناك، إذ يقع في 1433، كمنح على المواطنين حتى سمح بالبناء فيه عام 1418وزيع األراضي بدأ فيه منذ عام يذكر أن ت

 .شماله طريق الهفوف العقير ومركز الملك عبدهللا للتمور، ومركز الملك عبدهللا الحضاري

ين على متابعة حاجات المواطنين نظراً لمالحظات عدد كبير من المالك والراغبين وتأتي هذه الجولة التفقدية لضاحية هجر، حرصاً من المسؤول

منزالً جديداً بعضها مكتمل والبعض اآلخر قيد اإلنشاء،  550في البناء بالضاحية بسبب تأخر إيصال التيار الكهربائي وشبكات المياه ألكثر من 

، إذ دعا البعض من مالك منازل قيد اإلنشاء الى التوقف عن البناء، لحين وصول على رغم اعتماد المخطط في أمانة األحساء وفسحه للبناء

  خدمات الكهرباء والمياه.
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 م2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس  الوطن المصدر: جريدة   حتديات اخلصخصة

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=34827 

 

 الربجسبرجس محود 
 ربحيةالخصخصة هي الطريق السليم لرفع الكفاءة ومعايير الجودة وزيادة اإلنتاجية، وليست تخلصا من المسؤوليات ونقلها للتاجر الذي يستهدف ال

النصح عند الحديث عن الخصخصة، الكثير يسلط الضوء على محاسنها وكأن لدينا خبرات كبيرة بها، ال يعلم الكثير أننا بحاجة للمدح مرة و

والتحذير وتسليط الضوء عشر مرات، فطرق الرجعة أصعب بمئات المرات من الذهاب. نحن بحاجة لتوضيح مخاطر وتحديات الخصخصة 

 .والتي يمكن أن تواجهنا، والطرح يجب أن يكون موضوعيا وعلى قدر الحدث

اد وسوق العمل وتقديم الخدمات والمنتجات، الخصخصة محاسن الخصخصة كثيرة، والخصخصة هي الطريقة النموذجية والمثلى لتطوير االقتص

هي خروج القطاعات الحكومية عن القيام بتنفيذ العمل في القطاعات الصحية والتعليمية والنقل وغيرها، والتحول من جهة تنفيذية إلى جهة 

 2030ورؤية السعودية  2020ج التحول الوطني تشريعية وتنظيمية ورقابية، وتحويل هذه األعمال إلى القطاع الخاص. توجه المملكة في برام

 .«التوجه للخصخصة»يسير في هذا االتجاه، وال شك أن هذا التوجه سليم، ونحن متفقون مع 

الخصخصة لها أهداف تتمحور في تطوير الجودة واألعمال وخفض التكاليف وتحسين األداء وقتل االحتكار والتجاوب مع وضع السوق وما يؤول 

 .ع ومن دمج واستحواذ، والتماشي مع وضعه مستهدفين اإلنتاجية واالستمرارية واالستدامة والتنافس الصحي للسوقإليه من تفر

الخصخصة بحاجة إلى بيئة عمل جاذبة لتوليد الوظائف، فالقطاع الخاص الحالي ال يستهدف إال الربحية القصوى على حساب تطوير االقتصاد 

وعدم قدرة القطاع « عدم تنافس التجار على خفض األسعار»ة في بناء االقتصاد، وأكبر مؤشر على ذلك هو وتوليد الوظائف والمساهمة الفعلي

ن الخاص على توطين الوظائف، وأقرب ترجمة لهذا هي االحتكار واألنانية والجشع، واالحتكار يأتي بعدة أشكال، ومن أخطرها اتفاق المتنافسي

 .ي لألسعار وتمرد على برامج التوطين والسعودة واستغالل الثغرات في األنظمة)غير المعلن حتى بينهم( على رفع جماع

الخصخصة بحاجة إلى حوكمة، فوجود الثغرات التي تفتح مجاال للفساد هو أكبر عدو لتحول الخدمات إلى القطاع الخاص، وتسليم رقاب الناس 

