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.. وحرمان من الدراسة.. إصابة مقِعدة لابنة مواطن.. الطائف

 !ومساٍع مدسوسة لإنهاء الدعوى.. وحق ضائع

: ووالدها.. في أحد المولات الحديثة سقطت من لعبة

 !"أنصفوني فأنا وصلت لباب مسدود"
    م6248 سبتمبر 02 - هـ4442محرم  62  االحد سبق صحيفة : المصدر

https://sabq.org/MBLK9Q 

 

 40) "ريما"إنه أمضى قرابة شهر ونصف الشهر دون جدوى، يتابع حق ابنته " إبراهيم بن عبد هللا الثقفي"قال المواطن 

الضائع التي ُحرمت من الدراسة العام الحالي بسبب إصابة أقعدتها عن الحركة إثر سقوطها من لعبة داخل أحد ( عاًما

في بحثه عن حقها المشروع " باب مسدود"مفيدًا بأنه وصل إلى .. الموالت الحديثة بالطائف بسبب إهمال مسؤولي اللعبة

، وبات مثل الكرة، يتقاذفونها دون أي تقدُّم، بل إنهم تلفظوا عليه وعاملوه مع الجهات المختصة التي تخلت عن مساعدته

بقسوة، على حد قوله، وضغطوا عليه لترك الموضوع، وأن يرضى بأي ترضية، ويُنهي المطالبة حتى ال يدخل في 

 .اءات ومساعدة المواطنفلجأ مؤخًرا إلى الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان التي بدأت فعليًّا في متابعة اإلجر! متاهات

عادل بن تركي الثبيتي، ممثل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالطائف، أنه تم تلقي شكوى المواطن، " سبق"وأوضح لـ

 .وسوف يتم متابعتها مع الجهات المعنية لمعرفة تفاصيل القضية كافة، واإلجراءات التي اتُّخذت حيالها

لمالحظات على وسائل السالمة في األلعاب التي توجد في الحدائق والموالت، وهذا تم رصد العديد من ا: "وقال الثبيتي

األمر يشكل خطورة بالغة على من يستعملها، والسيما األطفال؛ لذا يجب على الجهات المعنية متابعتها بشكل مستمر، 

لها بطريقة مخالفة، وتطبيق النظام بحقه  ".واتخاذ ما يلزم في حق من يشغ ِّ

 .أن الجمعية ال تزال تواصل متابعة قضية المواطن عن طريق فرعها بمنطقة مكة المكرمة" ثبيتيال"وأكد 

وكان والد الطفلة قد كشف عن أن ابنته تعرضت للسقوط من لعبة داخل أحد الموالت الحديثة بالطائف، وهي عبارة عن 

ويملك تلك األلعاب أحد . عاشرة مساءهـ في نحو الساعة ال 4402/ 44/ 62مكعبات، ويتخللها قفز، وذلك بتاريخ 

وبعد سقوطها أثناء وجوده بالمول هو ووالدتها للتسوق ورده اتصال من . األشخاص المرموقين والمعروفين بالمحافظة

قشبل الموظفات في تلك اللعبة، يخبرنه بسقوط ابنته، وأنها ال تستطيع الوقوف، وتحتاج إلى نقل سريع عن طريق الهالل 

 .الفعل تم استدعاء اإلسعاف من قِّبلهم، ولكن متأخًرا على الرغم من وجوده مبكًرا أسفل المولوب. األحمر

بأنه تم نقل ابنته لمجمع الملك فيصل الطبي، وتحديدًا بقسم الطوارئ، وبعد الفحص وعمل األشعة لها " الثقفي"وأضاف 

وبناء عليه تقرر إجراء عملية لها بسبب موقع . وتبيَّن وجود خلع بالكاحل، وكسرين مضاعفين، وبالتحديد بمراكز النم

وبالفعل تم إجراء العملية لها، وتم تنويمها . الكسور؛ كونها بمنطقة حساسة جدًّا، وقد ينتج من ذلك آثار مستقبلية سلبية

ي لم يتم فك الجبس من يوًما، وابنته إلى اليوم الحال 02ووفقًا للطبيب، فقد تم تحديد مدة الشفاء بنحو . بالمستشفى ثالثة أيام

 .قدميها، وال تستطيع أن تمشي عليهما

وأشار إلى استغالل أصحاب اللعبة فترة تنويم ابنته بالمستشفى، وندبهم موظفة لديهم لزيارتها؛ فحضرت تحمل باقة من 

ر الحقًا وكأنها الورد، والتقطت صوًرا البنته في ظل غيابه ووالدتها، ووجود شقيقها الصغير فقط، ونشرت الموظفة الصو

زارت ابنته، وأن األمر انتهى، حتى حضرت والدته التي عاتبتها، وطلبت منها االنتظار لمقابلة والدها حتى حضر فعالً 

أنا مديرة األلعاب، وأنا من إعالم الطائف، وصديقة إلحدى األميرات، كذلك عملي دائم في األعمال : "وواجهها، وقالت له
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إال أن الوالد رفض تلك "! مستثمر خليجي، وأرجوك ال تقطع أرزاقنا، وال بد أن تقفل القضيةالخيرية، ويملك اللعبة 

 .اإلمالءات عليه مبديًا إصراره على أنه لن يسكت، ولن يوقف دعواه

ي وعن مطالباته ودعواه ومراجعاته للجهات المعنية أكد أنه لم يجد تجاوبًا منهم جميعًا منذ سقوط ابنته، وأن كل جهة تخل

تعرضت لمضايقات منهم بألفاظ، منها أنني : "وقال.. مسؤوليتها، وترسله للجهة األخرى دون أن يفيدوه بشيء واضح

كما أن مركز الشرطة لم يستدعِّ خصمي، ". أبحث عن أخطاء، وأنه ليس من حقي االطالع على أي تقارير أو إجراءات

انة لمدة شهر، وتبيَّن لي أن اللعبة ال يوجد لها أي تصاريح من ولم يتم التحقيق معهم، وتم إغالق اللعبة عن طريق األم

جميع الجهات الحكومية، كما أن مسؤول الدفاع المدني أفادني بأن اللعبة يوجد عليها مكاتبات من قبل حادثة سقوط ابنتي، 

ن أرسلوا مدير العالقات مؤكدًا أن أصحاب اللعبة وصل بهم أ. وأنه يجب علي فقط التوجه للمحكمة للمطالبة بحقي الخاص

 "!يطقونني على خشمي" -بما لفظه  -لديهم إلى مقر عملي، وأخذ يهدد بأنه لو كان لديهم تصاريح للعبة فإنهم 

أنه تردد على المسؤولين كافة بالمحافظة والمعنيين باألمر دون أن يجد حق ابنته الضائع، وُمنع أكثر من " الثقفي"وأبان 

 .اللعبة تمكنوا من استخراج التصاريح، وتشغيل اللعبة مجددًا مرة، حتى علم أن أصحاب

سوى الصدح بصوت  -عز وجل  -قضيتي دُفنت لدى الدوائر الحكومية، ولم يبَق لي ألخذ حقي بعد هللا ": "الثقفي"وقال 

 .-" ورعاهمحفظهم هللا  -الحق عند من ال يخشى في نصرة الحق لومة الئم؛ كي تصل قضيتي من خاللها لوالة أمرنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

5 
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محاكمة مواطن شكك في الدين وطعن في السنة 

 والأحاديث
    م6248 اكتوبر 26 - هـ4442محرم  66ء  الجزيرة  الثالثاجريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

 :سعود الشيباني -« الجزيرة»

اتهم بعدد من ( سعودي الجنسية)بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم 

حضور أقاربه وعدد من وسائل اإلعالم، وممثلين عن هيئة حقوق اإلنسان، وقد تم تسليمه الئحة الدعوى التهم، وذلك ب

 .للرد عليها في الجلسة المقبلة

 -:ارتكاب المتهم الجرائم التالية

 -:التشكيك في ثوابت الدين اإلسالمي من خالل اآلتي: أوالً 

بقصد هدم الدين ( رضي هللا عنهم)بأنها من صنع بعض الصحابة  الطعن في السنة النبوية ومصادر تلقيها، وزعمه -أ 

 .بالدين

 .(رحمه هللا)وإنكار صحتها والتي رواها األمام البخاري  -ملسو هيلع هللا ىلص-رد غالبية أحاديث النبي  -ب 

-بن الخطاب ، وأن ذلك حق له ووصفه عمر (وغيرهم، عثمان، عمر، أبو بكر: )انتقاده الصحابة رضي هللا عنهم -ج 

وأنه في الدرك األسفل من النار وتفضيل  -رضي هللا عنه-ولعنه معاوية بن أبي سفيان ، عنه بالمتطرف -رضي هللا تعالى

 .الضال الخميني عليه

 .الدعوة إلى ترك منهج أهل السنة والجماعة واألخذ بعقائد أهل الزيغ والضالل والباطل -د

 ً مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيره الصحابي الجليل معاوية بن أبي انتهاجه المنهج التكفيري ال: ثانيا

 .وأنه في الدرك األسفل من النار -رضي هللا عنه-سفيان 

 ً  .وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، سب والة أمر هذه البالد: ثالثا

 ً من البيان المعتمد ( 8)والمعاقب عليه بموجب الفقرة  السعي لزعزعة النسيج االجتماعي واللحمة الوطنية المجرم: رابعا

من خالل القدح في رموز هذه األمة وقادتها وعلمائها ووصف عامة ، هـ4400-0-0وتاريخ  42862باألمر الملكي رقم 

 .المجتمع بالدواعش واإلساءة لدول الخليج بإشاعته أنها تدعم تنظيم داعش اإلرهابي

 ً والثناء عليه وتمجيد الثورة التي ( حسن نصر هللا) المصنف كمنظمة إرهابية وتمجيد قادته تأييد ما يسمى حزب هللا: خامسا

وتعاطفه مع جماعة الحوثي اإلرهابية وتخطئة حكومة المملكة في موقفها من تلك ، الخميني/ ينتمي لها والتي قادها الهالك

الشقيقة المجرم والمعاقب عليه بموجب األمر وتحريضه على المظاهرات واالعتصامات في دولة البحرين ، الجماعة

 .هـ4400-4-0وتاريخ  44/الملكي رقم أ

 ً إجراؤه العديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات مع قنوات معادية للمملكة والتهجم من خاللها : سادسا

 .على والة أمر هذه البالد وبث أفكاره المنحرفة والمعادية لحكومة المملكة

تأليفه عدداً من الكتب واألبحاث التي تؤيد فكره المنحرف وطباعتها ونشرها خارج المملكة رغم علمه بمنعه من : ابعاً س

 .ذلك من قبل الجهات المختصة

 ً المشاركة في بعض اللقاءات التي تتم عبر ما يسمى بالديوانيات والتحدث من خاللها بأفكاره المنحرفة والمعادية : ثامنا

 .ملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصةلحكومة الم

 ً  .تلقيه أمواالً من داخل المملكة وخارجها دعماً له لقاء أفكاره المنحرفة والمعادية للمملكة: تاسعا

 .كتاباً غير مفسوح من الجهة المختصة( 048)حيازته : عاشراً 

طريقة غير مشروعة المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الخروج من المملكة إلى اليمن والعودة إليها ب: الحادي عشر

 .هـ4440-8-4وتاريخ  80الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود والئحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

المادة إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية المجرم والمعاقب عليه بموجب : الثاني عشر

من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، من خالل إطالقه عدة تغريدات تتضمن التشكيك في ثوابت ( 4)السادسة فقرة رقم 

http://www.alhayat.com/article/4603792
http://www.alhayat.com/article/4603792
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الدين اإلسالمي وتأييده األحزاب وقادتها المصنفة أحزاباً إرهابية وتمجيد ثورة الهالك الخميني والمساس بوحدة واستقرار 

 .المملكة

من نظام ( 0)آلخرين وإلحاق الضرر بهم المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثالثة فقرة رقم التشهير با: الثالث عشر

يتهم ( تويتر)مكافحة جرائم المعلوماتية من خالل تدوينه ونشره عدة تغريدات على حسابه في موقع التواصل االجتماعي 

 -:فيها مواطن خليجي بعدد من األوصاف على النحو اآلتي

 .باالنتماء لتنظيمي داعش والقاعدة اإلرهابيين ودعمهمااتهامه  -أ 

 .اتهامه بالتحريض على التفجير في المدينة المنورة وتفجير الطائرات المدنية -ب 

 .اتهامه بلعن السعوديين -ج 

 .-صلى هللا وعليه وسلم-وعلى رسوله  -عز  وجل  -اتهامه بالكذب على هللا  -د

هد به في قضيته السابقة من االلتزام بالمواطنة الصالحة وترك ما من شأنه إثارة الرأي نقضه لما سبق أن تع: الرابع عشر

 .العام

 

للجنة حقوق ( 97)ترأس وفد المملكة المشارك في الدورة 

المملكة تدين تجنيد الحوثي للأطفال  :العيبان. الطفل د

 والزج بهم في جبهات القتال باليمن
    م6248 اكتوبر 26 - هـ4442محرم  66الجزيرة  الثالثاء  جريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

 :المحليات -« الجزيرة»

للجنة ( 92)العيبان رئيس هيئة حقوق اإلنسان رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة  أكد معالي الدكتور بندر بن دمحم

بجنيف أن المملكة العربية السعودية ماضية قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية  «CRC» حقوق الطفل

قائمة على الشريعة اإلسالمية التي حقوق اإلنسان، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الطفل، وذلك انطالقا من مبادئها ال

 .تحرم وتجرم انتهاك الحقوق

التي ناقشت تقريري المملكة الخاصين بالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ( 92)وقال العيبان خالل الدورة 

ري التفاقية حقوق المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية، والبروتوكول االختيا

إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن . الطفل المتعلق باشتراك األطفال في النزاعات المسلحة

حفظهما »عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

 .ير الرامية إلى تعزيز حماية اإلنسان وحماية حقوق الطفل من أي انتهاك قد يتعرض لهاتخذت العديد من التداب« هللا

ما تقوم به مليشيا الحوثي اإلرهابية من تجنيد  «CRC» وأدان رئيس هيئة حقوق اإلنسان أمام لجنة حقوق الطفل

ضحايا من األطفال في اليمن، مشيرا لألطفال والزج بهم في جبهات القتال باليمن، وقال إنه يمثل السبب الرئيس لوقوع ال

في هذا الصدد إلى أن نسبة الجنود األطفال الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي تمثل ثلث قوام عناصر 

وقد استفادت الجماعات اإلرهابية وفي مقدمتهم ميليشيات الحوثي من الفقر السائد في البلد، باإلضافة لتوقف . الميليشيات

يمية، وغياب األطفال عن المدرسة لتعزيز عمليات التجنيد واألدلة الفكرية الضارة، والتي نعتبرها الطريق العملية التعل

ً على المسؤولين المحليين في مناطق سيطرتهم للتجنيد. الرئيسي للتجنيد ويقوم ممثلي . وفرضت الميليشيات حصصا

ويتعرض آالف األطفال . هم في التجنيد اإلجباريالميليشيات الحوثية بتهديد العائالت التي ترفض مشاركة أبنائ

النتهاكات جسدية ونفسية من خالل عمليات التجنيد، وال توجد استجابات جادة من المجتمع الدولي لمنع هذه الظاهرة 

 .التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي

دعم الشرعية في اليمن تتم بناء على االلتزام التام بأحكام القانون الدولي وأكد العيبان أن جميع عمليات قوات تحالف 

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، حيث تمت االستعانة بمستشارين قانونيين يعملون مع خاليا التخطيط 

http://www.alhayat.com/article/4603792
http://www.alhayat.com/article/4603792
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سجام إجراءات استهدافه واالستهداف لدراسة األهداف بحيث ال يتم استهداف أي موقع إال بعد التأكد من مشروعيته وان

 .مع قواعد القانون الدولي اإلنساني واجبة التطبيق

وشدد العيبان على أن مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية تحرم االستغالل والبغاء واإلباحية واالنتهاكات، مع التأكيد بأن 

مشيرا إلى . في أنظمة المملكة المستمدة منهارتكابها ضد األطفال يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة في الفقه الجنائي اإلسالمي و

أن المملكة تقوم بكافة التدابير لمنع ميليشيات الحوثي من استغالل األطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وفي 

ج تأهيل حال أسر األطفال المجندين تقوم المملكة بمعاملتهم المعاملة الالئقة وتسليمهم للحكومة اليمنية وإلحاقهم ببرام

 .األطفال المجندين والمتأثرين بالحرب إلعادة إدماجهم في المجتمع

المملكة مستمرة في تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل تقديم وإيصال : واضاف رئيس هيئة حقوق اإلنسان

وقد تم إطالق خطة . وخالمساعدات اإلنسانية لليمن وباألخص الفئات األكثر تأثرا بالحرب كـالنساء واألطفال والشي

وقد أقام مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال . العمليات اإلنسانية الشاملة في اليمن التي شملت العديد من المشروعات

مشروعا استفاد ( 494)مليار دوالر، منها ( 4.20)مشروعا إنسانيا في اليمن بلغت تكلفتها أكثر من ( 699)اإلنسانية 

شكل رئيسي، بلغت تكلفتها أكثر من نصف مليار دوالر، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل األطفال منها الطفل اليمني ب

م وحتى هذا التاريخ 6240مايو  40بينما بلغ حجم مساعدات المملكة لليمن منذ . المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن

 .مليار دوالر( 44.4)أكثر من 

لمتالحقة التي تشهدها المملكة في مجال حماية حقوق اإلنسان بشكل عام واستعرض العيبان في كلمته التطورات ا

والطفل على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنها أصدرت العديد من األنظمة واللوائح التي تحمي الطفل وتقيه من الجرائم، 

حماية حقوق اإلنسان كما أصدرت أنظمة العدالة الجنائية التي تعد من المكونات األساسية لإلطار النظامي لتعزيز و

وأوضح أن المملكة اتخذت عدة تدابير منسجمة مع المعايير الدولية ، مستهدفة بذلك تعزيز وحماية حقوق . بشكل عام

وتعمل حاليا على إستراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان شاملة لجميع المبادئ واألسس . الطفل من أي انتهاٍك قد يتعرض له

يزها، وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية، والنظام األساسي للحكم، واألنظمة األخرى، التي تهدف إلى حمايتها وتعز

 .واالتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان

ونوه العيبان بالجهد الحكومي المعزز لدور المؤسسات التي تعنى بمجال الطفولة، ويأتي في مقدمة ذلك االهتمام بتطوير 

وشدد على أن تدابير المملكة لتعزيز وحماية حقوق الطفل . ل اكتشاف الموهوبين من األطفال ورعايتهمالخدمات في مجا

اتسمت بانسجامها مع المعايير الدولية وفي مقدمتها البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال 

 .(OPSC) وبغاء األطفال واستغاللهم في المواد اإلباحية

ختتم رئيس هيئة حقوق اإلنسان بأن المملكة تشهد تطورات ملموسة في مجال حقوق اإلنسان بما فيها حقوق الطفل، وا

وشمل ذلك البرامج التعليمية والتثقيفية والتدريبية، وورش العمل، والمحاضرات، وحمالت التوعية، التي شملت جوانب 

 .مختلفة من حقوق اإلنسان بما فيها حقوق الطفل
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 أخبار ذات علاقة من الصحف المحلية
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وتحث .. تعتمد آليات جديدة لوقف المخالفات« البلدية»

 على التفاعل مع الشكاوى
    م6248 سبتمبر 02 - هـ4442محرم  62االحد   الحياةجريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية آليات جديدة، بهدف وقف التجاوزات والمخالفات في القطاع البلدي، وطالبت 

األمانات والبلديات التابعة لها بالتزامها، وذلك بعد ورود تقارير رفعتها اإلدارة العامة للمتابعة بالوزارة في شأن المخالفات 

 .في القطاعوالتجاوزات 

أن اآلليات الجديدة تتمثل بالتزام األنظمة والتعليمات وتأكيد ذلك لجميع المسؤولين « الحياة»وأوضحت مصادر مطلعة لـ

والموظفين، وإيضاح المهمات واألعمال واإلجراءات النظامية الموكلة إلى كل إدارة أو قسم، ووجوب التقيد بها، وفقاً 

ت أمناء المناطق والمحافظات ورؤساء البلديات المتابعة الشخصية مع الجهة المختصة لألنظمة والتعليمات، كما ألزم

باألمانة أو البلدية، من خالل الوكالء والمديرين ورؤساء األقسام، وحملت كل مسؤول المسؤولية الكاملة في مراقبة األداء 

 .والتزام األنظمة والعمل على رفع كفاءة مستوى موظفيهم

يات األمانات والبلديات التفاعل مع الشكاوى والبالغات الواردة لألمانات أو البلديات، والتعاون مع الجهات كما ألزمت اآلل

الرقابية واالستئناس برأي الجهات ذات االختصاص بالوزارة، في حال وجود التباس، وقبل اتخاذ اإلجراءات، وأيضاً 