نقل خدمات أعمال تقدمها الحكومة إلى القطاع الخاص ما لم نقض على الفساد ومصيرهم إلى تاجر ال يستهدف إال األرباح. ال يمكن أن نقوم على 

 .تماما

يتساءل الكثير عن نوعية الخصخصة، وهي تأتي بعدة أنواع، منها صيانة وتشغيل، ومنها بيع أصول، ومنها شراكات وغيرها. وهذا سيضغط 

 .على التاجر، والذي سيرفع من األسعار، ويخفض من الرواتب

من اإلقدام على خصخصة األعمال سواء كانت مستشفيات أو مطارات أو طرقات أو خدمات بلدية متى ما كان االستعداد كامال، وال نتغنى  ال بأس

ين باألحالم وكأن لدينا تجارب وثقة بهذا الشأن، بل أخبرنا كيف تستعد لها وما هي خطوات الحذر وطمنا كيف سترتقي بنا إلى مقدمة الصفوف ب

 .الدول

تنفيذ برامج الخصخصة يجب أن يكون ممتدا على عدة سنوات، نصحح من طرقها وسياساتها وإجراءاتها وحوكمتها ونحن نسير في تطويرها، 

 .وخصخصتها في سنوات قليلة غير كافية لمعرفة نتائجها فتكون األخطاء مكررة

اجر، ونقلها له على أن يتحملها بينما نعلم جميعا أنه يستهدف فقط الخالصة: الخصخصة ليست تخلصا من مسؤوليات وبيعها بأسعار عالية على الت

الربحية القصوى وخفض التكاليف. أول الضحايا في الخصخصة هو متوسط رواتب الموظفين والذي سينخفض إلى أكثر من النصف، ومن ثم 

 الجودة والكفاءة. 
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  م 2017يوليو  27 -هـ 1438قعدة ذي ال 04الخميس   الوطنالمصدر: جريدة   الرتبية قبل التعليم

http://www.alriyadh.com/1612261  
 

 يوسف القبالن

ث الوقاية مطلب ضروري للفرد والمجتمع في كافة المجاالت. الوقاية من األمراض، الوقاية الفكرية، الوقاية من المخدرات، الوقاية من حواد

 .لمشكالت، والعادات السلبيةالمرور، الوقاية من العنصرية، وغير ذلك من األمراض وا

ربية إن الدور التربوي للمدرسة دور جوهري يتطلب االهتمام بتأهيل وتدريب وتطوير أداء المعلم إلى المستوى الذي يؤهله للقيام بمسؤولية الت

ويتمتعون بالمصداقية ويقدرون قيمة العمل والتعليم ليستقبل المجتمع في النهاية طالباً يجمعون بين العلم واألخالق، يحترمون األنظمة برقابة ذاتية 

 والتفاعل اإليجابي مع قضايا المجتمع

بالعالج والمسكنات والحلول القانونية واألمنية. أخطر األزمات في هذا العصر هي  -وهي كثيرة-يبدو أن العالم اليوم يتعامل مع مشكالته وأزماته 

ها في ميادين الحياة المختلفة. نبحث عن األدوية التي تخفف األلم وتقلل الخطر، وتغيب الحلول األزمة األخالقية والثقافية. أزمة نتفرج على أعراض

بويين. التطرف الوقائية الكامنة في التربية والتعليم والثقافة. األزمات السياسية العالمية يناقشها السياسيون دون مشاركة العلماء والمثقفين والتر

ئياً بدواء التعليم، ويعالج أمنياً بالقانون. وهذا مبدأ ينطبق على ممارسات سلبية أخرى مثل العنصرية واالعتداء على الفكري ومنتجاته داء يعالج وقا

هتمام. حقوق اآلخرين، ونشر االشاعات، واتهام الناس بالباطل. لكن ما يحصل في الغالب هو أن الحلول الوقائية المستقبلية ال تأخذ حقها من اال

 .ول يفاقم المشكالت ويحولها الى أزمات يصعب التعامل معها بسبب تأخر الحلول الوقائية وأحياناً غياب هذه الحلولتأجيل هذه الحل

االحتقان ال يحتاج الباحث الى دراسات ليثبت وجود األزمة األخالقية والثقافية، يكفي أن يتابع نشرات األخبار ووسائل التواصل االجتماعي. سيجد 

 .ة والتسرع في إصدار األحكام والتكفير والتقرير قبل التفكيروالتطرف والكراهي

. إلى جانب العنف والقتل وغياب الحكمة. سوف يكتشف الباحث أن أدب الحوار والتسامح والموضوعية هي ممارسات نادرة تقع في خانة االستثناء

تكون ثقافة تربوية تزرع في شخصية اإلنسان منذ طفولته. سوف يالحظ أن المحاضرات وبرامج التوعية تأثيرها محدود ألنها كان يفترض أن 

م التربية في المدارس منذ الطفولة هي الوقاية، هي الرقابة الذاتية، هي االنضباط، هي ممارسة األمانة والصدق واإلخالص في العمل واحترا

ف الدور التربوي للمدرسة كانت نتيجته كثافة برامج حقوق اإلنسان وتجنب الممارسات المخالفة للدين والقوانين. سوف يكتشف الباحث أن ضع

 .وحمالت التوعية لسد الفجوة الكبيرة بين القيم التي يؤمن بها اإلنسان وبين ممارساته. أما تأثير تلك البرامج والحمالت فهي موضع بحث

فقط وإنما قبل ذلك اكتساب السلوك والمهارات هنا تكون المدرسة )التربية والتعليم( هي األساس األول ليس الكتساب المعارف والمهارات 

ربوية األخالقية والتفكير اإليجابي واالتجاهات البناءة وذلك من خالل ثقافة دينية تقدم بطريقة تنعكس على السلوك، ومن خالل طرق تعليمية وت

 .تركز على بناء شخصية الطالب بكافة جوانبها

 

ً جميلة منها سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتفعيل البحث نجدها تتضمن أ 2030حين نقرأ رؤية التعليم  هدافا

درسة وتطوير العلمي، وتطوير التعليم العام، وإيجاد بيئة تعليمية محفزة على االبتكار واإلبداع. كما تتضمن تفاصيل كثيرة تتعلق بالمعلم وبيئة الم

 ..األنظمة اإلدارية والتقنية إلخ

ترام حديثي في هذا المقال هو عن البيئة التربوية ومخرجاتها من الممارسات مثل االنضباط وتحمل المسؤولية واالنتماء والوالء والمشاركة واح

 .األنظمة والقوانين واحترام التنوع الثقافي، والقدرة على ممارسة الحوار الموضوعي والنقد الذاتي

ً من يخالف النظام، وسنق ول دائماً: من أمن العقوبة أساء األدب. وسوف يستمر البعض في ممارسة عادات غير مقبولة وبعضها سيوجد دائما

الذاتية  يتعارض مع القيم الدينية. وعندما تتحول بعض الممارسات السلبية إلى ظاهرة أو عادة يكون السؤال المتكرر هو: لماذا ال نستهدف الرقابة

 في مدارسنا منذ الطفولة؟

لذاتية هي اإلجابة الحاضرة عند مناقشة مشكالت أو سلوكيات اجتماعية أو عادات سيئة. األنظمة والقوانين موجودة في كل المجتمعات ولم الرقابة ا

حبب توضع اال للتطبيق. ولكن ما هي البرامج واألنشطة واألساليب التي تنمي الرقابة الذاتية في المدارس والجامعات؟ ما هي البرامج التي ست

الب بالعمل وتدربهم على الجدية والمشاركة؟ وهل تتاح الفرص للطالب للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص بيئة المدرسة وأنشطتها؟ هل الط

ية ير كافالطالب متلقٍّ للمعلومات ليحفظها ليجتاز االختبار ثم يعبر عن فرحه بتمزيق الكتاب؟ إن مشاركة المعلمين والمشرفين في إدارة المدرسة غ

ب لتحقيق األهداف التربوية التي نتحدث عنها. مشاركة الطالب في شؤون المدرسة وسياساتها وأنظمتها هي تدريب تربوي عملي سينتقل مع الطال