ومع ممثليها عند قيامهم بالبحث والتحقيق في القضايا والشكاوى، التعاون الكامل مع اإلدارة العامة للمتابعة بالوزارة 

وتقديم التسهيالت كافة لهم إلنجاز أعمالهم، والتجاوب مع خطابات ومكاتبات اإلدارة العامة للمتابعة في تحقيق ما هو 

 .لمطلوب بكل وضوح وشفافية، لتتمكن من القيام بمهماتها على الوجه األكمل من دون تأخير أو تعطي

 

 

 
توجيه الأمانات بتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر 

 الأمطار والسيول
    م6248 سبتمبر 02 - هـ4442محرم  62االحد   الرياضجريدة : المصدر
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 واس -الرياض 

ً لجميع األمانات والبلديات بتفعيل  خطط الطوارئ والتأكد من جاهزيتها، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما

وحصر اإلمكانات اآللية والبشرية لتالفي أخطار االمطار والسيول في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة، واتخاذ 

 جميع االجراءات

كات لضمان سالمة األرواح والممتلكات، وتسخير اإلمكانات ووضعها في حالة االستعداد والتأهب، والقيام على تفق د شب

تصريف مياه السيول واألنفاق والعبٌارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم األمطار وأثناء هطولها، 

 .وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها

ونوهت الوزارة إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات واألجهزة الحكومية في التعامل مع الحاالت المطرية الكبيرة 

لسيول من خالل لجان الدفاع المدني بالمناطق، ووجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية األمانات بالرفع ألصحاب وا

http://www.alhayat.com/article/4603792
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السمو أمراء المناطق رؤساء لجان الدفاع المدني بخطة تصريف مياه األمطار ودرء مخاطر السيول، وتزويد أعضاء 

 .طنية لمواجهة الكوارث الطبيعيةلجنة الدفاع المدني بالمناطق بهذه الخطة، وفق الخطة الو

وتم رفع معلومات الخطط التفصيلية لمواجهة حاالت الطوارئ على البوابة اإللكترونية لخطط مواجهة الكوارث لألجهزة 

مدينة بالمملكة تشمل حصر لكافة اإلمكانيات البشرية والفنية للدعم واإلسناد بين بلديات المملكة في (  680) البلدية لعدد 

حدوث طارئ ال قدر هللا ، وربط هذه البوابة بالمديرية العامة للدفاع المدني إلكترونيا ، ووجهة الوزارة بمتابعة نظام حال 

لتلقي (  242) لتتبع المسارات الحرجة ، ونظام ( حاذر ) لتوقع الحاالت المطرية ، ونظام ( ماطر ) اإلنذار المبكر 

 واطنينالبالغات عن الحاالت الطارئة من قبل الم

 .والمقيمين ومعالجتها 

وتأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم أفضل الخدمات بالمناطق 

الحضرية، واتخاذ االجراءات الوقائية لتالفي أي مخاطر خالل مواسم األمطار ، ومواصلة سعيها الحثيث لتغطية مدن 

 .ريف مياه األمطار والسيول ، وإيجاد حلول مستدامة لحمايتها من تلك المخاطر المملكة بشبكات تص

يذكر أن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة لدرء مخاطر األمطار والسيول وحماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة 

حتياجات العاجلة للمناطق الحرجة األكثر وفق األولويات واال 6262والتحول البلدي  6202يتم تنفيذها وفق رؤية المملكة 

عرضة للمخاطر خالل مواسم األمطار ، والسيما المواقع القريبة من مجاري األودية والسيول ومناطق تجمعات المياه 

 .والتي تعرضت ألضرار خالل السنوات الماضية 

 

 

لا صحة لتسبب القهوة بالسرطان : «الغذاء والدواء»

 «الأكريلاميد»لاحتوائها 
    م6248 سبتمبر 02 - هـ4442محرم  62االحد  الرياض جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1707680 

 

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة ما يتم تداوله بأن شرب القهوة سبب لإلصابة بالسرطان؛ الحتوائها على مادة 

 .األكريالميد الناتجة عن عملية تحميص حبوب البن

ت هيئة الغذاء والدواء أن األكريالميد مركب كيميائي يتكون في األغذية النشوية عالية الكربوهيدرات حال تعرضها وأكد

، وهو ما قد ينتج في القهوة أثناء مرحلة التحميص، إال أن القهوة ال (درجة مئوية 462تزيد على )لدرجات حرارة عالية 

 .ادةتعتبر مصدرا رئيسيا للتعرض الغذائي لهذه الم

وأشارت بعض الدراسات إلى أن استهالك القهوة بشكل معتدل يمكن أن يكون له أثر إيجابي على صحة المستهلك؛ 

 .الحتوائها مركبات مضادة لألكسدة قد تساعد في انخفاض خطر اإلصابة بمعظم أنواع السرطان
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ومكة المكرمة تتصدر .. من سندات التنفيذ% 97شكلت 

 311محاكم التنفيذ تباشر نصف مليون ورقة تجارية بقيمة 

 مليار ريال خلال عام
    م6248 سبتمبر 02 - هـ4442محرم  62االحد   الجزيرةجريدة : المصدر
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 :المحليات -« الجزيرة»

من إجمالي سندات التنفيذ %  98كشفت منصة ذكاء األعمال في وزارة العدل أن طلبات تنفيذ األوراق التجارية شكلت 

سندًا تنفيذيًّا من األوراق التجارية، بإجمالي أموال تُقدر  000262هـ؛ إذ بلغ عددها  4402خالل العام الهجري المنصرم 

 .مليار لاير 400بأكثر من 

يأتي ذلك في ظل إطالق معالي وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني خدمتَْي 

التحقق والسداد اإللكترونيتَْين بهدف التحول الرقمي إلجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن 

 .على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية مراجعتها، ويساعد

، وأصبح «الشيكات«، و«الكمبياالت«و« سند ألمر»وتمثلت األوراق التجارية التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المملكة في 

دات التي طالب التنفيذ أمام أنظمة تقنية سهلة االستخدام، يمكنه من خاللها تقديم الطلب إلكترونيًّا، وإرفاق صور للمستن

 .تدعم طلبه، وتستقبل المحاكم الطلبات، وتبدأ في معالجتها بشكل إلكتروني كامل

جهة حكومية  42ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات؛ وذلك لتوافر الربط اإللكتروني بـ

ائية، ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات وأهلية، حققت تسريع اإلنجاز، والحفاظ على أمن وسالمة العمليات القض

 .المقدمة

وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة الستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم 

أن تلك  م، إال6262مليون ورقة في عام  02التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 

 .الحاجة لألوراق باتت من الماضي

ومنح التحول الرقمي المنفَّذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بااللتزامات المالية المترتبة عليهم، من خالل إصدار 

ف الموقع اإللكتروني للبنك، وأجهزة الصرا)الفاتورة إلكترونيًّا؛ ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية 

 .، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد(اآللي، والهاتف المصرفي
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والسجن والغرامة لمن « قضايا الفساد»حصانة لشهود 

 يكشف المبلغين

 مادة حول النظام المقترح 13يدرس مشروعا من « الشورى»
    م6248 سبتمبر 02 - هـ4442محرم  62االحد   الجزيرةجريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

عن أبرز مالمح المشروع المقترح لنظام حماية المبلغين عن الفساد « المدينة«كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى لـ

حماية الشهود المالي والذي تدرسه لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية في المجلس، ويتزامن مع دراسة مقترح آخر ل

 .والمبلغين والخبراء

مادة ويغطي النقص الوارد ليشمل التطور التشريعي الداخلي الكبير الذي تحقق  04وأكدت المصادر أن المشروع يشمل 

 .وتجنب االزدواجية في مضمون مقترح التشريعين المقترحين والنظامين المرفوعين

المملكة مؤخراً من تطور هيكلي وإجرائي في عملية مكافحة  وتسعى اللجنة للخروج بمشروع موحد يراعي ما شهدته

 .الجرائم الجسيمة وحماية األشخاص المساهمين في تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة

وأوضح التقرير أن مواد النظام المقترح تمنع الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير وعن المعلومات التي قد تدل على 

ن ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي بقضية قائمة لديها، إضافة إلى طلب شخصيته ويستثنى م

جهة عليا في الدولة المعلومات ألغراض تتعلق باألمن الوطني على أن تكون المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها في 

 .لخبيرأضيق نطاق، كما يسمح بالكشف عن الهوية حال موافقة المبلغ أو الشاهد أو ا

 حصانة للمبلغ

ويتمتع المبلغ بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنية أو جزائية بسبب بالغه ما لم يكن كيديا، كما يتمتع بالحصانة الشاهد 

 .ما لم يثبت عدم صحة شهادته

ة وتمتد الحصانة للخبير ما لم يثبت عدم صحة الخبرة وتبدأ حسب مواد النظام الحماية من وقت صدور قرار من الجه

المختصة بالموافقة على الحماية، وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الجهة المختصة، وال يجوز إلغاء الحماية 

إذا كانت دواعيها قائمة ما لم يطلب المشمول بها خطيا االستغناء عنها أو يظهر عدم التزاماته بتعليماتها أو إدالئه عمداً 

أو ارتكابه لجريمة أو رفضه التعاون مع الجهة المختصة أو المحكمة ناظرة القضية أو  بمعلومات خاطئة للجهة المختصة،

وتمتد أحكام الحماية إلى زوجة المبلغ والشاهد والخبير وأصوله . مع النيابة العامة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 .وفروعه من الدرجة الثانية

 البالغ الكيدى

م ثبوت أن البالغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية وأكد المقترح أنه في حال عد

ألف والسجن لمدة ال تزيد عن ستة أشهر، ويلزمون فى جميع األحوال بإعادة  422ال تقل عن عشرة آالف وال تزيد عن 

عنهم الحماية، كما يجوز للمتضرر من البالغ جميع النفقات التي دفعتها الدولة مقابل سفرهم وإقامتهم وتنقالتهم وتلغى 

الكيدي أو الشهادة أو الخبرة غير الصحيحة، اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الحاصلين 

 .له

 
 

 

 

https://www.al-madina.com/article/591204/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%25A
https://www.al-madina.com/article/591204/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%25A
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 من طلاب التعليم يعانون غياب الثقة أو النسيان %30

 م   6248سبتمبر  02 -هـ 4442محرم  62االحد   الوطنجريدة : المصدر

http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=348871&CategoryID=3 

 

      PM 44:00 62-22-6248عبدهللا سهل، علي مدخلي : جازان

من طالب التعليم العام يعانون انعدام الثقة %  02رشاد في وزارة التعليم الدكتور يحيى خبراني أن أكد مدير عام اإل

ألف  22وكشف أنه تم التعامل مع أكثر من . مشكالت نفسية أخرى يعانونها 9بالنفس أو النسيان، مشيرا إلى أن هناك 

 %. 40لنفسية بلغت طالب من قبل وحدات الخدمات اإلرشادية، وبين أن نسبة الحاالت ا

 أبرز المشاكل النفسية عند طالب التعليم العام

 انعدام الثقة%  42

 النسيان%  44

 ضعف التركيز%  42

 االكتئاب% 2

 االنقياد لآلخرين%  0

من طالب التعليم العام يعانون من انعدام الثقة % 42أكد مدير عام اإلرشاد بوزارة التعليم الدكتور يحيى خبراني أن  

ألف طالب من قبل  22مشكالت نفسية أخرى يعانون منها، حيث تم التعامل مع أكثر من  9فس، مشيرا إلى أن هناك بالن

، جاء ذلك من خالل مشاركته بمنتدى %40وحدات الخدمات اإلرشادية، مضيفا أن نسبة الحاالت النفسية تمثلت في 

ييس السيكومترية لقياس مستوى المسؤولية الوطنية للطالب المسؤولية الوطنية بجازان، وتقديم ورقة عمل عن تطبيق المقا

 .والطالبات

 
 تجارة حقوق الإنسان

    م6248 سبتمبر 02 - هـ4442محرم  62االحد   الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1706717 

   

 كلمة الرياض
دولي في جنيف حول ملف حقوق اإلنسان في اليمن بعد االنقسام الواضح الذي شهدته اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان ال

بات من المهم أن يعيد المجتمع الدولي النظر في الكثير من المنظمات والمجالس التي تتخذ صفة األممية، إضافة إلى 

 .مراجعة شاملة آلليات عملها وطرق اتخاذ قراراتها

تعكس انحيازه الواضح لميليشيات الحوثي اإلرهابية  الجدل حول تقرير الخبراء الدوليين وما تضمنه من معلومات مغلوطة

المتسبب األول واألخير في معاناة اإلنسان اليمني لم يكن وليد اللحظة حيث كان محل اعتراض الحكومة اليمنية الشرعية 

 .ودول التحالف العربي منذ اليوم األول لعمل هذا الفريق

التصويت على قرار تمديد عمل فريق الخبراء األممين بعد أن  سجلت اعتراضها بين الرفض وعدم 49دولة من أصل  62

طفح الكيل من تجاوزاته لمعايير المهنية والحياد وتستره على الفظائع التي ترتكبها الجماعة الحوثية اإلرهابية المدعومة 

 .من إيران في حق اليمنيين، إضافة إلى تجاهله لكافة األدلة على الدور اإليراني في معاناتهم

فقد غابت عن سطور هذا التقرير على سبيل المثال أي إشارة إلى دعم طهران للميليشيات الحوثية التابعة له بكافة أنواع 

األسلحة والصواريخ الباليستية التي استهدفت المدنيين في اليمن واألراضي السعودية، كما غض الخبراء الذين كتبوه 

http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=348871&CategoryID=3
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وهي مجرد أمثلة ال تحتاج إلى جهد .. لمساعدات واإلغاثة وناقالت النفطالطرف عن قيام الحوثي بإعاقة وحجز قوافل ا

 .كبير للتحقق أو حتى الوقوف على آثارها

الحصيلة األخيرة التي خرجت بها هذه االجتماعات تعكس نظرة األمم المتحدة ومجلسها لحقوق اإلنسان تجاه األزمة 

ً جديداً يتنافى مع قرارات م ، وهو ما يعني منح 6642جلس األمن الدولي وفي مقدمتها القرار اليمنية حيث خلقت مناخا

 .الضوء األخضر للحوثي وإيران لممارسة المزيد من جرائم الحرب في حق المدنيين

في المقابل، فإن الحكومة اليمنية والتي تمثل الشرعية في الدولة المعنية بهذا القرار ترى ومن خالل تجربتها المريرة مع 

ولية أن ال جدوى من أي تقرير افتقد ألهم معايير التحقيق وهو الحياد، وبالتالي فإنها لن تتعاون مستقبالً مع المنظمات الد

ً على اآلليات الوطنية للوصول والمحاسبة  فريق الخبراء الذي ذهب بعيداً في تجاوزاته، واعتبرت أن ذلك سيؤثر سلبا

 .وتحقيق العدالة

ضعف وترهل األمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها، وغياب العدالة والمساواة عن العالم يعيش خيبة أمل متجددة من 

الكثير من أعمالها وبرامجها، فمنذ تأسيسها منتصف القرن الماضي وحتى اآلن وهي تدور في فلك األقوى وتتاجر بدم 

 .لتمرير أجندات مشبوهةالضعيف لتحقيق أغراض سياسية على حساب اإلنسان وحقوقه التي باتت مجرد أوراق ضغط 

 

 
أمن الطاقة والتجارة : السعودية تنبه المجتمع الدولي

 الدولية في خطر
    م6248 سبتمبر 02 - هـ4442محرم  62االحد   الجزيرةجريدة : المصدر

 رابط الخبر

   

 نايف الراجحي
وضعت الحكومة السعودية بإعالنها، مساء األربعاء الماضي، قرارها المفاجئ بتعليق جميع شحنات النفط الخام المارة 

عبر مضيق باب المندب، بشكٍل فوري وموقت، وإلى أن تصبح المالحة خالل المضيق آمنة، المجتمع الدولي بمواجهة 

كله الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، على أمن المالحة البحرية عبر مضيق باب المندب الخطر الحقيقي الذي تش

والسواحل الجنوبية للبحر األحمر المقابلة لميناء الحديدة، وغيره من الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات، 

 .ة الخليج بعد تطبيق العقوبات األميركية المرتقبة عليهابموازاة التهديدات اإليرانية بمنع الصادرات النفطية من منطق

التحرك السعودي قرع جرس اإلنذار عالياً لتنبيه المجتمع الدولي إلى خطر محدق على أمن الطاقة العالمي، بعد ساعات 

سعودية للنقل من إعالن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض ناقلتي نفط عمالقتين تابعتين للشركة الوطنية ال

، تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من ميليشيات الحوثي اإلرهابية في البحر (البحري)البحري 

، بعد عبورهما مضيق باب المندب، ما أسفر عن إصابة إحداهما بإصابة (بتوقيت السعودية)األحمر صباح األربعاء 

 .«طفيفة»وصفت بأنها 

السعودي الصادر على لسان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، الربط بين ولفت في اإلعالن 

تهديدات الميليشيات الحوثية اإلرهابية على ناقالت النفط الخام تؤثر على حرية »القرار وما وصفها الوزير في تصريحه بـ

في منطقة تشهد عبور نحو أربعة ماليين برميل « البحر األحمرالتجارة العالمية والمالحة البحرية بمضيق باب المندب و

من النفط يومياً، في ما يشبه نداًء دولياً التخاذ إجراء رادع، أو دعم إجراءات التحالف لحسم معركة السيطرة على الساحل 

 .الغربي لليمن، وخصوصاً على مدينة الحديدة ومينائها

هديدات الحوثية على لسان المسؤولين السعوديين مراراً في مناسبات سابقة، ولطالما تكرر التحذير من خطورة هذه الت

على خلفية هجمات سابقة على ناقلة نفط سعودية أخرى وسفن تجارية، وأخرى عسكرية تابعة لقوات التحالف، وكذلك 

ً بالتنبيه إلى الدور اإليراني في دعم تلك الميليشيات وإمدادها باألسلحة النوعية  على بارجة للبحرية األميركية، مقرونا

http://www.alhayat.com/article/4594682/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%25
http://www.alhayat.com/article/4594682/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%25
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ومساعدتها في تطوير قدراتها على تنفيذ هجماتها المسلحة، ومنها تلك الموجهة إلى خطوط المالحة البحرية المارة قبالة 

الشواطئ اليمنية، وتحديداً قبالة ميناء مدينة الحديدة، التي توقف زحف القوات اليمنية المدعومة من تحالف دعم الشرعية 

ن على أطرافها الجنوبية، بانتظار ما ستسفر عنه تحركات المبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وجوالته في اليم

 ً  .المكوكية الهادفة إلخراج الميليشيات الحوثية من المدينة سلميا

زل عن وال ينبغي النظر إلى القرار السعودي بتعليق جميع شحنات النفط الخام المارة عبر مضيق باب المندب بمع

جاءت هذه المرة على لسان الرئيس اإليراني حسن  -التطورات األخيرة في منطقة الخليج، فقد جاء تالياً لتهديدات إيرانية 

ألمحت إلى إغالق مضيق هرمز، ومنع تصدير النفط من  -روحاني خالل زيارته مطلع الشهر الجاري إلى سويسرا 

 .مقبلة إلى حرمان إيران من تصدير نفطهاالمنطقة فيما لو أدت العقوبات األميركية ال

ويبدو في هذا السياق أن السعودية أرادت توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنه كما ارتكبت الميليشيات الحوثية 

 ً  المدعومة من إيران هجوماً هدد المالحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر األحمر، فإن إيران يمكنها اإلقدام أيضا

على حماقة مماثلة في مضيق هرمز، تُعرض االقتصاد العالمي لهزة كبرى، نتيجة توقف صادرات النفط من المنطقة، وال 

ً باإلقدام على مثل هذا العمل على لسان رئيس جمهوريتها الحالي  تكررت التهديدات المماثلة من )سيما أنها هددت فعليا

استمر هذا التوقف لفترة وجيزة بعد تدخل دولي يعيد األوضاع في المضيق ، حتى وإن (قيادات سياسية وعسكرية إيرانية

 .إلى طبيعتها

 ماذا لو؟.. دول الخليج

وتسلط الهجمات المتكررة على المالحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر األحمر والقرار السعودي بتعليق جميع 

قت، في أجواء التهديدات اإليرانية بمنع تصدير النفط من شحنات النفط الخام المارة عبر المضيق، بشكٍل فوري ومؤ

 .منطقة الخليج، الضوء على األهمية االستراتيجية لهذين المضيقين للسعودية وبقية دول الخليج

وتعتمد اقتصادات هذه الدول بنسبة كبيرة على إيرادات صادراتها من النفط والغاز، حيث تصدر السعودية واإلمارات 

وفق إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط )مليون برميل يومياً  62.0راق مجتمعة نحو والكويت والع