 .إلى المجتمع ليتحول إلى ثقافة وسلوك

ستوى الذي يؤهله للقيام بمسؤولية التربية إن الدور التربوي للمدرسة دور جوهري يتطلب االهتمام بتأهيل وتدريب وتطوير أداء المعلم إلى الم

ن قيمة العمل والتعليم ليستقبل المجتمع في النهاية طالباً يجمعون بين العلم واألخالق، يحترمون األنظمة برقابة ذاتية ويتمتعون بالمصداقية ويقدرو

يل الدور التربوي، هذه التجارب يجب االستفادة منها والتفاعل اإليجابي مع قضايا المجتمع. وهناك تجارب ناجحة لكثير من المعلمين في تفع

ً للمعلمين المتميزين المبدعين الذين يقومون برسالتهم بكل إخالص ويمثلون قدوة للطالب بأخال قهم وتعميمها وتكريم أصحابها تقديراً مستحقا

 .وأساليبهم التربوية
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 حقوق اإلنسان يف العامل
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 م   2017 يوليو 23 -هـ 1438شوال  29 االحد  اخبار ليبياالمصدر: جريدة   ”غذائيا وصحيا“ثلث الليبيني يعانون ”: حقوق اإلنسان“

 رابط الخبر

 

اإلنسانية في البالد وصلت إلى درجات غير مسبوقة حيث قالت اللجنة الوطنية لحقوق االنسان بليبيا، السبت، إن المعاناة 

 .يعاني ثلث الليبيين من انعدام األمن الغذائي والصحي وفي مقدمتهم المهجرين والنازحين بالداخل والخارج

ي يمر وأعربت اللجنة في بيان، عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفاقم األزمة اإلنسانية والمعيشية والصحية واالقتصادية الت

بها المواطنون، مؤكدة أن مجموع الذين يعانون من سوء األوضاع المعيشية واإلنسانية والصحية وبحاجة للمساعدة بلغ 

سنوات، وآخرين من النازحين والمشردين داخليا يعيشون أوضاعا  6، نازح داخلي منذ 391.416مليون بينهم  3.5

 .زمة الراهنةإنسانية ومعيشية وصحية مأساوية للغاية، جراء األ

وأضافت اللجنة أن أبرز العوامل التي تلعب دورا مهما في تفاقم األزمة اإلنسانية والمعيشية واألمنية في ليبيا هي استمرار 

التصعيد العسكري وأعمال العنف واالنفالت األمني واالنقسام السياسي وتأخر التسوية لألزمة السياسية واألزمة 

الصحي ونقص في األغذية والمياه واألدوية، فضالً عن تزايد انقطاع التيار الكهربائي وغياب  االقتصادية وانهيار القطاع

الخدمات األساسية وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية وغالء األسعار وانعدام السيولة النقدية المحلية من 

ريد المدنيين وفاقم من معاناتهم وأزمتهم اإلنسانية البنوك وتأخر صرف المرتبات بعموم البالد ، أدى و يؤدي إلى تش

 . والمعيشية واألمنية ، ويزيد من سوء وتردي الوضع اإلنساني في ليبيا

وحذّرت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، من مغبة حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا جراء استمرار التصعيد 

ف في عموم البالد واستمرار األزمة السياسية وتأخر حل وتسوية األزمة السياسية، الجديد للعمليات العسكرية وأعمال العن

 .محملة أطراف األزمة السياسية وأطراف النزاع العسكري في البالد، األزمة التي يعانيها المدنيون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.218tv.net/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7/
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الطراونة يعرض يف مؤمتر باجلزائر لتجربة األردن حبقوق 

 م  2017 يوليو 24 -هـ 1438ذي القعدة  1 االثنين الرأيالمصدر: جريدة   اإلنسـان

 رابط الخبر

 

 بترا -عمان 

عرض المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، لتجربة األردن في التنسيق بين المؤسسات في مجال حقوق اإلنسان، 

قوق اإلنسان والذي جاء بتنظيم من المجلس الوطني وذلك خالل المؤتمر الوطني الذي عقد بالجزائر، اخيرا، حول تحديات األمن ومقاربة ح