 6.9صدرت )، عدا عن صادرات النفط اإليرانية التي يتوقع انخفاضها بشدة نتيجة العقوبات األميركية المرتقبة (جودي -

 .درات دولة قطر من الغاز، وصا(مايو الماضي/ مليون برميل يومياً في شهر حزيران

مليون برميل يومياً من  9.49فإن السعودية وحدها صدرت نحو ( بحسب وكالة بلومبيرغ)ووفقاً لبيانات تتبع ناقالت النفط 

ً  42.0النفط الخام في يونيو، وذلك من إجمالي إنتاجها الذي بلغ خالل الشهر نفسه   .مليون برميل يوميا

في المئة من  ٧٦ى غالبية الصادرات النفطية الخليجية، فعلى سبيل المثل فإن نحو وتستحوذ األسواق اآلسيوية عل

في المئة ألسواق الواليات المتحدة وشمال غرب أميركا  ٧٦صادرات النفط الخام السعودية تتجه إلى تلك األسواق، مقابل 

ركة ناقالت النفط الكويتية يوم وقالت ش ، ٧١٠٧ومنطقة البحر المتوسط، بحسب بيانات شركة أرامكو السعودية في 

في المئة من النفط الكويتي تتجه إلى دول جنوب شرق آسيا وال تعبر باب المندب من األساس، وأن  22نحو »الخميس أن 

 .«نحو عشرة في المئة فقط هو الذي يعبر المضيق من إجمالي حموالت ناقالت النفط التابعة للشركة

في العالم، إلى زيادة طاقتها التصديرية من النفط بشكل كبير عبر موانئها المطلة  وعمدت السعودية، أكبر مصدر للنفط

 ٧١٠٢على البحر األحمر، وتحديداً عبر ميناء المعجز، الذي تقول شركة أرامكو السعودية أن تشغيله في العام الحالي 

يل يومياً، ليعزز القدرات التصديرية مليون برم ٠١مليون برميل إلى  44.0سيزيد قدرة المملكة على مناولة النفط من 

الواقع على مقربة منه، بعيداً إلى الشمال من مضيق باب المندب باتجاه ( مليون برميل يوميا في المتوسط 4.0)لميناء ينبع 

 .قناة السويس في مسعى منها

في المئة من  22ذ على نحو التي تستحو -وتهدف السعودية من ذلك إلى تقليص اعتمادها على موانئها في الساحل الشرقي 

ً في األميركيتين وأوروبا، من دون المرور  -الطاقة التصديرية  في شحن صادراتها النفطية إلى عمالئها، وخصوصا

بمضيقي هرمز وباب المندب، كما تخطط كذلك لمد جسر بري من السكك الحديدية يربط شرق السعودية بالموانئ الغربية 

 .لى اآلنللبالد، ولم يبدأ تنفيذه إ

وفيما لم تعلن أية دولة خليجية أخرى عن تعليق شحنات نفطها عبر مضيق باب المندب على غرار ما أقدمت عليه 

الطريق البديلة لمرور شحنات النفط السعودية من موانئها المطلة على الخليج العربي إلى الدول الغربية تمر )السعودية 

، يبقى التساؤل مثاراً حول قدرة تلك الدول (األقصر كثيراً عبر قناة السويسعبر رأس الرجاء الصالح بدالً من المسار 

على تجاوز أية إجراءات قد تقدم عليها إيران لمنعها من تصدير منتجاتها من النفط والغاز عبر مضيق هرمز، األمر الذي 

 .يشكل تهديداً خطيراً لها

رأسها وعلى رؤوس أعدائها، على إيران أوالً لكونه يتجاوز على « خيار شمشون»وسيمثل أي عمل إيراني من هذا النوع 

إن لم  –تهديد أمن المنطقة إلى أمن العالم، ويتوقع أن تترتب عليه ردة فعل عالمية قوية ضدها، وعلى أغلب دول الخليج 
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استقبال وارداتها غير التي ال تملك بدائل كافية لتصدير نفطها وغازها ومنتجاتها البتروكيماوية، فضالً عن  -تكن جميعها 

 .هذا المضيق، أو أن بدائلها التصديرية محدودة

السعودية بامتالكها ستة منافذ بحرية مطلة على البحر األحمر، واإلمارات التي مدت  -إلى حٍد ما  -وتستثنى من ذلك 

يستطيع نقل ما يصل إلى »، كيلومتر لتصدير إنتاج حقل نفط حبشان إلى ميناء الفجيرة على خليج ُعمان ٠١١أنبوباً بطول 

 92مليون برميل يومياً كحد أقصى، ما يعني أن نحو  ٠.٢مليون برميل من النفط يومياً، وهي كمي ة قابلة للزيادة إلى  ٠.٠

، بحسب تصريحات لمسؤول إماراتي، فيما لن تتأثر «في المئة من إنتاج اإلمارات يمكن تصديره عبر ميناء الفجيرة

مباشرة، كون جميع موانئها تطل على خليج ُعمان وبحر العرب، وهي وقعت مع إيران في العام سلطنة ُعمان بذلك 

اتفاقاً لتسيير الدوريات المشتركة في مضيق هرمز، ويسعى العراق إلى مد أنبوب لتصدير النفط عبر ميناء العقبة  ٠٧٦٠

 .األردني بسعة مليون برميل يومياً 

 الجميع هنا.. مضيق باب المندب

حرب »شهدت مياه الخليج العربي ما عرف بـ)ما ُسلط الضوء طويالً على التهديد اإليراني القائم في مضيق هرمز وفي

اإليرانية في ثمانينات القرن الماضي، وتحتل إيران ثالث جزر إماراتية قريبة من  -أثناء الحرب العراقية « الناقالت

وبي من البحر األحمر ومضيق باب المندب المقدار ذاته من اإلضاءة ، لم تنل التهديدات القائمة في الجزء الجن(المضيق

 .عليها

وارتكز أغلب االهتمام في المنطقة على التهديد الذي شكلته هجمات القراصنة الصوماليين قبل سنوات، التي تركزت في 

ه البحر األحمر، وأدت إلى مياه بحر العرب والمحيط الهندي إلى الجنوب من المضيق ولم تتجاوزه شماالً إلى داخل ميا

تشكيل قوة بحرية دولية لمكافحة القرصنة في تلك المنطقة، كما ُسلط عليها الضوء لوقت وجيز على وقع حوادث متفرقة 

منتصف تسعينيات القرن الماضي، وحادث تفجير ( حنيش)أبرزها الصدام القصير بين أريتريا واليمن حول تبعية جزر 

قبالة مدينة المكال ( ليبمورغ)، والهجوم على ناقلة النفط الفرنسية 6222بميناء عدن في العام  (كول)المدمرة األميركية 

 .٧١١٧اليمنية المطلة على بحر العرب في العام 

وتشكل منطقة جنوب البحر األحمر ومضيق باب المندب والجزر المتناثرة فيها، أهمية استراتيجية على المستوى الدولي، 

 64يمر منه نحو سبعة في المئة من حجم التجارة العالمية بواسطة )للتجارة الدولية والمالحة البحرية كونها ممر لعبور 

 ً وجعل ذلك المنطقة نقطة تقاطع لخطوط التنافس والصراع . ، وإلمدادات الطاقة من النفط والغاز(ألف سفينة تجارية سنويا

ج المنطقة كالواليات المتحدة وفرنسا والصين وغيرها، لقوى دولية ومحاور إقليمية، نتيجة سعي دول كبرى من خار

ً السعودية واإلمارات ومصر، وغير تلك الدول  وأخرى إقليمية من بينها إيران وتركيا وقطر وإسرائيل، وكذلك أيضا

 أيضاً، إلى استحداث وجود عسكري مباشر أو غير مباشر في مياه المنطقة، أو السعي إلنشاء قواعد عسكرية في كل من

وأدى ما تشهده المنطقة على فترات متقطعة من تفجر لتوترات ونزاعات . السودان وأريتريا وجيبوتي والصومال واليمن

حدودية وصدامات مسلحة بين بلدان المنطقة، وال سيما في منطقة شرق إفريقيا والقرن األفريقي، حيث ال يكاد يجمع وفاق 

عات إرهابية مسلحة، مثل تنظيم الشباب في الصومال، بموازاة تنامي كامل بين أي بلدين منها، فضالً عن وجود جما

أهمية البحر األحمر ومضيق باب المندب للتجارة الدولية، إلى تقاطع لمشروعات ومصالح إقليمية ودولية، يترافق كل ذلك 

 .مامع غياب منظومة أمن إقليمي مشتركة أو منظومة تعاون اقتصادي وتنموي بين الدول المطلة عليه

ً يعزز توسعها )وفيما يظهر الوجود العسكري األميركي والفرنسي والصيني  التي تطمح لدور خارجي أكبر عسكريا

ً بقواعد عسكرية في جيبوتي ( االقتصادي المتنامي ترتبط جيبوتي بعالقات قوية مع السعودية وانضمت إلى تحالف )علنا

ية في الصومال، هي األكبر خارج األراضي التركية، ترددت كثيراً ، وكذلك التركي بقاعدة عسكر(دعم الشرعية في اليمن

إسرائيل تخشى تكرار قطع خطوط المالحة البحرية أمام السفن )األريتيرية « دهلك»أنباء عن وجود إسرائيلي في جزر 

ا، واستغاللها ، وعن مساع إيرانية إليجاد مواضع قدم لها في السودان وأريتري(90المتجهة إليها مثلما حدث في حرب 

سواحل البلدين وجزٍر أريتيرية ويمنية بجعلها ممرات لتهريب األسلحة إلى حلفائها في حزب هللا وحركتي حماس والجهاد 

 .اإلسالمي، وكذلك إلى الميليشيات الحوثية، فضالً عن تدريب عناصر حوثية على تلك الجزر

ابق مع إيران، ودخلت رسمياً كعضو فاعل في تحالف دعم وفيما تخلت السودان في السنوات األخيرة عن تقاربها الس

الشرعية في اليمن، إال أنها اتجهت بموازاة ذلك إلى تعزيز عالقاتها مع تركيا، وأثارت قلق دول الجوار اإلقليمي حول 

على تطوير  احتماالت سماحها فعلياً بوجود عسكري تركي على سواحلها الشرقية المطلة على البحر األحمر، بعد موافقتها

الحكومة التركية لجزيرة سواكن، وهو القرار الذي تزامن مع عقد اجتماع ثالثي لرؤساء أركان جيشي البلدين وقطر التي 

يعتبر مضيق باب المندب )تقف في مواجهة مقاطعة من أربع دول إقليمية هي السعودية واإلمارات والبحرين ومصر 

 (.السويس، وتأثر المالحة البحرية فيه سيؤثر في دخلها من القناة استراتيجياً لمصر كونه المنفذ إلى قناة
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وشكل نجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في دفع قوات يمنية مسنودة بقوات إماراتية إلى األطراف الجنوبية 

يمنية مدعومة بقوات لمدينة الحديدة اليمنية، وتوقفها على بعد كيلومترات قليلة من ميناء المدينة، وكذلك نجاح قوات 

سعودية في التوغل داخل محافظة حجة شمالي اليمن وتحرير ميناء ميدي من سيطرة الميليشيات الحوثية، إسهاماً مهماً في 

 .تقليص قدرة تلك الميليشيات على تهديد المالحة البحرية

ينائها من السيطرة الحوثية، أبقى إال أن الضغوط الدولية لمنع استكمال العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة وم

للميلشيات اإلرهابية نافذة مفتوحة لتهديد أمن وسالمة المالحة البحرية، استغلتها في تنفيذ عمليتها األخيرة ضد ناقلتي النفط 

ربما السعوديتين، وربما تدفع هذه الحادثة المجتمع الدولي إلى حسم موقفه من حل مسألة السيطرة على الموانئ اليمنية، و

 .من األزمة اليمنية بأكملها

 مستجدات على مسرح األحداث

ولعل الحدثين األبرز أخيراً في سياق التنافس اإلقليمي في جنوب البحر األحمر، نجاح دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

، والزيارة التالية للرئيس المصالحة بين أثيوبيا وأريتريا، بعد عداء استمر لعقدين بدأ بصدام مسلح وانتهى بقطيعة طويلة

األريتيري أسياس أفورقي إلى السعودية ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، إذ تملك 

جزر فرسان السعودية ( دهلك)أريتريا إطاللة تمتد ألكثر من ألف كيلومتر على البحر األحمر، وتقابل كبرى جزرها 

 .بالد بالقرب من الحدود اليمنيةالواقعة جنوب غربي ال

ولطالما كانت اريتريا نقطة تقاطع لمصالح عسكرية وأمنية أميركية وإسرائيلية وإيرانية، ومساع قطرية لتعزيز الوجود 

فيها، وال سيما في جزرها، وكل تلك المصالح تعزز أهميتها االستراتيجية للمملكة، وألمن البحر األحمر ومضيق باب 

 .المندب

أن تثبيت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وجودها في جزيرة سقطرى اليمنية يعد واحدة من الخطوات المهمة في كما 

مواجهة مشاريع إقليمية أخرى قد تستهدف نشر قوات فيها، بالتعاون مع مكونات يمنية موالية لها، وهو ما اتضحت معالمه 

ت اإلماراتية بعد نشرها في تلك الجزيرة من وسائل إعالم وجماعات في الهجوم اإلعالمي الكبير الذي تعرضت له القوا

 .اإلخواني -القطري  -محسوبة على المحور التركي 

هذه الخطوات من البلدين يؤمل منها أن تنعكس إيجاباً على جهود حفظ األمن واالستقرار في منطقة البحر األحمر عموماً 

اً، إضافة إلى مصالح البلدين، في مواجهة مشاريع مخالفة تروم والجزء الجنوبي منه ومضيق باب المندب خصوص

 .زعزعة استقرارها لتحقيق مآرب ومكاسب على حساب دول المنطقة وشعوبها

 

 

 
 تطلق برنامجاً لخفض العنف في المدارس« تعليم الرياض»

    م6248 اكتوبر 24 - هـ4442محرم  64الحياة االثنين  جريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

في مدارس البنين والبنات، « رفق»اطلقت اإلدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، البرنامج الوزاري الوقائي العالجي 

ائي، والمتوسط، االبتد: لخفض حاالت العنف المدرسي بأشكاله كافة طوال العام الدراسي، وفي جميع المراحل الدراسية

 .والثانوي، ليتمكن العاملون في المدرسة من استخدامه

ً من المسؤولية العظيمة والدور »: علي الغامدي« تعليم الرياض»وقال المتحدث باسم  إن إطالق البرنامج يأتي انطالقا

التربوي واألسري المنوط في المدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم ووقايتهم من كل ما يعترض توافقهم النفسي و

واالجتماعي، بهدف تحقيق التوافق الكلي لهم ومن ثم ليتمتعوا في الصحة النفسية، وتأتي أهميته من الناحية النظرية 

لتعريف الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء األمور بالعنف وأسبابه ومظاهره وآثاره، أما من الناحية التطبيقية فتأتي 

 .«مج الوقائية والعالجية لخفض العنف في جميع المدارس، وعلى جميع المستوياتلتنفيذ فعاليات البرنا

وأضاف أن البرنامج سيتم تنفيذه على مستوى جميع المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية واألهلية، في جميع 

قدمة من المدرسة على المستويات إدارات التعليم، وسيشمل عرض الجوانب الوقائية للحد من العنف في المدارس والم

المدرسة، واألسرة، والطلبة، وبيان أساليب الكشف والتعرف على األعراض الدالة على احتمالية العنف، والمشاهدة : كافة

http://www.alhayat.com/article/4603792
http://www.alhayat.com/article/4603792
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الواعية، والمالحظة العلمية، وقائمة بالمؤشرات الدالة على احتمالية التعرض للعنف، إضافة إلى عرض أهم أساليب 

/ ما بعد المشكلة مباشرة، وبيان األساليب اإلرشادية العالجية الممكنة على مستوى كل من المعتدى عليهم التدخل المبكر

المعتدين، وعرض نماذج لحصر حاالت العنف ومتابعتها واإلبالغ عن أي حالة عنف لمركز البالغات في وزارة العمل 

 .إدارة التعليم والتنمية االجتماعية، وعرض مؤشرات تنفيذ البرنامج على مستوى

يهدف إلى التأكيد على ما تتضمنه تعاليم الشريعة اإلسالمية الداعية إلى التعامل مع « رفق»وأشار الغامدي إلى أن  برنامج 

اآلخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو، وتبصير الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء األمور بمفهوم العنف 

فة، وتهيئة البيئة التربوية واألسرية المناسبة للطلبة بما يحقق لهم حياة آمنة مطمئنة كريمة، وأسبابه وأشكاله المختل

المالئمة لخفض العنف والتعامل معه، وتزويد ( الوقائية)وإكساب العاملين في المدرسة وأولياء األمور باألساليب التربوية 

عالج في التعامل مع حاالت العنف، إضافة إلى إكساب الطلبة العاملين في التوجيه واإلرشاد بأساليب التدخل المبكر وال

 .المهارات الشخصية واالجتماعية لخفض جميع أشكال العنف المدرسي

 

 
 مدن 6خدمة في  13تشمل المرحلة الأولى 

 يطلقان منصة خدمات الإلكترونية« إيجار»و« ملاك»
    م6248 راكتوب 24 - هـ4442محرم  64الرياض االثنين  جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1707992 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

التابعين لوزارة اإلسكان ميزة عضوية خدمات والتي تقد م لألعضاء المسجلين في " مالك"و" إيجار"أطلق برنامجا 

والمجمعات وصيانة إدارة المرافق )البرنامجين قوائم بالعديد من الشركات التي تمكنهم من الحصول على خدمات 

 .بشكل إلكتروني، بحيث يمكن لألعضاء طلب الخدمة والحصول عليها عبر المنصة اإللكترونية( الوحدات العقارية

 

وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة اإلسكان المهندس مازن الداوود أن  إطالق عضوية خدمات هو خطوة 

من برنامجي ( المؤجر والوسيط العقاري والمستأجر والمالك ضمن اتحاد المالك) تطويرية لتوفير مزايا عدة لألعضاء

خدمة، موضحاً  06، إذ تقدم هذه العضوية الخدمات من شركات مصنفة حسب خدماتها والتي تتجاوز "مالك"و" إيجار"

رحلة العميل على البوابة من أنه يمكن للمستفيد طلب الخدمة وإبرام العقود والدفع إلكترونيًا بطرق سهلة وآمنة تسه ل 

خالل البحث عن الخدمة بحسب المنطقة الجغرافية، واختيار مقدم الخدمة بعد استعراض جميع مقدمي الخدمات الذين 

تنطبق عليهم الشروط، ليقوم المستفيد بعد ذلك بإنشاء الطلب واستعراض التسعيرات الخاصة بالخدمة المطلوبة، لتنتهي 

 .والدفع إلكترونياً بعد الموافقة على ما تم االتفاق عليه رحلة العميل بالتعاقد

وأشار إلى أن هذه الخدمة سيتم اكتمال تنفيذها على مراحل حيث أن  التغطية الجغرافية للمرحلة األولى متاحة اآلن لخدمة 

قية مناطق األعضاء في الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام والظهران والخبر، وستصل مستقباًل لألعضاء في ب

ً أنه يمكن للراغبين من األعضاء االستفادة من الخدمات والمميزات الدخول من خالل الموقع اإللكتروني  المملكة، مبي نا

https://sp.mullak.sa. / 

أن  االعضاء سيتمكنون من تقييم مقد م الخدمة بعد الحصول عليها، وإمكانية االطالع على تقييم : "وأضاف الداوود

، مؤكداً أنه في حال احتاج االعضاء إلى التواصل مع فريق الدعم "السابقين من الخدمات قبل طلب الخدمةاالعضاء 

بكامل االستعداد " مالك"و" إيجار"للبوابة اإللكترونية أو االستفسار عن تفاصيل اإلجراءات فإن  مركزي  االتصال في 

 .لخدمتهم
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 بمناسبة زيارة ولي العهد للكويت

بوزارة الإعلام ينتج سلسلة فديوهات « الحكوميالتواصل »

 ترصد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين
    م6248 اكتوبر 24 - هـ4442محرم  64الرياض االثنين  جريدة : المصدر
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 الرياض اإللكتروني -متابعة 

إلعالم السعودية بإعداد وإنتاج عدد من المقاطع الوثائقية والتاريخية، قام مركزا التواصل الحكومي والدولي بوزارة ا

ترصد الروابط األخوية العميقة بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في أوجهها المتعددة، وتتناول أبعادها 

 .ومراحلها التاريخية

عية، من داخل وزارة اإلعالم الكويتية والمؤسسات مقاطع فيديو أخرى واق( 42)كما قام المركزان بإعداد وإنتاج 

اإلعالمية والصحفية والشارع الكويتي، تسجل االستعدادات الجارية على المستويين الرسمي والشعبي الستقبال صاحب 

إلى السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه هللا ـ 

 .دولة الكويت الشقيقة

وترصد الفيديوهات انطباعات الشعب الكويتي حول الزيارة، لما تمثله من بعد أخوي، وما تحمله من رمزية تاريخية وبعد 

 .استراتيجي

وكان األمير دمحم بن سلمان قد اختار الكويت كأول دولة خليجية يزورها بعد توليه والية العهد، تأكيداً على مكانة دولة 

الكويت، والتقدير الكبير الذي تحمله لها القيادة السعودية الرشيدة والشعب السعودي، وسعي البلدين لتعزيز العالقات 

التاريخية المتجذرة بينهما، ونقلها إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون والشراكة االستراتيجية، تحقق مصالح وأهداف 

 .القيادتين والشعبين الشقيقين

على مقاطع الفيديو حول العالقات التاريخية بين المملكة والكويت وآفاق زيارة سمو ولي العهد، يمكنكم الدخول ولالطالع 

 :من خالل الروابط التالية

 
طنية لمواقع تصوير الأفلام هيئة الثقافة تطلق أول مكتبة و

 في المملكة
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ملكة، وذلك دش نت الهيئة العامة للثقافة ممثلة بالمجلس السعودي لألفالم، أول مكتبة وطنية لمواقع تصوير األفالم حول الم

بعد اختيار عدد من األماكن الملهمة لصن اع األفالم لتوظيفها في أعمالهم الفنية التي تعكس القصص المحلية وتضاريسها 

وتُعد  المكتبة واحدة من أهم المشاريع التي يتبناها المجلس السعودي لألفالم، كمكتبة رقمية تضم . وتفاصيلها المتفردة

 .بشكل مستمر وتسه ل الوصول إلى أماكن ملهمة للقصص واألفكار الجديدة إلنتاج األفالم صور ومعلومات يتم تحديثها
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ويأتي المشروع بالتوافق مع استراتيجية المجلس في دعم البنية التحتية لصناعة األفالم السعودية، وإبراز الجوانب 

 .وديالجمالية للمملكة بصورة غير تقليدية، تعزز التنوع الثقافي والحضاري السع

ه المجلس دعوته للجميع إلضافة مواقعهم على اختالفها كمنشآت، منازل، مزارع، وغيرها من خيارات؛ كي يتم  ووج 

إتاحتها لالكتشاف كمواقع مدرجة على قائمة مواقع تصوير األفالم أو اإلعالنات أو غيرها من خالل الموقع اإللكتروني 

film.sa. 