 .لحقوق اإلنسان الجزائري والمنظمة الدولية لإلصالح الجنائي

 وقال الطراونة لــــ)بترا( ان األردن كان الدولة الوحيدة التي عرضت تجربتها كأحد محاور المؤتمر، حيث تم تقديم ايجاز حول اإلصالحات

شاملة لحقوق اإلنسان، اضافة الى دور األردن في تقديم االسناد اإلنساني واألخالقي والمعنوي والخدمي لالجئين الدستورية وإطالق خطة وطنية 

ات السوريين بقيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني وتوجيهاته المستمرة لجميع السلطات بتنفيذ وانفاذ االصالحات في مجال التشريعات والسياس

 .المواطن بتلك االصالحات والممارسات وضرورة ان يشعر

وعرض الطراونة لآلليات المتخذة حيال عملية التنسيق الحكومي لحقوق اإلنسان بين الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية واألمنية 

مر أوراق عمل من واالكاديمية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان في جميع المجاالت. وقُدمت في المؤت

معايطة من قبل اللواء المتقاعد شريف العمري حول المعايير الدولية الكافلة لحقوق اإلنسان في عمل أجهزة األمن، كما قدم العقيد الدكتور ثامر ال

 .األمن العام محاضرة حول اإلرهاب وتقويض حقوق اإلنسان

ية، ومدراء األمن الوطني الجزائري وسفراء دول عربية وأجنبية، ورؤساء ونشطاء حضر فعاليات المؤتمر عدد من الوزراء من الحكومة الجزائر

ط حقوق اإلنسان في الجزائر، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في الجزائر، والمديرة اإلقليمية لمنظمة اإلصالح الجنائي للشرق األوس

 وإعالمية جزائرية.وشمال افريقيا تغريد جبر، وشخصيات وطنية وبرلمانية ورسمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alrai.com/article/10399175/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://alrai.com/article/10399175/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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مليون إصابة جديدة باإليدز يف  1.8منظمة الصحة العاملية: 

 2016عام 

 م   2017يوليو  25 -هـ 1438القعدة  ذي  2المدينة الثالثاء المصدر: جريدة 

 اضغط هنا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/article/533457/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016
http://www.al-madina.com/article/533457/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016
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األزهر: انتهاكات االحتالل يف القدس باطلة شرعا 

   وقانونا
 م   2017يوليو  26 -هـ 1438ذي القعدة   3الرياض االربعاء  المصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1612102 

 

 واس -القاهرة 

ية مصر العربي دول العالم ومن ومنظمة اليونيسكو والهيئات اإلسالمية والعالمية ومنظمات حقوق طالبت هيئة كبار العلماء في األزهر بجمهور

السالم في  اإلنسان بالقيام بواجبها نحو تحرير بيوت هللا في القدس وفلسطين، محذرا العالم كله من السكوت عن هذه الممارسات العدوانية التي تهدد

 .العالم

 

التي أقدمت عليها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في الحرم القدسي بأنها باطلة شرًعا وقانونًا، وال تستند إلى أي مبدأ ووصفت الهيئة اإلجراءات 

 .إنساني أو حضاري

 

د ن عقجاء ذلك في ختام اجتماع هيئة كبار العلماء بالزهر الذي ُعقد بالقاهرة اليوم برئاسة شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، وأعلن األزهر ع

 مؤتمر عالمي عن القدس في أواخر شهر سبتمبر المقبل، على أن يسبقه التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات ذات الشأن.
 

 

 
تقرر تشكيل جلنة لرصد ” حقوق اإلنسان العربية “

 م2017يوليو  27 -هـ 1438ذي القعدة  04الخميس   البديلالمصدر: جريدة   يف القدس” اإلسرائيلية“االنتهاكات 

 رابط الخبر

 

لقدس الشريف وتقديم تقريرها خالل ثالثة في ا” اإلسرائيلية“قررت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، تشكيل لجنة عربية لرصد االنتهاكات 

 .أشهر

، التي استمرت ثالثة أيام في مقر الجامعة العربية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باإلسراع في 42وحثت اللجنة في ختام أعمال دورتها الـ