حد القطاعات الخمسة التابعة للهيئة العامة للثقافة، ويعمل على دعم وتفعيل صناعة يُذكر أن المجلس السعودي لألفالم أ

األفالم المحلية عبر تمكين صن اعها ومنتجي المحتوى اإلبداعي، لتسليط الضوء على المملكة كوجهٍة عالمية هامة في 

ر قطاًعا يساهم بشكل ملموس في التنمية االقتصادية واالجتماعية وفق رؤية  مجال صناعة األفالم المبتكرة، مما يطو 

 .6202المملكة 

 
العيسى يلتقي وزير الشؤون الدينية الجزائري رئيس . د

الحكومة الجزائرية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم 

 يالإسلام
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استقبل دولة رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أُويحيى معالي األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور دمحم بن 

 .م بزيارة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةعبدالكريم العيسى الذي يقو

 

وبحث دولة الرئيس مع معالي أمين عام الرابطة عدداً من الموضوعات ذات االهتمام المشترك ومجاالت التنسيق 

 .والتعاون الثنائي بين الرابطة والفعاليات الجزائرية النظيرة، منوهاً دولته بدور الرابطة

معالي وزير الشؤون الدينية واألوقاف الجزائري الدكتور دمحم العيسى معالي األمين العام للرابطة؛ وبحث  إلى ذلك استقبل

 .معه الموضوعات ذات االهتمام المشترك ومجاالت التعاون والتنسيق الثنائي

ية الشرعية والفكرية في وقد أوضح معالي األمين العام خالل هذه اللقاءات الدور المهم الملقى على عاتق َحَملَة المسؤول

 .تحصين الشباب ومواجهة حاضنات التطرف واإلرهاب

وركز معاليه على أهمية الحضور الفاعل والمؤث ر للعلماء وعموم منصات التأثير والتوجيه مع تعاهد التكوين األمثل 

مؤتمر الرابطة المنعقد في حج للمعلم في إطار مناهج تعليمية ترسخ الوعي بمفاهيم الدين الحق، مشيراً إلى ما أوصى به 

العام الفائت من اقتراح إقرار مناهج تُعنى بالقيم اإلسالمية والمشتركات اإلنسانية، ومؤكداً على أن إيصال مادتها ال يكون 

 .إال عن طريق التكوين األمثل للمعلم
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.. 3137مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام %  33بارتفاع نسبته 

الإيرادات المقّدرة للميزانية العامة للدولة لعام : وزير المالية

 مليار ريال 797ستبلغ نحو  3137
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أوضح معالي وزير المالية األستاذ دمحم الجدعان، أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدالت العجز وتدعم 

 .استدامة المالية العامة، والنمو االقتصادي على المدى المتوسط

اإليرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة اإلنفاق، وتحسين آليات  وأشار إلى أن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية

م، وبلغ نحو 6248استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الميزانية خالل النصف األول من السنة المالية الحالية 

م، رغم نمو 6249سابق مليار لاير عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام ال 04مليار لاير منخفضاً بنحو  44.9

 .في المائة خالل فترة المقارنة 62النفقات بنسبة 

جاء ذلك في حديث لمعاليه خالل اللقاء اإلعالمي مع المختصين، الذي نظمته وزارة المالية في مقرها بالرياض يوم أمس، 

ألول مرة في تاريخ ( م6242) هـ4444/ 4442بمناسبة إعالن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

ميزانية المملكة، بمشاركة األستاذ ياسر القهيدان وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، واألستاذ طارق الشهي ب 

 .وكيل وزارة المالية لشؤون اإليرادات، والدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية

م للمرة األولى يعب ر عن الخطوات الفعلية الجادة 6242ة أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية وأوضح وزير المالي

لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات اإلفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، 

م لتحقيق األهداف 6242تهدفة في مشروع ميزانية العام القادم حيث يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المس

المالية واالقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل وقبل صدورها بعدة أشهر كأحد 

 .عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة

عام المقبل في مجاالت النفقات واإليرادات والعجز والتمويل ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية ال

وتقديراتها على المدى المتوسط، ومع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية واالقتصادية المحلية 

 .م بنهاية العام6242والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 

م ال يستهدف فقط األداء المالي، 6260المالية بأن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول العام  وأفاد وزير

بل تحفيز النشاط االقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خالل إطالق العديد من المبادرات، التي 

طاعات غير النفطية، فتم إطالق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، تستهدف تنمية األنشطة االقتصادية خاصة في الق

، باإلضافة إلى زيادة اإلنفاق االستثماري في «6202رؤية المملكة »وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضاً برامج تحقيق 

 .ومستمرة الميزانية؛ لإلسراع في عملية اإلصالح الهيكلي المحفزة للنمو االقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة

ل نمو الناتج المحلي خالل  وبي ن األستاذ الجدعان أن النتائج والمؤشرات االقتصادية األولية تعكس هذا التقدم، حيث سج 

في المائة لنفس  2.8في المائة مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره  4.6م نمواً ايجابياً بمقدار 6248الربع األول من العام الحالي 

ً بنسبة الفترة من العام الس في المائة  4.2ابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابيا

 .في المائة خالل الفترة المماثلة من العام السابق 2.0مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 

في استمرار تطبيق  م، يتمثل6242وأكد الجدعان أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام المقبل 

ً لـ ، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية واالقتصادية «6202رؤية المملكة «المبادرات والبرامج والمشاريع وفقا

المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع االقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو االقتصادي، 

م، من خالل زيادة اإليرادات غير النفطية، ورفع كفاءة 6260تحقيق التوازن المالي بحلول العام واستدامة المالية العامة، و

اإلنفاق، واستمرار التقدم في إصالحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح 
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دية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات المسار عند الحاجة أو اإلسراع في تحقيق األهداف المالية واالقتصا

 .التي قد يواجهها االقتصاد

م، والمدى المتوسط، مفيداً بأنه تم إطالق العديد 6242وتحدث وزير المالية عن مستهدفات النمو االقتصادي للسنة المالية 

القاعدة االقتصادية، حيث دخلت مجموعة  من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز معدالت النمو االقتصادي وتنويع

ً تتضمن في أبعادها إصالحات 6248من البرامج حيز التنفيذ خالل العام الحالي  م، وبرامج أخرى سوف تُطلق الحقا

هيكلية ذات عوائد اقتصادية متوسطة وطويلة األجل تستهدف العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى 

طاع الخاص في عملية قيادة ودفع عجلة االقتصاد من خالل مجموعة من البرامج منها برنامج التخصيص، تعزيز دور الق

الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية أو إدارة أصول مملوكة للدولة، وتقديم خدمات عامة محددة بدل تقديمها من 

ً المساهمة في  الحكومة، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مساهمة دور هذا القطاع في االقتصاد، وأيضا

 .عملية جذب االستثمارات األجنبية

من جانبه، بي ن األستاذ ياسر القهيدان، أن وزارة المالية تبنت استراتيجية لتطوير عملية إعداد الميزانية، إذ انطلقت عملية 

لية الحالية، وذلك باتخاذ خطوات حقيقية لتطوير عملية م منذ اليوم األول من السنة الما6242إعداد ميزانية السنة المالية 

إعداد الميزانية العامة للدولة وفق أعلى الممارسات المتبعة عالمياً، شملت إجراءات الحوكمة والشفافية، ورفع نسبة 

 .«6202رؤية المملكة »مشاركة الجهات الحكومية ضمن أطر تنظيمية واضحة المسؤوليات، تحقق في ذلك مستهدفات 

مليار لاير مرتفعة عن المتوقع  4.422م نحو 6242يتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام »: وأضاف القهيدان

في المائة في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو االقتصادي وتشجيع القطاع  9إنفاقه خالل هذا العام بحوالي 

قات التمويل واإلعانات، والمنافع االجتماعية، والمصروفات األخرى، الخاص، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع باب نف

الرأسمالية من أجل تعزيز ورفع / كحزم تحفيزية لالقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة إلى زيادة في النفقات االستثمارية

 .«النمو االقتصادي

لى تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط، الذي ال من جهته؛ بي ن األستاذ طارق الشهي ب أن حكومة المملكة تسعى منذ سنوات إ

يزال يمثل العنصر الرئيس إليرادات المالية العامة رغم ارتفاع اإليرادات غير النفطية، وهو األمر الذي تطلب تطبيق 

إلى مواجهة شاملة لهذه التحديات من « 6202رؤية السعودية »إصالحات مالية وهيكلية لتنويع مصادر الدخل، وتسعى 

ل إصالحات مالية واقتصادية وهيكلية محددة ومتعددة النطاق من أهمها التنمية االقتصادية وتحقيق التوازن المالي في خال

 .المدى المتوسط

إن اإلجراءات واإلصالحات المالية التي تم تطبيقها خالل العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر »: وقال الشهيب

مالي اإليرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتزيد من تنوع مصادر اإليرادات، وأن مباشرة وبشكل إيجابي على إج

في  44م، وذلك بارتفاع نسبته 6242مليار لاير في العام  298التقديرات األولية تشير إلى بلوغ إجمالي اإليرادات نحو 

 .م6248المائة، مقارنةً بالعام 

المالية العامة تواجه العديد من التحديات في المدى المتوسط، ويأتي على رأس من جانبه، أكد الدكتور سعد الشهراني أن 

تلك التحديات السيطرة على معدالت العجز والدين العام، وتخفيف آثار تقلبات أسعار النفط من خالل تنمية اإليرادات غير 

تحديات االقتصادية يأتي منها تنويع مصادر النفطية، ورفع كفاءة النفقات التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى مجموعة من ال

النشاط االقتصادي في المملكة، باإلضافة إلى زيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو االقتصادي، ولذلك أطلقت حكومة 

خادم الحرمين الشريفين العديد من البرامج والمبادرات التي تصب ضمن هذا النطاق، كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية 

الخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية و

والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية الالزمة؛ لتصبح 

كن من خلق فرص عمل واعدة للمواطنينالمملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات   .الثالث، ما يُم 

إن البرامج والمبادرات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها في المدى المتوسط، تستهدف تحقيق عوائد »: وقال الشهراني

نمو الناتج اقتصادية تمك ن المملكة من تحقيق اقتصاد أفضل وواعد، إذ تشير تقديرات وزارة المالية األولية إلى أن معدل 

م، ويُتوقع أن تؤدي آثار اإلصالحات االقتصادية الهيكلية 6242في المائة في العام  6.0المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 

 .«في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدالت أعلى
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 علي بن حمد الخشيبان. د
الراغب في فهم الطبيعة السعودية يدرك جيداً أن السعودية ترحب بكل من يعتذر عن أخطائه، وتلتزم بمواقفها الحازمة 

 .ت السعوديةتجاه كل من يحاول أن يمس القيم والتقاليد الراسخة في السياسا

تبقى السعودية في العرف السياسي الدولي حليفا مهما لكثير من دول العالم بما فيها الدول الكبرى وغير الكبرى، ويشكل 

فقدان صداقة السعودية والعالقة معها خسارة كبرى لها تأثيرات مباشرة في اآلخرين، ولعل السبب في ذلك واضح بشكل 

ي المحلي واإلقليمي والدولي، فالسعودية وفق المنطق التاريخي دولة عظيمة في مكانتها دقيق، انطالقا من الدور السعود

السياسية واإلسالمية وتأثيراتها االقتصادية على جميع المستويات، ومن هذه المكانة بنت السياسة السعوددية نموذجها 

 ؟..عالقاتها الدولية فكيف يمكن فهم المسار السياسي السعودي في: المستقل في العالقات الدولية

بيئة العالقات الدولية ليست تنافسية أو عدائية، خاصة إذا تم فهم األدوار المشتركة بين الدول في إطار قيم األخالق 

والعالقات التكاملية، فالدول في تساٍو نسبي دائم من حيث تأثيرتاها في بعضها بعضا، وتحكمها مشتركات تتوازن فيها 

لة من الدول، وال يمكن في العصر الحديث أن يتم تقييم الدول بحسب قوتها العسكرية، فمعايير القوة معايير القوى لكل دو

والتأثير أصبحت مختلفة، والقوة لم تعد مرتبطة بالمعايير التقليدية، فالدول تمتلك اليوم تأثيراتها في بعضها بعضا وفق قيم 

والعقدية، وهذا ما يميز دول القرن الحادي والعشرين، الذي أسهم في  متناثرة في المكانة السياسية واالقتصادية والفكرية

 .إسقاط كثير من نظريات العالقات الدولية، التي تعتمد القوة المطلقة كمعيار للتأثير بين الدول

ث وفق المملكة تنطلق في عالقاتها الدولية من استعدادها الطبيعي للميل نحو األفعال الخيرة والفاضلة، ولكن هذا يحد

مسار قيمي في السياسة السعودية، يقوم على ضرورة الفهم المتبادل للحدود الخاصة والحدود المشتركة في العالقات 

ال نتدخل في شؤون اآلخرين، لذلك على اآلخرين »السعودية منذ نشأتها ترسخ وباستمرار قاعدة سياسية واضحة . الدولية

سياسية التي تنطلق من الفطرة الطبيعية للدول شكلت قواعد السياسة السعودية، ، وهذه القاعدة ال«أال يتدخلوا في شؤوننا

وأن من يرتكب خطأ في فهم هذه القاعدة فعليه أن يجثو على ركبتيه أمام الحق، ويعتذر عن تجاوزه هذه القواعد في 

 .ها مع المملكةعالقاته مع السعودية، وهذا ما قامت به كثير من الدول التي ارتكبت خطأ في فهم عالقات

السياسة السعودية متيقظة جدا إلى درجة كبيرة في أال تفسر أعمالها أو قراراتها السياسية أنها تدخل في شأن اآلخرين، 

وهذه اليقظة تبرز بشكل واضح عندما تقوم دولة أخرى بالتعبير عن مفاهيمها السياسية بطرق يتم فهمها أنها تدخل في 

لسعودية كما يقول التاريخ دولة قوية يحتاجها حلفاؤها، وهذا موقع طبيعي للمملكة، والمتتبع ا. شؤون السعودية الداخلية

للتاريخ السعودي يدرك أن كل الدول التي حاولت أن تختبر القيم السعودية السياسية أدركت أن السعودية رسمت نهجا 

 .واضحا وحازما لمفاهيم عالقاتها الدولية

يخ أثبتت أنها مستعدة لسماع صوت الجميع في إطار سياسي واضح، فهنا الكثير الذي تقوله السياسة السعودية عبر التار

العالقات الدولية . الدول بعضها لبعض في إطار تشاركي من العالقات، محكوم بقيم فاعلة، تتميز بها كل دولة على حدة

لتقليدية، فكثير من الدول أصبحت تمتلك في القرن الحادي والعشرين ضيقت الفروق بين الدول من حيث معايير القوة ا

السعودية دولة . مقومات قوتها من أبعاد تاريخية وسياسية واقتصادية ونماذج قيمية وأخالقية، ميزت شخصية تلك الدول

مؤثرة في السياق الدولي، ومكانتها تتصاعد تدريجيا، وتتفهم مكانتها العالمية بشكل دقيق، لذلك تأتي التصرفات السعودية 

 .مرتبطة بفهم عميق لنفسها ودورها الريادي

في قضية اعتذار ألمانيا، وترحيبها بعودة العالقات مع السعودية، كانت هناك تجربة حية حول مفهوم السعودية لطبيعة 

عالقاتها الدولية، واالعتذار الذي تقدمت به ألمانيا حول ما أصاب العالقات السعودية من فتور هو تفسير واضح أن 

لكة تستخدم قيمها التاريخية الراسخة في رفض أي محاولة هدفها تجاوز الحدود المشتركة في عالقات الدول، خاصة المم

 .عندما يرتبط األمر بشأن داخلي سعودي
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السعودية بلد منفتح على جميع دول العالم، ويؤمن بالحوار والتفاهم والعالقات السليمة، في سبيل خدمة السلم العالمي بكل 

ه، والراغب في فهم الطبيعة السعودية يدرك جيدا أن السعودية ترحب بكل من يعتذر عن أخطائه، وتلتزم بمواقفها أركان

ما أقدمت عليه ألمانيا ال يشكل . الحازمة تجاه كل من يحاول أن يمس القيم والتقاليد الراسخة في السياسات السعودية

انتصار للقيم، وترسيخ وتقوية لتلك القيم السياسية، التي ميزت  انتصارا إعالميا كما يحاول الكثير تفسيره، بل هو

السعودية، وسيعود آخرون لالعتذار للسعودية كما فعلت ألمانيا وغيرها؛ ألن الثبات على القيم ميزة ال يستطيع القيام بها 

 .إال تلك الدول الراسخة في عمق التاريخ وصناعته

 
 «اللامتناهي»و« العدم»الإنسان في الوسط بين 

    م6248 اكتوبر 24 - هـ4442محرم  64الجزيرة االثنين  جريدة : المصدر
 رابط الخبر

   

 جاسر الحربش. د
فيلسوف التنويري باليز باسكال من القرن الثامن عشر كمحاولة للتعريف بدور فيما يأتي ترجمة شخصية من تأمالت ال

 .الفلسفة بعالقة اإلنسان بالكون والحياة، وأختتم المقال بتعليق مقارن

، وهو كل شيء بالنسبة للعدم الذي جاء «لالمتناهي»في نهايات األسئلة ما هو اإلنسان في الطبيعة؟ إنه ال شيء بالنسبة 

الوسط بين العدم والكل، لكن اإلنسان بعيد جدًّا عن إدراك األقاصي؛ فهي تعني له نهايات األشياء البعيدة، وتبدو إنه . منه

اإلنسان في الوقت نفسه عاجز عن رؤية الالشيء الذي أتى منه، . مناشئها األولى مغيبة في أسرار ال يمكن تفكيكها

بقى له غير ذلك البصيص الذي يستطيع إدراكه في الوسط مع استمرار إذًا ما الذي يت. والنهائي الذي وجد نفسه بداخله

، فمن ذا الذي «الالمتناهي»اليأس األبدي من التعرف على منشئها ونهاياتها؟ كل األشياء بدأت من العدم، وتنتقل إلى 

 .يستطيع سبر هذا المسار المذهل؟ إنه فقط الذي أوجد هذه األعاجيب، وال أحد غيره يستطيع ذلك

هل نعرف إذًا إمكانياتنا الحقيقية في كوننا شيئًا وليس كل شيء؟ إنَّ ما نحصل عليه كوجود ال يتيح لنا التعرف على 

إن إدراكنا . المبادئ األولى التي جاءت من العدم، كما أن القليل الذي نحصل عليه في وجودنا يعمينا عن رؤية الالنهائي

 .جسدي في الطبيعة الشاسعة الالمتناهيةيقف عند الدرجة التي يمثلها تكويننا ال

وبما أننا في كل األحوال محدودون في القدرات واإلمكانيات فإن هذه الحقيقة التي تمثل الوسط بين بُعدين ال متناهيَْين تحدد 

ي يصيبنا الضجيج العال: إن الحواس التي نمتلكها ال تستطيع التقاط األقاصي من المؤثرات: وكأمثلة. لنا كامل ما نستطيع

نا مثل قربها الشديد يحجب الرؤية، مثلما أن االبتعاد الكبير لألشياء ع. بالصمم فال نسمعه، والنور الباهر بالعمى فال نراه

حديثًا متناهي الطول أو متناهي القصر يطمس المعنى في الكالم، والكثير من الحقيقة ال يزيد الوضوح بقدر ما يجعلنا 

 المبادئ التي تصل إلينا. إنني أعرف أناًسا ال يستطيعون استيعاب أن طرح صفر من أربعة يجعل الباقي صفًرا. مشوشين

ونستقبلها قبل غيرها تحصل على دالالت برهانية أكثر رسوًخا من المتأخرة، والكثير من التسلية يتحول إلى إزعاج، كما 

أن التناغم الزائد في القطعة الموسيقية يجعلها غير مستساغة، والكثير من اإلحسان والتصدق يثير التوتر والتوجس؛ ذلك 

 .ه بأكثر مما حصلنا عليهألننا نتمنى الحصول على شيء نستطيع رد

نحن ال نشعر بالحرارة القصوى وال بالبرودة القصوى؛ فالكميات الزائدة من الشيء تتحول إلى عدوة لإلحساس وغير 

إن الجرعة الفائضة من الشباب أو الشيخوخة، أو من المواعظ . مستساغة؛ فال نحس بها، ولكن نعاني منها ونبتعد

إن األقاصي الواقعة على الحدود األبعد من الوسط تصبح بالنسبة : باختصار. ي والتفكيروالتعليمات، تعيق النمو العقل

ذلك هو الوسط الذي نستطيع . إلحساسنا كأنها غير موجودة، أو كأنها لم تكن، فهي إما تنزلق منا، أو نحن ننزلق منها

 (.اسكالانتهى االقتباس من الفيلسوف ب. )التحرك فيه بعيدًا عن العدم والالمتناهي

العلوم الفلسفية ببساطة . أشد الناس عداوة للفلسفة وتوجًسا منها هم الذين ال يفهمونها، ولم يحاولوا االقتراب منها: التعليق

تبحث عن الحقيقة في كل شيء قابل للقياس المنطقي يتعلق باإلنسان والحياة والكون، ما عدا الروحانيات التي ال تخضع 

 .كعالقة بين اإلنسان وخالقهللقياس، ومنها اإليمان 

http://www.alhayat.com/article/4594682/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%25
http://www.alhayat.com/article/4594682/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%25
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فَقَد المسلمون عالقتهم بفالسفتهم الكبار قبل مئات السنين بسبب المزيج من القمع والحكم بأن الفكر الفلسفي هو العدو 

بالرغم من . الناتج من هذه العدوانية هو ما نراه من التخلف واإلقصاء والتكفير واإلرهاب باسم هللا. األشرس للتدين النقي

 .ن عالقة االستدالل بين الفلسفة والدين هذه فما زالت النظرة سائدة، والفالسفة المسلمون الكبار ما زالوا في المنفىبطال

عصور ظالم الغرب . في الحضارة الغربية األوروبية التي تقود الحضارة البشرية منذ أربعة قرون حدث للفالسفة العكس

لك كان التدين والفلسفة في خصومة دموية توجب الصلب والتحريق لمن وتخلفه انتهت في القرن السابع عشر، وقبل ذ

يتجرأ على التفكير، متهًما بالهرطقة ضد الذات اإللهية، وكانت آنذاك السيادة للخرافة والجهل والطاعون والتخلف 

 .والحروب باسم اإلله

ساوئه المروعة كانت نتيجة التشارك بين ما لبث المؤرخون ورجال الدين أن اعترفوا بأن الشعلة التي أنهت التخلف وم

الحكام المستنيرين وفالسفة التنوير الذين تكاثروا مثل زهور الربيع في أوروبا، وأن التنوير الفلسفي لم يلغِّ التدين لكنه 

 .اقتلع منه الخرافة وشراسة العدوانية

دراسات األكاديمية والالهوتية والتربوية، ولم اآلن مما يحسب للحضارة الغربية أن فالسفتها الرواد ما زالوا يتصدرون ال

 .تنقطع الصلة معهم، ولم يتم إعالن البراءة منهم، وتتصدر تماثيلهم الميادين

 
جهة حكومية وجمعية تناقش مكافحة الأمراض غير  37
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 24:48/  6248أكتوبر  6اخر تحديث في  - 6248أكتوبر  6ساعات في  2منذ | دمحم الشهراني  –الخبر 

جهة حكومية وثماني جمعيات نفع عام، في المملكة، اللقاء االول لألمراض غير المعدية، الذي تنظمه جمعيات  44تطلق 

الجاري، بهدف التعرف على ( أكتوبر)من تشرين األول  42سعودي لألمراض غير المعدية، في الخبر في الـالتحالف ال

مشاريع الحكومة لمكافحة األمراض غير المعدية، والحد من انتشارها، ومناقشة توصيات منظمة الصحة العالمية 

الحكومية والقطاع الخيري والقطاع الخاص في  والخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ تلك التوصيات، والتعاون بين الجهات

 .ظل التوجه العام للمملكة والداعم للتعاون بين تلك القطاعات

االجتماع األول لمناقشة أسباب انتشار األمراض غير المعدية وسبل  6244وكانت منظمة الصحة العالمية احتضنت عام 

وأثمر ورقة عمل إللزام الحكومات تنفيذ توصيات  6244ثاني عام فيما عقد االجتماع ال. مكافحتها في هيئة األمم المتحدة

 .6242و 6240منظمة الصحة العالمية، وقياس مدى التقدم خالل عامي 

واستضافت هيئة األمم المتحدة قبل أيام، االجتماع الثالث لمناقشة الخطوات المتخذة من حكومات الدول األعضاء تجاه 

خفض : ، وهذه األهداف هي6260ظمة الصحة العالمية ضمن خطة عملها حتى عام األهداف التسعة، التي طرحتها من

في المئة، والوصول بنسبة زيادة اإلصابة بالسكري والُسمنة إلى صفر في المئة، وتوفير  60نسبة الوفيات المبكرة بنسبة 

في المئة، وخفض اإلصابة  82بة العالج والمستلزمات الطبية وتقنيات العالج ألمراض القلب واألمراض غير المعدية بنس

في المئة، وخفض استهالك الملح والصوديوم بالنسبة ذاتها،  02في المئة، وخفض استعمال التبغ  60بارتفاع ضغط الدم 

في المئة من المستحقين على االستشارة الطبية والعالج لمنع حدوث جلطات القلب والجلطات الدماغية،  02وحصول 

 .في المئة، وخفض الخمول الحركي بالنسبة ذاتها 42حول بنسبة وخفض سوء استخدام الك

الصحة، والعمل والتنمية االجتماعية، والتعليم، والتجارة واالستثمار، والبيئة والمياه : ويضم اللقاء االول وزارات

ين العامتين للغذاء والزراعة، واالتصاالت وتقنية المعلومات، واإلعالم، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئت

 .والدواء، والرياضة، والمجلس الصحي السعودي

السكر والغدد الصماء، والسرطان، وتنشيط : يُذكر أن جمعيات التحالف السعودي لألمراض غير المعدية يضم جمعيات

لتصلب ، وأرفى للتصلب اللويحي، والسكري، ورعاية مرضى الروماتيزم، وساعد لمرضى ا(إيثار)التبرع باألعضاء 

 (.شمس)العصبي المتعدد، ورعاية ضغط الدم 

 

 

http://www.alhayat.com/article/4603792
http://www.alhayat.com/article/4603792
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جهة  36مليون عملية إلكترونية مع  9.6تعلن تنفيذ « العدل»

 حكومية وخاصة
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 الخبر رابط

 

 42:04/  6248أكتوبر  4اخر تحديث في  - 6248أكتوبر  4ساعة في  49منذ | « الحياة» -ض الريا

جهة من القطاعين  62مليون عملية، بواسطة الربط اإللكتروني مع  9.2كشفت وزارة العدل عن تنفيذها أكثر من 

بما يسهم في تسهيل واختصار الحكومي والخاص، في إطار عملها على تفعيل الحكومة اإللكترونية والتحول الرقمي، 

 .اإلجراءات على المستفيدين

، 6262وأكدت الوزارة أن الربط اإللكتروني مع الجهات المختلفة، يأتي وفق أهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 

ً بالتطوير واختصار اإلجراءات القضائية والتوثيقية وحوكمتها، وتقليص فترات التنفيذ، وتقليل مدد  التي تولي اهتماما

ل الرقمي الكامل ألعمال  الفصل في المنازعات، وتحقيق األمن العقاري، وتقديم خدمات عدلية مميزة، إضافة إلى التحو 

 .المرفق العدلي

الداخلية، الخارجية، العمل والتنمية االجتماعية، الشؤون : وأشارت إلى أن قائمة الربط اإللكتروني تضمنت وزارات

التجارة واالستثمار، اإلسكان، الخدمة المدنية، والصحة، إضافة إلى الربط مع مؤسسة النقد العربي  البلدية والقروية،

، أمانة منطقة الرياض، المؤسسة العامة (يسر)السعودي، هيئة السوق المالية، برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 

لهيئة العامة لالستثمار، الرئاسة العامة للبحوث العلمية للتقاعد، المجلس األعلى للقضاء، الهيئة العامة لإلحصاء، ا

 .، مؤسسة البريد السعودي، شركة ثقة، نظام سداد للمدفوعات(سمة)واإلفتاء، الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية 

ارات العامة، الهيئة ، الهيئة العامة للزكاة والدخل، رئاسة االستخب(نزاهة)الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : وضمت القائمة

فيما يجري الربط مع الهيئة العامة لألوقاف، والهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين، . العامة للعقار، النيابة العامة

 .والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وغيرها من الجهات

عمليات واإلجراءات القضائية والتوثيقية إلكترونياً، وبينت وزارة العدل أن الربط اإللكتروني مك ن من إتمام العديد من ال

وفق منظومة رقمية بمدخالت واضحة وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة باآلليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية 

ً  22قد تستغرق مجرياتها نحو  لوتيرة  يوماً، ليصبح التنفيذ اآلن لحظياً، بما يحقق الوصول إلى عدالة ناجزة، وتسريعا

 .التقاضي وتنفيذ األحكام وتسهيل خدمات التوثيق

وتتلخص رؤية الوزارة في تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وكلفة، من خالل جهاز 

قضائي مؤسسي مستقل ومتخصص، باالعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية 

 .طورة، مع االستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدوليةمت

جهة حكومية أسهمت في تحقيق التحول الرقمي والتطوير  409يذكر أن وزارة العدل حصدت المرتبة الخامسة من بين 

 (.يسر)في تقديم الخدمات اإللكترونية للجمهور، وذلك بحسب برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 

ً على أربعة مستويات لنضج الخدمات اإللكترونية، هي وحققت الخدمة : وزارة العدل النتيجة المتقدمة واإليجابية قياسا

 .المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والخدمة اإلجرائية، والخدمة التكاملية
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صلاحيات صرف « لجنة مستحقات القطاع الخاص»منح 

 ينكامل متأخرات المقاولين والمورد
    م6248 اكتوبر 26 - هـ4442محرم  66الحياة الثالثاء  جريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

 26:24/  6248أكتوبر  6اخر تحديث في  - 6248أكتوبر  6ساعات في  2منذ | أحمد العمري  -جدة 

الخبراء أخيراً تقضي بأن يكون للجنة سداد المستحقات المالية المتأخرة للقطاع  أقرت جهات عليا توصيات رفعتها هيئة

الخاص صالحية اعتماد صرف مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين العائدة ألعوام مالية تسبق العام المالي 

قام فيها المورد أو المتعهد ، أن التوصيات حددت ذلك في الحاالت التي «الحياة»، وكشفت مصادر مطلعة لـ 4402/4442

ولديه صفة التزام مباشرة مع إحدى الوزارات أو الجهات ( الطرف الثاني)الذي يشار إليه في العقود بـ-أو المقاول 

بإتمام كافة المستندات النظامية المطلوبة منه لدعمه لصرف استحقاقه وتقديمها، وتعذر الصرف له  -الحكومية األخرى

 .المتطلبات التعاقدية النظامية أو المالية لاللتزام والصرف أو كليهما( الطرف األول)م استيفاء ألسباب تعود إلى عد

وأوضحت المصادر أن التوجيهات أوجبت الصرف في الحاالت التي تم حذف التكاليف الكلية المعتمدة لها في الميزانية، 

الحكومية، وترتب على ذلك مبالغ مستحقة له، وأن يبلغ واستمر المقاول في التنفيذ بعد حذف المشروع من ميزانية الجهة 

بما اعتمدته اللجنة، ولوزير المالية الصرف في ضوء ما تعتمده اللجنة، مع تزويد ديوان ( الطرف األول)وزير المالية 

خرى التي تمثل المراقبة العامة بالحاالت التي اعتمدت اللجنة صرفها، وذلك لمتابعتها مع الوزارات والجهات الحكومية األ

في االلتزام، إلتمام اإليضاحات والتحقيقات ورفع ما يلزم منها حسب األنظمة والتعليمات المرعية، دون ( الطرف األول)

 .أن يخل ذلك بترتيبات الصرف

ونصت التوجيهات على توجيه الجهات الحكومية األعضاء في مجلس الدفاع المدني بتأهيل العدد الكافي من المقاولين 

تسمح للموردين ( اعتماد)لموردين لمواجهة الحاالت الطارئة، وكذلك توجيه وزارة المالية بإضافة خاصية في منصة وا

بتسجيل بياناتهم وعرض خدماتهم ووسائل االتصال بهم « مراكز اإليواء»والمتعهدين والمقاولين وأصحاب الشقق السكنية 

تي لم تشارك بياناتها بعد أو التي سلمت بياناتها غير مكتملة بسرعة للتنسيق معهم عند الحاجة، وأيضا توجيه الجهات ال

مشاركة البيانات وإكمال البيانات غير المكتملة، والتأكيد على لجنة المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص أن تكون 

ظام المنافسات والمشتريات شهرية، إلى جانب قيام اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشروع ن

الحكومية بمراعاة ما توصلت إليه لجنة سداد المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص حيال آلية تعاقد الجهات الحكومية 

 .في الحاالت الطارئة

 
 «المستويات»إلى « النجوم»من 

إلزام المصنعين والمستوردين بتغيير شكل بطاقات كفاءة 

 الطاقة
    م6248 اكتوبر 26 - هـ4442محرم  66الرياض الثالثاء  يدة جر: المصدر
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بدأ اليوم إلزام المصنعين والمستوردين بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت تغيير 

ى األجهزة الكهربائية وذلك في جميع المصانع والمنافذ الجمركية، على أن وتوحيد شكل بطاقات كفاءة استهالك الطاقة عل

 .م 6242يتم منع تداول البطاقات القديمة في األسواق في األول من سبتمبر العام المقبل 

وأشارت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أن البطاقات الجديدة أصبحت على شكل سبع مستويات 

المكيفات، "قدرة الجهاز على ترشيد استهالك الطاقة، وسيتم تطبيقها على عدد من األجهزة الكهربائية مثل توضح 

 .وسخانات المياه" الغساالت، النشافات، الثالجات والمجمدات

وم على يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة، والذي يق

منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة وااللتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد 

وزارة التجارة " استهالك الطاقة في المملكة، حيث يتشارك في تطبيق هذه اآللية فريق عمل مكون من الجهات المختصة

عة والثروة المعدنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك واالستثمار، وزارة الطاقة والصنا

 ".السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة

هت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والخاصة باألجهزة  ونو 

وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع تلك األجهزة، حتى يستطيع المستهلك االطالع على الكهربائية، وتمهيداً لتوحيد شكل 

 .معدالت كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر

، والذي يمكنهم من التأكد من صحة البطاقات، حيث يعمل من خالل (تأكد)وطالبت الهيئة المستهلكين باستخدام تطبيق 

لملصقات كفاءة الطاقة، ليتم التأكد من معلومات البطاقات ( QR)ابة السريع استخدام خاصة المسح على رمز االستج

وفي حال عدم تطابق المعلومات يمكن للمستهلك . بمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق

 ".اريبالغ تج"استخدام خاصية اإلبالغ باالنتقال المباشر إلى تطبيق وزارة التجارة واالستثمار 

 

 
.. 3137مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام %  33بارتفاع نسبته 

الإيرادات المقّدرة للميزانية العامة للدولة لعام : وزير المالية

 مليار ريال 797ستبلغ نحو  3137
    م6248 اكتوبر 26 - هـ4442محرم  66الجزيرة الثالثاء  جريدة : لمصدرا

jazirah.com/2018/20181001/ec1.htm-http://www.al 

 

 :فتحي كالي -تصوير / دمحم العثمان  -« الجزيرة»

العجز وتدعم أوضح معالي وزير المالية األستاذ دمحم الجدعان، أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدالت 

 .استدامة المالية العامة، والنمو االقتصادي على المدى المتوسط

وأشار إلى أن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية اإليرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة اإلنفاق، وتحسين آليات 

م، وبلغ نحو 6248المالية الحالية  استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الميزانية خالل النصف األول من السنة

م، رغم نمو 6249مليار لاير عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق  04مليار لاير منخفضاً بنحو  44.9

 .في المائة خالل فترة المقارنة 62النفقات بنسبة 

ه وزارة المالية في مقرها بالرياض يوم أمس، جاء ذلك في حديث لمعاليه خالل اللقاء اإلعالمي مع المختصين، الذي نظمت

ألول مرة في تاريخ ( م6242)هـ 4444/ 4442بمناسبة إعالن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

لشهي ب ميزانية المملكة، بمشاركة األستاذ ياسر القهيدان وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، واألستاذ طارق ا

 .وكيل وزارة المالية لشؤون اإليرادات، والدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية
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م للمرة األولى يعب ر عن الخطوات الفعلية الجادة 6242وأوضح وزير المالية أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 

للدولة، ورفع مستويات اإلفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة،  لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة

م لتحقيق األهداف 6242حيث يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 

قبل وقبل صدورها بعدة أشهر كأحد المالية واالقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام الم

 .عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة

ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل في مجاالت النفقات واإليرادات والعجز والتمويل 

ت المالية واالقتصادية المحلية وتقديراتها على المدى المتوسط، ومع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدا

 .م بنهاية العام6242والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 

م ال يستهدف فقط األداء المالي، 6260وأفاد وزير المالية بأن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول العام 

دامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خالل إطالق العديد من المبادرات، التي بل تحفيز النشاط االقتصادي واست

تستهدف تنمية األنشطة االقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية، فتم إطالق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، 

ة إلى زيادة اإلنفاق االستثماري في ، باإلضاف«6202رؤية المملكة »وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضاً برامج تحقيق 

 .الميزانية؛ لإلسراع في عملية اإلصالح الهيكلي المحفزة للنمو االقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة

ل نمو الناتج المحلي خالل  وبي ن األستاذ الجدعان أن النتائج والمؤشرات االقتصادية األولية تعكس هذا التقدم، حيث سج 

في المائة لنفس  2.8في المائة مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره  4.6م نمواً ايجابياً بمقدار 6248ن العام الحالي الربع األول م

ً بنسبة  في المائة  4.2الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابيا

 .الل الفترة المماثلة من العام السابقفي المائة خ 2.0مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 

م، يتمثل في استمرار تطبيق 6242وأكد الجدعان أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام المقبل 

ً لـ ، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية واالقتصادية «6202رؤية المملكة «المبادرات والبرامج والمشاريع وفقا

والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع االقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو االقتصادي،  المعلنة

م، من خالل زيادة اإليرادات غير النفطية، ورفع كفاءة 6260واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 

لية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح اإلنفاق، واستمرار التقدم في إصالحات إدارة الما

المسار عند الحاجة أو اإلسراع في تحقيق األهداف المالية واالقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات 

 .التي قد يواجهها االقتصاد

م، والمدى المتوسط، مفيداً بأنه تم إطالق العديد 6242وتحدث وزير المالية عن مستهدفات النمو االقتصادي للسنة المالية 

من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز معدالت النمو االقتصادي وتنويع القاعدة االقتصادية، حيث دخلت مجموعة 

ً تتضمن في أبعادها إصال6248من البرامج حيز التنفيذ خالل العام الحالي  حات م، وبرامج أخرى سوف تُطلق الحقا

هيكلية ذات عوائد اقتصادية متوسطة وطويلة األجل تستهدف العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى 