 .”اإلسرائيليين“مالحقة مجرمي الحرب 

https://elbadil.com/latest_news/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9/
https://elbadil.com/latest_news/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9/
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في الطب  dnaلى القدس الشريف واألراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بدعم مختبر لفحص الـوشددت على أن االحتالل ال يملك أي سيادة ع

 .”شهداء األرقام“العدلي الفلسطيني لفحص هوية 

 وأكدت ضرورة تعميم قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات والضغط عليها لسحب استثماراتها من هناك كونه يخالف القانون الدولي، وبعدم

 .BDS ”إسرائيل“عاقد معها عربيا، كما رحبت اللجنة بنشاط حركة مقاطعة الت
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 كاريكاتري     
 

 
 
 االحد  الجزيرةالمصدر: جريدة 

 يويول 23 -هـ 1438 شوال 29

 م   2017

 

-http://www.al

jazirah.com/2017/201707

23/cr1.htm 
 

 

 

 

 

  

 
 

 االحد   الرياضالمصدر: جريدة 

 يوليو 23 -هـ 1438 شوال 29

   م 7201
 

http://www.alriyadh.co

m/ 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170723/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170723/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170723/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170723/cr1.htm
http://www.alriyadh.com/
http://www.alriyadh.com/
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 1  االثنين الوطنالمصدر: جريدة 

يوليو  24 -هـ 1438ذي القعدة 

 م  2017

 

 
http://www.alwatan.com.s

x?a/Caricature/Detail.asp

CaricaturesID=8006 

 

 

 

 
 

 
 

  االثنين  الجزيرةالمصدر: جريدة 

 24 -هـ 1438ذي القعدة  1

 م  2017يوليو 

 
http://www.al-

jazirah.com/2017/201707

24/cr7.htm 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8006
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8006
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8006
http://www.al-jazirah.com/2017/20170724/cr7.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170724/cr7.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170724/cr7.htm
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  2الثالثاء  الوطنالمصدر: جريدة 

يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة 

 م   2017

 

 
http://www.alwatan.com.s

a/Caricature/Detail.aspx?

CaricaturesID=8009 
 

 

 

 

 

 
  2الثالثاء  الوطنالمصدر: جريدة 

يوليو  25 -هـ 1438ذي القعدة 

 م   2017

 

 
http://www.alwatan.com.s

a/Caricature/Detail.aspx?

uresID=8008Caricat 
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http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8008
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االربعاء   الوطنالمصدر: جريدة 

 26 -هـ 1438ذي القعدة   3

 م   2017يوليو 

 

 
http://www.alwatan.com.s

a/Caricature/Detail.aspx?

CaricaturesID=8011 
 

 

 

 

 

 
االربعاء   عكاظالمصدر: جريدة 

 26 -هـ 1438ذي القعدة   3

 م   2017يوليو 

 
http://www.okaz.com.sa/a

rticle/1561074/%D9%83

%D8%A7%D8%B1%D9

%8A%D9%83%D8%A7

%D8%AA%D9%88%D8

%B1/%D9%83%D8%A7

%D8%B1%D9%8A%D9

8%AA%83%D8%A7%D

%D9%8A%D8%B1 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8011
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8011
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8011
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8011
http://www.okaz.com.sa/article/1561074/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.okaz.com.sa/article/1561074/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.okaz.com.sa/article/1561074/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.okaz.com.sa/article/1561074/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.okaz.com.sa/article/1561074/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.okaz.com.sa/article/1561074/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.okaz.com.sa/article/1561074/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.okaz.com.sa/article/1561074/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.okaz.com.sa/article/1561074/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.okaz.com.sa/article/1561074/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
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  الخميس الوطنالمصدر: جريدة 

 27 -هـ 1438ذي القعدة  04

 م  2017يوليو 

 

 
http://www.alwatan.com.s

a/Caricature/Detail.aspx?

CaricaturesID=8012 
 

 

 

 
 

 
 

  الجزيرةالمصدر: جريدة 

ذي القعدة  04الخميس  

  م 2017يوليو  27 -هـ 1438

 
http://www.al-

jazirah.com/2017/201707

27/cr6.htm  
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