تعزيز دور القطاع الخاص في عملية قيادة ودفع عجلة االقتصاد من خالل مجموعة من البرامج منها برنامج التخصيص، 

أصول مملوكة للدولة، وتقديم خدمات عامة محددة بدل تقديمها من الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية أو إدارة 

ً المساهمة في  الحكومة، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مساهمة دور هذا القطاع في االقتصاد، وأيضا

 .عملية جذب االستثمارات األجنبية

ت استراتيجية لتطوير عملية إعداد الميزانية، إذ انطلقت عملية من جانبه، بي ن األستاذ ياسر القهيدان، أن وزارة المالية تبن

م منذ اليوم األول من السنة المالية الحالية، وذلك باتخاذ خطوات حقيقية لتطوير عملية 6242إعداد ميزانية السنة المالية 

كمة والشفافية، ورفع نسبة إعداد الميزانية العامة للدولة وفق أعلى الممارسات المتبعة عالمياً، شملت إجراءات الحو

 .«6202رؤية المملكة »مشاركة الجهات الحكومية ضمن أطر تنظيمية واضحة المسؤوليات، تحقق في ذلك مستهدفات 

مليار لاير مرتفعة عن المتوقع  4.422م نحو 6242يتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام »: وأضاف القهيدان

في المائة في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو االقتصادي وتشجيع القطاع  9لي إنفاقه خالل هذا العام بحوا

الخاص، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع باب نفقات التمويل واإلعانات، والمنافع االجتماعية، والمصروفات األخرى، 

الرأسمالية من أجل تعزيز ورفع / ماريةكحزم تحفيزية لالقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة إلى زيادة في النفقات االستث

 .«النمو االقتصادي

من جهته؛ بي ن األستاذ طارق الشهي ب أن حكومة المملكة تسعى منذ سنوات إلى تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط، الذي ال 

الذي تطلب تطبيق يزال يمثل العنصر الرئيس إليرادات المالية العامة رغم ارتفاع اإليرادات غير النفطية، وهو األمر 

إلى مواجهة شاملة لهذه التحديات من « 6202رؤية السعودية »إصالحات مالية وهيكلية لتنويع مصادر الدخل، وتسعى 

خالل إصالحات مالية واقتصادية وهيكلية محددة ومتعددة النطاق من أهمها التنمية االقتصادية وتحقيق التوازن المالي في 

 .المدى المتوسط
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إن اإلجراءات واإلصالحات المالية التي تم تطبيقها خالل العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر »: وقال الشهيب

مباشرة وبشكل إيجابي على إجمالي اإليرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتزيد من تنوع مصادر اإليرادات، وأن 

في  44م، وذلك بارتفاع نسبته 6242مليار لاير في العام  298التقديرات األولية تشير إلى بلوغ إجمالي اإليرادات نحو 

 .م6248المائة، مقارنةً بالعام 

من جانبه، أكد الدكتور سعد الشهراني أن المالية العامة تواجه العديد من التحديات في المدى المتوسط، ويأتي على رأس 

ر تقلبات أسعار النفط من خالل تنمية اإليرادات غير تلك التحديات السيطرة على معدالت العجز والدين العام، وتخفيف آثا

النفطية، ورفع كفاءة النفقات التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى مجموعة من التحديات االقتصادية يأتي منها تنويع مصادر 

لك أطلقت حكومة النشاط االقتصادي في المملكة، باإلضافة إلى زيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو االقتصادي، ولذ

خادم الحرمين الشريفين العديد من البرامج والمبادرات التي تصب ضمن هذا النطاق، كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية 

والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية 

تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية الالزمة؛ لتصبح والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك 

كن من خلق فرص عمل واعدة للمواطنين  .المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثالث، ما يُم 

، تستهدف تحقيق عوائد إن البرامج والمبادرات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها في المدى المتوسط»: وقال الشهراني

اقتصادية تمك ن المملكة من تحقيق اقتصاد أفضل وواعد، إذ تشير تقديرات وزارة المالية األولية إلى أن معدل نمو الناتج 

م، ويُتوقع أن تؤدي آثار اإلصالحات االقتصادية الهيكلية 6242في المائة في العام  6.0المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 

 .«المتوسط والطويل إلى تحقيق معدالت أعلىفي المديين 

 
 ..حينما يكون
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 * تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود: بقلم
 حينما يكون الوطن هو المملكة العربية السعودية

 القائد هو سلمان بن عبدالعزيز وحينما يكون

وحينما يكون الدستور هو اإلسالم بمفهومه السامي، الذي جاء ليمأل الدنيا حضارة ونماء، والقلوب حبًّا وسالًما، واألرض 

 .علًما وعمرانًا، تندفن معه الرجعية الجاهلية، والرهبانية المبتدعة، واالنفالت الماحق

بوالئه القاهر، وتميزه الظاهر، وحضارته : ودي العظيم، الذي مأل الدنيا وشغل الناسوحينما يكون الشعب هو الشعب السع

 .وأصالته المخلوطة بلحمه ودمه

 .وحينما يكون فريق العمل هو شباب الوطن وشابَّاته دون استثناء، بقيادة شاب في مقام دمحم بن سلمان

 .وشعبًا وملًكا وتاريًخاالحبُّ األعظم واالنتماء األكبر لهذا الوطن أرًضا : طاقته

 .الفكر النيِّ ر والرؤية الثاقبة واالنفتاح الواعي والعزيمة المتوثبة والفهم الواقعي الدقيق: وأدواته

رسم األهداف وحماية سبل الوصول إليها بسحق الفساد وإماتة البيروقراطية العمياء واحترام الوقت وترتيب : ومنهجه

 .األولويات والعمل بعقلية الفريق

ٍل نوعي في مسيرة الوطن أرًضا وشعبًا نحو المكان والمكانة الالئقين بهما على جميع األصعدة، : وأهدافه إحداث تحوُّ

بالمحافظة على مكتسبات األمس ومنجزاته، وبفهم واقع اليوم واحتياجاته، وبقراءة المستقبل وتحدياته، للوصول إلى أنجح 

طرائق التنفيذ، ونسف معوقات اإلنجاز، بعزيمة ال تعرف الكلل، وطموح ال القرارات في تطوير أدوات العمل، ونخل 

 .يقاربه الملل

فإن مسارات التنمية ستتقدم ثابتة متوازية متزامنة، ال يطغى : باجتماع كلِّ  هذه النعم  -وله الحمد  -حينما يمنُّ هللا تعالى 

جانب، والرؤية أوسع من أن تستولي عليها جهة دون بعضها على بعض؛ ألن الفكر أكبر من أن يستحوذ عليه جانب عن 

 .جهة
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فمع ضخامة ما تحفل به منظومة اهتمامات صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد األمين، 

العسكري متعدد  من مشاغل السياسة الخارجية الرامية إلى تحقيق عالم أكثر أمنًا ورخاًء واستقراًرا وسالًما، ومع الحضور

المهام في التحالفات الدولية والعربية واإلسالمية من أجل بتر يد اإلرهاب وداعميه وأحزابه وأوليائه في الشرق األوسط 

 كله، ومع االنشغال الدائم بأحوال الشعوب العربية واإلسالمية الشقيقة

ي خدمة الحرمين الشريفين، واستحداث المدن ومع المتابعة اليومية للعمل الدؤوب في المشروعات التنموية الكبرى ف

االقتصادية والتقنية والسياحية، وإحياء المواقع األثرية والتاريخية، وتلبية الطموحات الشبابية العصرية في شتى 

 .المجاالت

ت نفسها حاضرة، مع بقية مناطق وطننا العظيم، في قلب ولي العهد وفكره، إذ شرف( منطقة عسير)مع ذلك كله وجدت 

عسير إمارة وإنسانًا ومكانًا، بزيارة سموه الكريم في اليومين الماضيين، وقد كان لي، بتوجيه من أخي صاحب السمو 

الملكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، شرف مرافقة سمو ولي العهد في زيارته الخاصة التي 

صة، استثمر فيها كل دقيقة مستمعا إلى احتياجات المنطقة بجميع محافظاتها ، زيارة عمل خال-حفظه هللا  -كانت، بأمٍر منه 

ومراكزها، والوقوف المباشر على طاقاتها الطبيعية والجغرافية والتاريخية والبشرية، ومناقشة آفاق التنمية والتطوير التي 

 .تستدعيها تلك الطاقات الهائلة

 ..ظيمة التي يجب أن أنقلها إلى منطقة عسير التي أشرف بخدمتهاوإنني في مقالي هذا، وأنا أستشعر األمانة الع

ألعبر عن اعتزازي الكبير وافتخاري بما سمعته من سمو ولي العهد من التأكيد على أن منطقة عسير تحظى بالثقة  من 

لة الساطعة، ليس منذ خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم؛ ألن هذه المنطقة العزيزة قد أثبتت بالبراهين القاطعة واألد

عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل فحسب، بل منذ قيام الدولة السعودية األولى، أنها ذات والء راسخ وحب 

 .صادق وانتماء عظيم

وهنا أزف البشرى لمنطقة عسير بكل محافظاتها ومراكزها، ولمن فيها من المواطنين وإخوانهم المقيمين، بأن هذه الزيارة 

مباركة ستكون، بحول هللا وقوته، نقطة تحول غير مسبوق في التنمية المستدامة على جميع األصعدة، وَمشرقًا عريًضا ال

 .لفجٍر باهٍر من المشروعات الحضارية الكبرى

 

 3111ورؤية « قطار الحرمين»
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 رابط الخبر

   

 عقل العقل 
يعد حدثاً مهماً ونوعياً في « قطار الحرمين»تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز األسبوع الماضي 

المملكة والمنطقة، لما له من انعكاسات روحية واقتصادية على منظومة االقتصاد الوطني، فهو ال شك من المشاريع التي 

التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة طول العام، وهو خدمة غير مستغربة من بالدنا للحجاج والمعتمرين،  ستسهل

 .وسيوفر الوقت والراحة واالستمتاع بهذه الوسيلة األكثر أماناً في العالم

دية لمرحلة مهمة في صناعة استقالل الملك سلمان وولي عهده األمير دمحم بن سلمان هذا القطار تأكيد من القيادة السعو

ً في مجال السكك الحديد، ومن جانب آخر هو لتحقيق أهم أهداف رؤية المملكة  بتنويع مصادر  6202النقل، وخصوصا

االقتصاد الوطني وعدم اعتماده على النفط، هذا اإلنجاز هو باكورة رؤيتنا الوطنية، وهو يخدم منطقة عليها كثافة مستمرة 

لحجاج والمعتمرين والمواطنين، للتنقل بين محطات القطار من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، طول العام من قبل ا

يستخدم الطاقة « قطار الحرمين»وسيقلل الضغط من استخدام الطرق البرية واستهالك الوقود، السيما أن مشروع 

يادة حركة النقل التجاري والسياحي في الكهربائية في تشغيل منظومته، إضافة إلى التقليل من حوادث السيارات، وز

ً بربط هذا الخط  ً في حال المضي قدما المملكة، وهذا له انعكاسات مهمة في تنويع مصادر االقتصاد الوطني، خصوصا

 .«نيوم»بمناطق شمال غربي المملكة، التي تشهد اهتماماً في بناء مشاريع عمالقة وعلى رأسها مشروع 

كل مناطق المملكة مرتبطة بمشاريع خطوط سكك حديد متطورة، تخدم االقتصاد الوطني  أتمنى اليوم الذي تكون فيه

وتقوي مكانة المملكة اإلقليمية، خصوصاً مع الدول المجاورة وتربطها مع دول العالم، وال أعتقد أن هذه المشاريع غائبة 

من يسافر إلى الدول أوروبية مثالً يشاهد . عالمعن قيادتنا الحكيمة، إذ إن بالدنا تحتل مكانة جغرافية واستراتيجية في ال

http://www.alhayat.com/article/4594682/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%25
http://www.alhayat.com/article/4594682/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%25
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سهولة التنقل بين دول تلك القارة من خالل منظومة من القطارات المتقدمة، تنعكس على اقتصاداتها وعالقاتها االجتماعية 

 .والسياسية بشكل الفت

ي بمثل هذه الخطوط الحديدية يجب أن يكون نقطة بناء تنطلق من أرضها لربط العالم العربي واإلسالم« قطار الحرمين»

بين دوله وشعوبه، فالمصالح االقتصادية هي من تأسس وتخدم الجميع وتنوع الخيارات في التنقل في منطقتنا، وال شك أن 

مثل هذه المشاريع الجب ارة ستخلق آالف فرص العمل في بالدنا، السيما مع الزيادة الضخمة في أعداد الخريجين وطالبي 

اب، وهذا يتطلب من جامعتنا والجهات ذات العالقة أن تؤسس لبرامج وأقسام لها عالقة بصناعة السكك العمل من الشب

الحديد في كافة التخصصات المرتبطة بالتشغيل والصيانة والخدمات المرتبطة بهذه المنظومة االقتصادية، وأال نتأخر في 

 .تأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال

دة االهتمام اإلعالمي العالمي بتدشين هذا المشروع النوعي الجبار، وهذا يعكس مكانة المملكة لقد تابعت بفرح وسعا

وخدمتها لألماكن المقدسة وانعكاس ذلك على جميع المسلمين في العالم، وهذا ال يلغي أهمية إنجاز هذا المشروع 

  .القتصادنا الوطني في التنوع في مداخيله

 

 
مجلس الوزراء السعودي يشدد على المواقف والمبادئ 

 الثابتة في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط
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 الخبر رابط

 

 24:02/  6248أكتوبر  0اخر تحديث في  - 6248أكتوبر  0ساعات في  2منذ | « الحياة» -الرياض 

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس 

 .، في قصر اليمامة بمدينة الرياض(الثلثاء)

تهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصاالته الهاتفية مع رئيس الواليات المتحدة وفي مس

األميركية دونالد ترامب، وما تم خالله من بحث العالقات المميزة وسبل تطويرها، في ضوء الشراكة االستراتيجية بين 

 .، ورئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودوالبلدين، ومع رئيس جمهورية المالديف إبراهيم دمحم صليح

وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين إثر تشريفه حفلة أهالي المدينة المنورة وتدشين عدد من 

المشاريع في المنطقة، وما أكده من حرص الدولة منذ تأسيسها على خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من 

 .حجاج والمعتمرين والزوار، وأن هذا نهج الدولة وشعب المملكة، وأن الجميع في هذا الوطن إخوان وعلى الحق أعوانال

كما رفع المجلس الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على تدشينه قطار الحرمين السريع، وإعالن بدء رحالته، 

، ومنها الخدمات األساسية 6202ف الرحمن، وفق رؤية المملكة ضمن توجيهاته بتسخير اإلمكانات كافة لخدمة ضيو

وثمن مجلس الوزراء ما وجه به خادم . للنقل عبر مشاريع كبرى تيسر سبل الراحة للحجاج والمعتمرين وجميع المسافرين

ً لمركزه ال 622الحرمين الشريفين بتقديم مبلغ   -مالي، لإلسهام مليون دوالر أميركي منحة للبنك المركزي اليمني، دعما

بما مجموعه ثالثة باليين دوالر أميركي في تخفيف األعباء  -إضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني 

االقتصادية عن الشعب اليمني الشقيق، ما يؤكد استمرار نهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب 

ستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها، ما سيعود بالنفع على المواطن اليمني، ودعم الحكومة اليمنية ال

 .اليمني

وبتوجيه كريم، أطلع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير دمحم بن سلمان بن عبد العزيز المجلس 

حفظه هللا  -لشقيقة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت ا

واستجابة لدعوة أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، وما أثمرته في بحث ما من شأنه تعزيز روابط  -

قات التاريخية التي األخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجاالت كافة، وتأكيد عمق العال

 .تربطهما في ظل قيادتي البلدين

http://www.alhayat.com/article/4603792
http://www.alhayat.com/article/4603792


 

   

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

34 

 إشادة بالبيان التمهيدي للموازنة العامة

أوضح وزير اإلعالم الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة األنباء السعودية، إثر الجلسة، أن مجلس الوزراء 

جز، ودعم استدامة المالية العامة والنمو االقتصادي على نوه باالستراتيجية المالية العامة وإسهامها في خفض معدالت الع

المدى المتوسط، ونجاح تطبيق عدد من المبادرات لتنمية اإليرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة اإلنفاق وآليات استهداف 

الذي ( 6242) 4444-4442المستحقين بالدعم، مشيداً بما تضمنه البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

يعلن المرة األولى في تاريخ موازنة المملكة، ما يعبر عن خطوات تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة العامة ورفع مستويات 

، التي تجسد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في 6202اإلفصاح المالي والشفافية ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 

المشاريع والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية واالقتصادية المعلنة والمخطط استمرار تطبيق المبادرات و

 .لها

 التشديد على مبدأ احترام السيادة الوطنية

 

في نيويورك،  90تطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، في دورتها الـ

ادئها الثابتة في سياستها الخارجية تجاه عدد من القضايا في منطقة الشرق األوسط، وفي مقدمها االتجاه الدائم لمواقفها ومب

نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة، التي تشاركها سمو الهدف وسالمة المقصد، والتشديد 

في الشؤون الداخلية للدول، وأهمية التزام األعراف والقوانين الدولية،  على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل

ورفض المملكة أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إمالءات عليها من أية دولة كانت، واستمرار جهودها في 

ً محاربة التطرف واإلرهاب، وأن رسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم ليكون الحاضر مزد  .هراً والمستقبل مشرقا

 فشل مجلس حقوق اإلنسان

 في اعتماد قرار في شأن األوضاع في اليمن

بين أن مجلس الوزراء تناول ما عبر عنه البيان المشترك، الذي أكدت فيه المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية 

عربية، فشل مجلس حقوق اإلنسان في اعتماد ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر ال

مشروع قرار موحد في شأن األوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل 

مباشر أوضاع حقوق اإلنسان، وإصرارها على عدم األخذ في االعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة ومالحظاتها 

 .لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف 02تقرير فريق الخبراء الدوليين واإلقليميين المقدم للدورة الـ الواضحة تجاه

 تأكيد مركزية قضية

 فلسطين بالنسبة إلى األمة اإلسالمية والعربية

زية جدد المجلس ما عبرت عنه المملكة أمام اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي في األمم المتحدة بنيويورك، من تأكيد مرك

قضية فلسطين بالنسبة لألمة اإلسالمية والعربية، والهوية العربية واإلسالمية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في 

، بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسالم خياراً استراتيجياً، 4229السيادة على كل األرض الفلسطينية المحتلة عام 

، وتبنتها الدول 6226مبادرة السالم العربية التي تقدمت بها المملكة عام وعلى حل الصراع العربي اإلسرائيلي وفق 

العربية واإلسالمية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء 

 .االحتالل اإلسرائيلي واالنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة

ً لالتحاد األوروبي في العاصمة وعبر الم جلس عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للتفجير الذي استهدف موكبا

الصومالية مقديشو، مؤكدا رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف واإلرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع واألسباب، 

 .ة الصومال الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجلمقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهوري

 تفويض وزير البيئة

 في البحث مع الجانب التونسي

أفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة في جدول أعمال جلسته، ومن بينها 

 :ى ما يليمواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إل

في البحث مع الجانب التونسي في شأن  -أو من ينيبه  -وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة 

مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، في مجال حماية البيئة، والتوقيع 

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة . الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية عليه، ثم رفع النسخة النهائية

في البحث مع الجانب النمسوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية  -أو من ينيبه  -والمياه والزراعة 

ووكالة حماية البيئة في جمهورية النمسا، والتوقيع  البيئة، بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

 .عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية

 اعتماد الباب السابع
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 من دليل إحصاءات مالية الحكومة

عدة في مجلس بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة االقتصاد والتخطيط، وبعد االطالع على التوصية الم

هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الباب السابع 4402-2-9وتاريخ ( د/ 02/ 42-42)الشؤون االقتصادية والتنمية رقم 

، الذي أعدته منظمة التعاون االقتصادي (6244مالية )من دليل إحصاءات مالية الحكومة ( تصنيف وظائف الحكومة)

، دليال عاما يُبنى عليه التصنيف الموحد لألجهزة الحكومية، على أن يكون بدء والتنمية، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة

تطبيقه من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتشكل لجنة على مستوى عاٍل برئاسة المركز الوطني للوثائق 

األجهزة الحكومية على والمحفوظات، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على 

 .جميع مستوياتها

بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس 

هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العمل 4402-44-64وتاريخ ( د/ 02/  26-40)الشؤون االقتصادية والتنمية رقم 

في التوقيع على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، ثم الرفع  -أو من ينيبه  -ة االجتماعية والتنمي

 .الستكمال اإلجراءات النظامية

 الموافقة على تمديد مدة

 عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

-8-64وتاريخ ( د/ 02/ 42-0)والتنمية رقم  بعد االطالع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون االقتصادية

هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج 4402-44-42وتاريخ ( د/ 02/ 22-6)هـ، ورقم 4402

 9-49وتاريخ ( 642)من قرار مجلس الوزراء رقم ( عاشراً )الوطني للمعارض والمؤتمرات المنصوص عليها في البند 

هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد 4402-42-49مس سنوات، اعتباراً من تاريخ هـ، مدة خ4404/

 .استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خالل مدة السنوات الخمس

 (سفير)ووظيفة  44ترقيات إلى المرتبة الـ

ترقية الدكتور حمد بن دمحم : ، وذلك على النحو اآلتيووظيفة سفير44وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبة الـ

بن سعيد الهاجري إلى وظيفة سفير بوزارة الخارجية، ترقية الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري إلى وظيفة سفير 

ع، ترقية بوزارة الدفا 44بوزارة الخارجية، ترقية عوض بن سعيد بن دمحم األحمري إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الـ

بوزارة الدفاع، ترقية دمحم  44دمحم بن زيد بن إبراهيم آل محمود إلى وظيفة مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية بالمرتبة الـ

بإمارة منطقة جازان، ترقية  44بن هادي بن سعد الشمراني إلى وظيفة وكيل اإلمارة المساعد للشؤون التنموية بالمرتبة الـ

بوزارة الداخلية، ترقية عبدالعزيز بن  44ميدي البقعاوي إلى وظيفة مدير عام المشتريات بالمرتبة الـالحميدي بن خلف الح

بوزارة التعليم، تعيين خالد بن علي بن  44دخيل بن عثمان الحميضي إلى وظيفة مدير عام اإلعالم التربوي بالمرتبة الـ

بوزارة التعليم، ترقية دمحم بن عبيد بن دمحم بن نمشة إلى  44ـمقبول القحطاني على وظيفة مدير عام البعثات بالمرتبة ال

بهيئة الرقابة والتحقيق، ترقية دمحم بن عبداللطيف بن حسن الجوفي إلى  44وظيفة مدير عام مكتب الرئيس بالمرتبة الـ

 .بهيئة الرقابة والتحقيق 44وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الـ

ً بما جاء فيها، واطلع مجلس الوزراء على عدد من ا لمواضيع العامة المدرجة في جدول أعماله، وأحاط المجلس علما

 .ووجه حيالها بما رآه

 

 
الكاميرات »تحاصر الجرائم في الطرق والمرافق بـ« الداخلية»

 «الأمنية
    م6248 اكتوبر 20 - هـ4442محرم  60االربعاء  الحياة جريدة : المصدر

 الخبر رابط
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من مصادر موثوقه، أن وزارة الداخلية تسعى إلى نشر كاميرات مراقبة في الطرق واألماكن العامة « الحياة»علمت 

 .والمرافق وأماكن التجمعات، بهدف محاصرة الجرائم ومراقبة التعديات على الممتلكات العامة والخاصة

بلغت وزارة النقل بضرورة توظيف التقنية ورفع مستوى األمن وأهمية وجود الكاميرات أ« الداخلية»وأوضحت أن 

لمراقبة الطرق واألماكن العامة والمرافق وكذلك أماكن التجمعات، والحاجة العاجلة إلى تسريع نشرها وتركيبها، ما 

ة واإلسهام في مكافحة الجريمة، إضافة سيكون له األثر الفع ال في حفظ األمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاص

إلى تكليف من يلزم بإيجاد كاميرات مراقبة تغطي جميع الطرق ومحطات الطرق وما في حكمها، ووسائل النقل التي 

 .بإشراف وزارة النقل أو الجهات التابعة لها

جميع الطرق ومرافق ووسائل  وبينت المصادر أن وزارة الداخلية طلبت وضع خطة عاجلة لتركيب كاميرات المراقبة في

النقل التي ال توجد بها كاميرات حاليا، إضافة إلى اعتماد إدراج تركيب كاميرات المراقبة األمنية ضمن متطلبات 

ومواصفات وشروط جميع مشاريع النقل الجديدة أو التي قيد اإلنشاء، إلى جانب تضمينها في عقود التشغيل والصيانة، 

خارجها، مع التزام نقل بياناتها إلى الجهات األمنية، وأن تكون الكاميرات وفق الشروط  سواء في داخل المدن أم

 والمواصفات الفنية المعتمدة بالموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية

 

 
 منع بيع وتداول التبغ غير المدخن

    م6248 اكتوبر 20 - هـ4442محرم  60االربعاء   الرياضجريدة : المصدر
.alriyadh.com/1708309http://www 

 

 دمحم الحيدر -الرياض 

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على منع بيع وتداول أنواع التبغ غير المدخن كافة، مشيرةً إلى أن األمر السامي الذي 

 .أكد على منع تداول وبيع مادتي السويكة والشمة

ير المدخن، وتُستخدم غالباً عن طريق المضغ، وتنتشر تحت وذكرت الهيئة أن مادتي السويكة والشمة من أنواع التبغ غ

 ، مشيرةً (التمباك، البردقان، الحقة، القرحة، السفة، السعوط، قوتكا)أسماء عدة منها 

 .إلى أنها ستتخذ اإلجراءات النظامية بحق المخالفين

دار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات يُشار إلى أن الهيئة أُسند إليها مؤخراً مهام منتجات التبغ وفحصها وإعداد وإص

 .القياسية الخاصة بمنتجات التبغ

 

على جميع  3133تطبيق تصنيف الوظائف وفق مالية 

 الأجهزة الحكومية
 

    م6248 اكتوبر 20 - هـ4442محرم  60االربعاء  الرياض جريدة : المصدر
49204&CategoryID=5http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=3 

 

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر 

من دليل إحصائيات مالية ( تصنيف وظائف الحكومة)وقرر مجلس الوزراء اعتماد الباب السابع . اليمامة بمدينة الرياض
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ته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة، كدليل عام يُبنى الذي أعد( 6244مالية )الحكومة 

عليه التصنيف الموحد لألجهزة الحكومية، على أن يكون البدء بتطبيقه من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، 

وبمشاركة عدٍد من الجهات الحكومية،  وتشكل لجنة على مستوى عاٍل برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات،

 .تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على األجهزة الحكومية على جميع مستوياتها

 عالقات متميزة

في مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصاالته الهاتفية مع الرئيس دونالد ترمب رئيس 

وما تم خالله من بحث للعالقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة اإلستراتيجية بين  الواليات المتحدة األميركية

 .البلدين، ومع الرئيس إبراهيم دمحم صليح رئيس جمهورية المالديف، والرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا

حفل أهالي المدينة المنورة، وتدشين عدد وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين إثر تشريفه 

من المشروعات في المنطقة، وما أكد عليه من حرص الدولة منذ تأسيسها على خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة 

وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن هذا نهج الدولة وشعب المملكة، وأن الجميع في هذا الوطن إخوان 

 .انوعلى الحق أعو

 قطار الحرمين 

رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تدشينه قطار الحرمين السريع، وإعالن بدء رحالته ضمن 

ومنها الخدمات األساسية للنقل عبر  6202توجيهاته بتسخير اإلمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 

وثمن مجلس الوزراء ما وجه به خادم الحرمين . جاج والمعتمرين وجميع المسافرينمشاريع كبرى تيسر سبل الراحة للح

مليون دوالر أميركي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، لإلسهام باإلضافة إلى ما سبق  622بتقديم مبلغ 

خفيف األعباء االقتصادية على الشعب إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثالثة مليارات دوالر أميركي في ت

اليمني الشقيق، مما يؤكد استمرار نهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني، ودعم الحكومة 

 .اليمنية الستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني

 يتزيارة الكو 

بتوجيه كريم، أطلع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز، المجلس على 

نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت الشقيقة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، واستجابة لدعوة 

الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما أثمرته في بحث ما من شأنه تعزيز روابط صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 

األخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجاالت كافة، وتأكيد عمق العالقات التاريخية التي 

 .تربطهما في ظل قيادتي البلدين

 خفض معدالت العجز 

واد بن صالح العواد في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه باإلستراتيجية المالية أوضح وزير اإلعالم الدكتور ع

العامة وإسهامها في خفض معدالت العجز، ودعم استدامة المالية العامة والنمو االقتصادي على المدى المتوسط، ونجاح 

ة اإلنفاق وآليات استهداف المستحقين بالدعم، تطبيق العديد من المبادرات لتنمية اإليرادات غير النفطية، وتحسين كفاء

الذي يعلن للمرة األولى ( 6242ـ  4444  / 4442)مشيداً بما تضمنه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

صاح المالي في تاريخ ميزانية المملكة، مما يعبر عن خطوات تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ورفع مستويات اإلف

التي تجسد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في استمرار تطبيق  6202والشفافية ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 

 .المبادرات والمشاريع والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية واالقتصادية المعلنة والمخطط لها

 شراكة صادقة 

مملكة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، لمواقفها تطرق المجلس إلى ما أكدته ال

ومبادئها الثابتة في سياستها الخارجية تجاه عدد من القضايا في منطقة الشرق األوسط وفي مقدمتها االتجاه الدائم نحو 

التي تشاركها سمو الهدف وسالمة المقصد، والتشديد على الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة 

مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأهمية االلتزام باألعراف والقوانين الدولية، ورفض 

ا في محاربة المملكة أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إمالءات عليها من أي دولة كانت، واستمرار جهوده

 ً  .التطرف واإلرهاب، وأن رسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم ليكون الحاضر مزدهراً والمستقبل مشرقا

وبين العواد أن مجلس الوزراء تناول ما عبر عنه البيان المشترك الذي أكدت فيه المملكة والجمهورية اليمنية ودولة 

بحرين وجمهورية مصر العربية، فشل مجلس حقوق اإلنسان في اعتماد مشروع قرار اإلمارات العربية المتحدة ومملكة ال

موحد بشأن األوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع 
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الحظاتها الواضحة تجاه حقوق اإلنسان، وإصرارها على عدم األخذ بعين االعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وم

 .لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف 02تقرير فريق الخبراء الدوليين واإلقليميين المقدم للدورة 

وجدد المجلس ما عبرت عنه المملكة أمام اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي في األمم المتحدة بنيويورك، من تأكيد مركزية 

عربية، وعلى الهوية العربية واإلسالمية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في قضية فلسطين بالنسبة لألمة اإلسالمية وال

م بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسالم خياراً إستراتيجياً، 4229السيادة على كل األرض الفلسطينية المحتلة عام 

م، وتنبتها الدول 6226مملكة عام وعلى حل الصراع العربي اإلسرائيلي وفق مبادرة السالم العربية التي تقدمت بها ال

العربية واإلسالمية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء 

وعبر المجلس عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين . االحتالل اإلسرائيلي واالنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة

ً لالتحاد األوروبي في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدا رفض المملكة القاطع لجميع  للتفجير الذي استهدف موكبا

مظاهر العنف واإلرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع واألسباب، مقدًما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة 

 .لشفاء العاجلوشعب جمهورية الصومال الشقيقة والتمنيات للمصابين با

 تصنيف الوظائف 

أشار العواد إلى أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات 

 :اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي

بالتباحث مع الجانب التونسي في  -من ينيبه أو  -وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة : أوالً 

شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة، 

 .والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية

 ً بالتباحث مع الجانب النمساوي في  -أو من ينيبه  -تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة وافق مجلس الوزراء على : ثانيا

شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية 

رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات ووكالة حماية البيئة في جمهورية النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم 

 .النظامية

 ً والتخطيط، وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس  بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة االقتصاد: ثالثا

هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الباب السابع 4402  / 2  / 9وتاريخ ( د  / 02  / 42ـ  42)الشؤون االقتصادية والتنمية رقم 

االقتصادي الذي أعدته منظمة التعاون ( 6244مالية )من دليل إحصائيات مالية الحكومة ( تصنيف وظائف الحكومة)

والتنمية بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة، كدليل عام يُبنى عليه التصنيف الموحد لألجهزة الحكومية، على أن يكون البدء 

بتطبيقه من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتشكل لجنة على مستوى عاٍل برئاسة المركز الوطني للوثائق 

الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على األجهزة الحكومية على  والمحفوظات، وبمشاركة عدٍد من

ً . جميع مستوياتها بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وبعد االطالع على : رابعا

هـ، قرر 4402  / 44  / 64وتاريخ ( د  / 02  / 26ـ  40)التوصية المعدة في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم 

بالتوقيع على النظام األساسي لمركز  -أو من ينيبه  -مجلس الوزراء تفويض معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية 

ً . العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومن ثم الرفع الستكمال اإلجراءات النظامية بعد االطالع على التوصيتين : خامسا

 02  / 22ـ  6)هـ، ورقم 4402  / 8  / 64وتاريخ ( د  / 02  / 42ـ  0)دتين في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم المع

هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج الوطني للمعارض 4402  / 44  / 42وتاريخ ( د  /

هـ، لمدة 4404  / 9  / 49وتاريخ ( 642)قرار مجلس الوزراء رقم من ( عاشراً )والمؤتمرات المنصوص عليها في البند 

هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد إستراتيجية صناعة 4402  / 42  / 49خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 

وضوعات العامة واطلع مجلس الوزراء على عدٍد من الم. المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خالل مدة السنوات الخمس

 . المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه

 ترقيات وتعيينات 

 :، وذلك على النحو التالي(سفير)وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة 

 .بوزارة الخارجية( سفير)ى وظيفة حمد بن دمحم بن سعيد الهاجري إل/ ترقية الدكتور 24

 .بوزارة الخارجية( سفير)هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري إلى وظيفة / ترقية الدكتور 26

 .بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع( مستشار إداري)ترقية عوض بن سعيد بن دمحم األحمري إلى وظيفة  20

بالمرتبة الرابعة عشرة ( مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية)وظيفة ترقية دمحم بن زيد بن إبراهيم آل محمود إلى  24

 .بوزارة الدفاع

بالمرتبة الرابعة عشرة ( وكيل اإلمارة المساعد للشؤون التنموية)ترقية دمحم بن هادي بن سعد الشمراني إلى وظيفة  20

 .بإمارة منطقة جازان
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 .بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية( مدير عام المشتريات)فة ترقية الحميدي بن خلف الحميدي البقعاوي إلى وظي 22

بالمرتبة الرابعة عشرة ( مدير عام اإلعالم التربوي)ترقية عبدالعزيز بن دخيل بن عثمان الحميضي إلى وظيفة  29

 .بوزارة التعليم

 .بة الرابعة عشرة بوزارة التعليمبالمرت( مدير عام البعثات)تعيين خالد بن علي بن مقبول القحطاني على وظيفة  28

بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة ( مدير عام مكتب الرئيس)ترقية دمحم بن عبيد بن دمحم بن نمشة إلى وظيفة  22

 .والتحقيق

 .قيقبالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتح( مستشار إداري)ترقية دمحم بن عبداللطيف بن حسن الجوفي إلى وظيفة  42
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      PM 9:49 26-42-6248بندر التركي : الرياض

قيام المملكة، مؤخرا، بتغييرات جذرية في نظامي مكافحة غسل األموال، « فاتف»د تقرير مجموعة العمل المالي فيما أك

ومكافحة تمويل اإلرهاب، لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشيا مع توصيات المجموعة المحد ثة، كشف إحصاء 

، لرفع أنظمتها ضد غسل األموال وتمويل «اماس»إجراء اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي  44أخير وجود 

 .اإلرهاب

 أبرز اإلجراءات

 خطة عمل لتحسين البيئة التشريعية 

 مراجعة نظامي مكافحة غسل األموال، وجرائم اإلرهاب  

 إصدار أدلة وقواعد تتواكب مع المتطلبات الدولية 

 التنسيق مع الجهات اإلشرافية على القطاع المالي 

 التفتيشية ورصد المخالفاتتكثيف المهام  

 

 من مدارس البنات بنظام مكافحة الحرائق% 63تغطية 
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آالف  42، إضافة إلى توريد وتركيب «بنين وبنات»ألف طفاية حريق لجميع إدارات التعليم  422خصصت وزارة التعليم 

إدارة تعليمية، لتغطية نحو  48نظام حماية وإطفاء آلي لمصادر التيار الكهربائي، تكون جميعها لمدارس البنات فقط في 

 . ألف مدرسة 42ابة من تلك المدارس البالغ مجموعها قر% 26

 4408أبرز مسببات حرائق المنشآت التعليمية خالل  

 028ماس كهربائي 

 40عبث أطفال 

 62مصدر حراري متوهج وبطيء 

 62جنائي  

 42التخلص من النفايات والمخلفات 

 

يد وتركيب ، إضافة إلى تور«بنين وبنات»ألف طفاية حريق لجميع إدارات التعليم  422كشفت وزارة التعليم تخصيص 

إدارة تعليمية،  48آالف نظام حماية وإطفاء آلي لمصادر التيار الكهربائي، خصصت جميعها لمدارس البنات فقط في  42

حرائق ناجمة عن ماس  028في وقت تشير اإلحصاءات الرسمية إلى تعرض المنشآت التعليمية خالل العام الماضي إلى 

 02حريقا، أسفرت عن إصابة  424رائق المنشآت التعليمية البالغ عددها من إجمالي ح%  26.04كهربائي، تشكل نسبة 

 .ذكور 42منهم إناث و 62شخصا، 

 حصر أعداد الطفايات 

ه إلى  لفت المشرف على األمن والسالمة المدرسية بوزارة التعليم الدكتور ماجد عبيد الحربي، في سياق خطاب موج 

إلى إضافة نموذج خاص على الموقع اإللكتروني إلدارة األمن والسالمة  مديري إدارات التعليم في جميع المحافظات،

بالوزارة، لحصر أعداد طفايات الحريق اآللية، وأعداد الحوامل الخاصة، وأعداد أنظمة الحماية واإلطفاء اآللي لمصادر 

النصيب الفعلي لكل مدرسة من وذلك لمعرفة « بنين، وبنات»التيار الكهرباء، تتم تعبئتها من مسؤولي السالمة بالمدارس 

 .التجهيزات

 حرائق 028  

، عن حوادث الحريق التي 6249في سياق متصل بالسالمة المدرسة، أوضح آخر إحصاء صادر عن الدفاع المدني لعام 

حرائق، تشكل نسبة  028شهدتها المملكة، أن حوادث الحريق في المنشآت التعليمية الناجمة عن ماس كهربائي بلغت 

منهم  62شخصا  02حريقا، أسفرت عن إصابة  424من إجمالي حرائق المنشآت التعليمية التي بلغ عددها %  26.04

 .ذكور 42إناث و
 

 
 لا حصانة لأحد.. محاكمة الوزراء
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 ن سعود الجذلانيدمحم ب. د
لقد آمنت قيادة السعودية الحديثة اليوم بأن تحصين الدولة من الداخل يرتكز أوالً على محاربة الفساد بكل صوره، والبدء 

في ذلك بأكثر أجزاء هذا الفساد تعقيداً وقوةً مما كانت في السابق تحتمي بالنفوذ أو تستغل ثغرات األنظمة وقصور بعض 

 ..نصوصها

أثناء لقائه جمعاً من المواطنين والعلماء والمسؤولين في زيارته الميمونة  -أيده هللا  -ادم الحرمين الشريفين في كلمة خ

على أن من المبادئ الراسخة للعدالة السعودية أنه ال حصانة ألحد في المملكة تحول  -حفظه هللا  -للمدينة المنورة، أك د 

الحقوق عند المنازعة، وأن بإمكان أصغر مواطن أن يرفع الدعوى ويطالب دون مساءلته عند المخالفة، أو مطالبته ب

 .بالحق الذي يدعيه ضد أي شخص في المملكة مهما كانت مكانته ووظيفته

ً مع القرار اإلصالحي الكبير الذي صدر عن مجلس  -حفظه هللا  -وقد جاء كالم خادم الحرمين الشريفين  ً تقريبا متزامنا

هـ الصادر 4400/  4/ 66وتاريخ « 6/ م»من المرسوم الملكي رقم « رابعاً »موافقة على تعديل البند الوزراء مؤخراً بال
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بشأن الموافقة على نظام اإلجراءات الجزائية المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من 

ً من تاريخ نشوء « ستين» تسمع بعد مضي وال»سبق له أن عي ن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، وذلك بحذف عبارة  يوما

 .، الواردة في ذلك البند«الحق المدعى به

وسبق هذا القرار بأيام قليلة قرار إصالحي آخر بتعديل بعض مواد نظام مكافحة الرشوة لتتسع بذلك دائرة تجريم العديد 

من في حكمه مما لم يكن النظام سابقاً من أعمال جريمة الرشوة، وإضافة بعض فئات الموظفين إلى الموظف العام و

 .يتناولها

ماضيةً بكل جدية في دفع عجلة  -أيدهما هللا وحفظهما  -وهكذا تستمر الدولة بقيادة ملك العزم والحزم وسمو ولي عهده 

التجريم اإلصالح، وتطوير أسلحة محاربة الفساد، لتتواكب مع الكثير من صور وفئات الفساد التي كانت قديماً بمنأى عن 

 .والمساءلة

 

لقد آمنت قيادة السعودية الحديثة اليوم بأن تحصين الدولة من الداخل يرتكز أوالً على محاربة الفساد بكل صوره، والبدء 

في ذلك بأكثر أجزاء هذا الفساد تعقيداً وقوةً مما كانت في السابق تحتمي بالنفوذ أو تستغل ثغرات األنظمة وقصور بعض 

 .نصوصها

فى على المتابع أن هذه القرارات الداعمة لمحاربة الفساد والقضاء عليه تأتي بالتزامن مع ما يعلن عنه ويقوده بشكل وال يخ

من إصالحات اقتصادية وخطوات لرفع فرص االعتماد على مصادر متنوعة في  -حفظه هللا  -مستمر سمو ولي العهد 

يمكن إلصالحات اقتصادية أن تحقق أهدافها على أحسن وجه ما لم يتم الدخل بدالً عن االعتماد الكلي على النفط؛ ألنه ال 

 .تضييق الخناق على الفساد

ً أن إجراءات محاربة الفساد قد ال تطال من يسميهم الناس  وألنه كان من السائد في اعتقاد الكثير من الناس قديما

رحمه هللا  -يسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز فإنه مما ال يخفى على المطلع أن الدولة منذ تأس« الرؤوس الكبيرة«بـ

لم تكن لتقبل التغطية على جرائم الفساد أياً كانت مكانة ومنصب مرتكبها، إال أنه لما كان الغالب على إجراءات محاربة  -

النظامية التي  بعض العوائق من النصوص -أيضاً  -فساد بعض النافذين أن تتم دون اإلعالن عنها للعموم، وكانت هناك 

ً فكرة أو  تصع ب تتبع ومحاربة بعض صور الفساد؛ لذا فقد جاء هذا العهد الميمون ليبد د كل هذه العوائق، ويلغي تماما

 .اعتقاد البعض بوجود حصانة تحمي الفاسدين، أو قصور في األنظمة يحول دون مالحقتهم

أنه يعلق اآلمال في تحقيق الطموحات واألهداف على جيل  حين أكد في عدة مناسبات -حفظه هللا  -وإن سمو ولي العهد 

الشباب من السعوديين، فإن هذه اإلجراءات اإلصالحية تأتي دعماً لركيزة االعتماد على جيل الشباب في اإلصالح، لتبعث 

أن يحققوا في نفوسهم كامل الثقة في حرص الدولة على حماية المنجزات والمكتسبات التي حققها آباؤهم، والتي يؤمل 

مثلها وأفضل منها في الحاضر والمستقبل، وأنها ستكون موجهةً فقط لخير ونماء الوطن والمواطن، بعد تحصينها 

 .-بإذن هللا  -وحمايتها بكل وسائل الحماية من التعدي عليها والعبث بها 

 

 

 ...!إرهابي في التحالف
      م6248 اكتوبر 20 - هـ4442محرم  60االربعاء   الحياة جريدة : المصدر

  رابط الخبر

   

 سعود الريس
ال يختلف اثنان اليوم على أن مقاطعة قطر كانت ألسباب وجيهة، وهناك الكثير من األدلة التي تثبت تورطها، سواء في 

ة، هذا جزء يسير مما زعزعة استقرار المنطقة، أو التآمر على دول المنطقة، أو تمويل جماعات الستهداف أمن المنطق

ارتكبته السياسة القطرية من تجاوزات ليست خافية على أحد، ومنذ إعالن المقاطعة سارت األمور على هذا النمط حتى 

عندما أعلن عن اجتماع رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لبحث ( سبتمبر)أيلول  42تاريخ 

http://www.alhayat.com/article/4594682/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%25
http://www.alhayat.com/article/4594682/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%25
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ة، ودراسة إنشاء األكاديمية الخليجية للدراسات االستراتيجية واألمنية، وكان الالفت أن تفعيل القيادة العسكرية الموحد

 .االجتماع ضم بجانب رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس األركان القطري غانم بن شاهين الغانم

ر متهمة وباألدلة بأنها دعمت الحوثيين سرا، مرت مشاركة الغانم كحالة شاذة، لكنها لم تأخذ أبعاداً أخرى على رغم أن قط

 !ما دفع إلى طردها من تحالف إعادة الشرعية في اليمن، واليوم هي تدعمهم علنا

في جميع األحوال سارت األمور بذات الوتيرة التصاعدية إعالميا باستثناء سعي قطر لطرح أزمتها على المنصات كافة، 

 .دراكها أن المقاطعة باقية واالستجداء لن يفيدبغية استجداء مواقف الدول، على رغم إ

بعيدا عن ذلك نأتي إلى األسبوع الماضي عندما اجتمع وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو مع وزراء خارجية دول 

التحالف االستراتيجي »مجلس التعاون، باإلضافة إلى مصر واألردن، بومبيو والوزراء تحدثوا عن تأسيس ما يعرف باسم 

فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية األميركية هيذر نويرت إن . لتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة« لشرق األوسطل

لتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة، وإن جميع « تحالف استراتيجي شرق أوسطي»االجتماع ناقش مسألة إقامة 

من إيران للمنطقة والواليات المتحدة، وشددوا بحسب بيان  المشاركين اتفقوا على ضرورة مواجهة التهديدات الموجهة

للخارجية األميركية على ضرورة هزيمة تنظيم داعش والمنظمات اإلرهابية األخرى، وإنهاء الصراعات في سورية 

 .«وقف النشاط اإليراني الخبيث في المنطقة»واليمن وتأمين العراق و

التعاون الخليجي ومصر واألردن ومعها بطبيعة الحال أميركا، ال يبدو تحالف استراتيجي للشرق األوسط أساسه مجلس 

أن تحالفاً من هذا النوع قد يكتب له النجاح إال في حال واحدة، هي أن تكون جميع تلك الدول متفقة وصادقة في محاربة 

يبدو أنه متوفر في التحالف  االرهاب، وأال يكون ألي منها ارتباط به أو بمصادر تمويله أو بمن يحتضنه، وهذا الشرط ال

مواقفها مختلفة بالنسبة إليران تتراوح بين التحالف والحياد والتحاشي، وما  4+  8الذي يتم اإلعداد له، فهناك دول من بين 

يعنينا هنا هو التحالف، والحديث بالتأكيد عن قطر، فال يبدو واضحا كيف ستكون طرفا في حلف وجد لمحاربة حليف لها 

 .اتفاقيات وسياسات وأهداف مشتركةتربطهما 

أميركية، طبعا ال أتحدث  -جميعنا نتفق على أن إيران هي المهدد األول للمنطقة، ومن الواضح أن هناك مواجهة إيرانية 

عن مواجهة عسكرية، حتى وإن خرج مستشار األمن القومي للرئيس األمريكي جون بولتون مهددا إيران بأنها ستدفع 

ن لم تغير نهجها السياسي، وحتى وإن هدد ترامب وتوعد، لسبب بسيط جدا، أن إيران تمر بمرحلة إ« ثمنا باهظا»

اضطرابات في الداخل، دعنا من أحاديثهم وتهديداتهم، فما تشهده إيران لم يكن مؤامرات مثلما يسوقه إعالمها، بل جاء 

وتحديدا بعد بدء سريان العقوبات األميركية  نتيجة العقوبات التي فرضت عليها، وستزداد وتيرته بعد شهر من اآلن

الجديدة المتعلقة بالنفط والبنك المركزي، هنا إيران ستكون في مأزق حقيقي، لكن هل ستلتزم الصمت؟ وكيف سترد على 

 تلك العقوبات وعلى تشكيل تحالف استراتيجي لمواجهتها وهو األمر الذي يعلن تهديدا مباشرا لها؟

خلية التي تحدثنا عنها ال يمكن إليران السعي ألي مواجهة عسكرية مع الواليات المتحدة األميركية أو بالنظر لألوضاع الدا

حلفائها، فوتيرة االحتجاجات في الداخل تتصاعد والعقوبات تستنزف خزينتها، لذلك األسهل أن تلجا إلى أدواتها، فال 

ال نستبعد زيادة جرعة االعتداءات الصاروخية من نستبعد أن تواصل تهديدها ومضايقاتها في مضيق هرمز، وأيضا 

الحوثيين على أراضي المملكة، أيضا هناك الميليشيات الشيعية اإلرهابية والسنية المتطرفة، وهذه من المتوقع أن تنشط 

 .إيرانالسيما في البحرين والكويت والسعودية، بمعنى أن المواجهة إن تطورت فستكون مواجهة بالوكالة وهوما تبرع فيه 

التهديدات اإلرهابية وتطورات المنطقة تؤكد أن هناك حاجة فعلية لتحالف استراتيجي كان من الممكن أن يكون العراق 

عضوا فيه لوال الظروف التي يمر بها، لكن وبغض النظر، فإن أي تحالف يتم تأسيسه في المنطقة ينبغي أال يقتصر على 

لتي تدعمها، بل يجب أن يشمل قطر وميليشياتها ألنها ال تقل إرهابا، ووجودها مواجهة اإلرهاب اإليراني والميليشيات ا

كما ال ينبغي . كعضو في التحالف هو في حقيقة األمر عضوية فخرية إليران ولداعش وللنصرة والقاعدة والحرس الثوري

للدرجة التي تجعلها تتجاهل  للتحالف أيضا أن يمنح واشنطن صالحية أن تكون هي من يحدد أجندة المرحلة في المنطقة،

أن هناك خالفا جوهريا بين دولها، لذلك إذا كانت الواليات المتحدة جادة في بناء تحالف استراتيجي لمحاربة اإلرهاب، فال 

ينبغي أن يكون أحد أعضائه طرفا رئيسا في اإلرهاب بل وتابعا ألجندات وسياسات وإمالءات دولة اإلرهاب األولى 

ن كان الغرض إيصال فكرة لطهران بأن الحوار الذي تستجدونه معنا غير كاف، وأن االتفاقيات هي ، أما إ«إيران»

 .المطلوبة، فمن الواضح أن شوطا ال بأس به تم قطعه
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 لنهوض بخدمات ذوي الإعاقةالمملكة تؤكد حرصها على ا

    م6248 اكتوبر 24 - هـ4442محرم  64الحياة الخميس  جريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

الرفاه  أكدت المملكة العربية السعودية سعيها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة، حرصاً منها على ضمان

ً من ذلك برزت احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة في مقدمة األولويات عند صياغة  بين فئات المجتمع كافة، وانطالقا

 .6242-6240سياسات خطة التنمية العاشرة في المملكة 

تير أول نورة جاء ذلك، في كلمة المملكة التي ألقتها عضو وفد المملكة الدائم لدى األمم المتحدة في نيويورك السكر

وقالت . للجمعية العامة لألمم المتحدة 90الجبرين، ضمن أعمال اللجنة االجتماعية واالنسانية والثقافية خالل الدورة الـ

ه األمين العام لألمم المتحدة في تقريره بعنوان »: الجبرين خطة العمل من أجل إدماج العمل )تثمن المملكة النهج الذي أقر 

، وفي هذا الصدد، قامت المملكة بوضع سياسات لتحفيز أخالقيات العمل (6202تنمية المستدامة التطوعي في خطة ال

ع روح العطاء والتطوع  التطوعي وتطوير برامج التكافل االجتماعي، وأثمر عن هذه السياسات عدد من البرامج التي تشج 

 .«والتطوعي للفرد والمجتمع مع االهتمام باألسرةكبرنامج مراكز األحياء الذي يسعى لتفعيل الدور االجتماعي والتنموي 

ب وفد المملكة باستنتاجات وتوصيات األمين العام في تقرير التنمية  وفي ما يختص برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، رح 

وتحسين الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وباإلجراءات التي يجب اتخاذها لزيادة تعميم مراعاة مسائل اإلعاقة في التنمية، 

 .تنسيق أنشطة منظومة األمم المتحدة من أجل النهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة في مجال التنمية

وأعرب الوفد عن إيمان المملكة بأهمية دور األوضاع االجتماعية التي يعيش في ظلها األسر في تحسين نواتج التعليم 

التي تسعى لنشر ( ارتقاء)قامت وزارة التعليم بمبادرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلى سبيل المثل ال الحصر، 

ثقافة الشراكة في المجتمع وتعزيز مشاركة المدرسة مع األسرة والمجتمع في العملية التربوية والتعليمية واالرتقاء بها 

ز مكانة األسرة لتطوير مهارات األبناء الشخصية وتعزيز القيم األخالقية، ويعمل مجلس شؤون األسرة بالمملكة على تعزي

ودورها في المجتمع والنهوض بها، في جهود ترمي إلى إدماج سياسات األسرة في األطر الوطنية للتنمية المستدامة، 

ويقوم المجلس بمهمته هذه من خالل توليه العمل على قيام الجهات الحكومية بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، 

 .سرةلتكوين الرؤية المشتركة لأل

وأشارت إلى إطالق برنامج جودة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المملكة، من خالل محوري تطوير 

أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، فيعمل على تطوير أنماط الحياة من خالل تفعيل مشاركة األفراد في األنشطة 

 .الترفيهية والرياضية والثقافية

ت الجمعية العامة بأن تعزيز العالقات بين »: نوأضافت الجبري يحظى المسنون في المملكة بمكانة خاصة، فكما أقر 

األجيال يعزز استقالل المسنين وأمنهم ورفاههم، فإن المملكة قد بذلت جهداً في سبيل تعزيز التفاعل القوي بين األجيال من 

ركز الملك سلمان االجتماعي الذي يهتم برعاية كبار السن خالل مراكز وبرامج مختصة، ويأتي في مقدمة هذه الجهات م

بأساليب علمية حديثة تحافظ على التواصل بين كبار السن ومحيطهم األسري واالجتماعي واالستفادة منهم بإتاحة الفرصة 

 .«لهم لإلسهام في تقديم معرفتهم وخبراتهم للمجتمع

يين بشكل وفي مجال تعميم التعليم ومحو األمية، أكد الوفد،  أن حكومة المملكة تتفانى بتقديم خدمات تعليمية وتثقيفية لألم 

، 62/9/4296وتاريخ ( 66/م)عام ومنهم كبار السن وفق ما نص عليه نظام تعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

ة الفرصة لكبار السن من الذي أكد على االهتمام بتعليم الكبار ومحو أميتهم والوصول لهم في أماكن إقامتهم، وإتاح

 (.مراكز األحياء، والحمالت الصيفية، والحي المتعلم، واألندية الموسمية)الجنسين لالستفادة من برامج 
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مجلس الوزراء السعودي يشدد على المواقف والمبادئ 

 الثابتة في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط
    م6248 اكتوبر 24 - هـ4442محرم  64الحياة الخميس  جريدة : المصدر

 الخبر رابط

 

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس 

 .، في قصر اليمامة بمدينة الرياض(الثلثاء)

خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصاالته الهاتفية مع رئيس الواليات المتحدة وفي مستهل الجلسة أطلع 

األميركية دونالد ترامب، وما تم خالله من بحث العالقات المميزة وسبل تطويرها، في ضوء الشراكة االستراتيجية بين 

 .إندونيسيا جوكو ويدودوالبلدين، ومع رئيس جمهورية المالديف إبراهيم دمحم صليح، ورئيس جمهورية 

وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين إثر تشريفه حفلة أهالي المدينة المنورة وتدشين عدد من 

المشاريع في المنطقة، وما أكده من حرص الدولة منذ تأسيسها على خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من 

 .والزوار، وأن هذا نهج الدولة وشعب المملكة، وأن الجميع في هذا الوطن إخوان وعلى الحق أعوانالحجاج والمعتمرين 

كما رفع المجلس الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على تدشينه قطار الحرمين السريع، وإعالن بدء رحالته، 

، ومنها الخدمات األساسية 6202ية المملكة ضمن توجيهاته بتسخير اإلمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وفق رؤ

وثمن مجلس الوزراء ما وجه به خادم . للنقل عبر مشاريع كبرى تيسر سبل الراحة للحجاج والمعتمرين وجميع المسافرين

ً لمركزه المالي، لإلسهام  622الحرمين الشريفين بتقديم مبلغ   -مليون دوالر أميركي منحة للبنك المركزي اليمني، دعما

بما مجموعه ثالثة باليين دوالر أميركي في تخفيف األعباء  -إضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني 

االقتصادية عن الشعب اليمني الشقيق، ما يؤكد استمرار نهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب 

قرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها، ما سيعود بالنفع على المواطن اليمني، ودعم الحكومة اليمنية الستعادة أمن واست

 .اليمني

وبتوجيه كريم، أطلع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير دمحم بن سلمان بن عبد العزيز المجلس 

حفظه هللا  -توجيهات خادم الحرمين الشريفين  على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت الشقيقة، بناء على

واستجابة لدعوة أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، وما أثمرته في بحث ما من شأنه تعزيز روابط  -

تي األخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجاالت كافة، وتأكيد عمق العالقات التاريخية ال

 .تربطهما في ظل قيادتي البلدين

 إشادة بالبيان التمهيدي للموازنة العامة

أوضح وزير اإلعالم الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة األنباء السعودية، إثر الجلسة، أن مجلس الوزراء 

المالية العامة والنمو االقتصادي على  نوه باالستراتيجية المالية العامة وإسهامها في خفض معدالت العجز، ودعم استدامة

المدى المتوسط، ونجاح تطبيق عدد من المبادرات لتنمية اإليرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة اإلنفاق وآليات استهداف 

 الذي( 6242) 4444-4442المستحقين بالدعم، مشيداً بما تضمنه البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

يعلن المرة األولى في تاريخ موازنة المملكة، ما يعبر عن خطوات تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة العامة ورفع مستويات 

، التي تجسد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في 6202اإلفصاح المالي والشفافية ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 

ج التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية واالقتصادية المعلنة والمخطط استمرار تطبيق المبادرات والمشاريع والبرام

 .لها

 التشديد على مبدأ احترام السيادة الوطنية

في نيويورك،  90تطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، في دورتها الـ

سياستها الخارجية تجاه عدد من القضايا في منطقة الشرق األوسط، وفي مقدمها االتجاه الدائم لمواقفها ومبادئها الثابتة في 

نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة، التي تشاركها سمو الهدف وسالمة المقصد، والتشديد 

ية للدول، وأهمية التزام األعراف والقوانين الدولية، على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخل

http://www.alhayat.com/article/4603792
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ورفض المملكة أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إمالءات عليها من أية دولة كانت، واستمرار جهودها في 

ً محاربة التطرف واإلرهاب، وأن رسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم ليكون الحاضر مزدهراً والمستقبل مش  .رقا

 فشل مجلس حقوق اإلنسان

 في اعتماد قرار في شأن األوضاع في اليمن

بين أن مجلس الوزراء تناول ما عبر عنه البيان المشترك، الذي أكدت فيه المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية 

قوق اإلنسان في اعتماد ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، فشل مجلس ح

مشروع قرار موحد في شأن األوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل 

مباشر أوضاع حقوق اإلنسان، وإصرارها على عدم األخذ في االعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة ومالحظاتها 

 .لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف 02اء الدوليين واإلقليميين المقدم للدورة الـالواضحة تجاه تقرير فريق الخبر

 تأكيد مركزية قضية

 فلسطين بالنسبة إلى األمة اإلسالمية والعربية

جدد المجلس ما عبرت عنه المملكة أمام اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي في األمم المتحدة بنيويورك، من تأكيد مركزية 

النسبة لألمة اإلسالمية والعربية، والهوية العربية واإلسالمية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في قضية فلسطين ب

، بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسالم خياراً استراتيجياً، 4229السيادة على كل األرض الفلسطينية المحتلة عام 

، وتبنتها الدول 6226ربية التي تقدمت بها المملكة عام وعلى حل الصراع العربي اإلسرائيلي وفق مبادرة السالم الع

العربية واإلسالمية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء 

 .االحتالل اإلسرائيلي واالنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة

ً لالتحاد األوروبي في العاصمة وعبر المجلس عن إدانة واست نكار المملكة الشديدين للتفجير الذي استهدف موكبا

الصومالية مقديشو، مؤكدا رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف واإلرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع واألسباب، 

 .، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجلمقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة

 تفويض وزير البيئة

 في البحث مع الجانب التونسي

أفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة في جدول أعمال جلسته، ومن بينها 

 :مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يلي

في البحث مع الجانب التونسي في شأن  -أو من ينيبه  -لس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة وافق مج

مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، في مجال حماية البيئة، والتوقيع 

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة . ل اإلجراءات النظاميةعليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكما

في البحث مع الجانب النمسوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية  -أو من ينيبه  -والمياه والزراعة 

يئة في جمهورية النمسا، والتوقيع البيئة، بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووكالة حماية الب

 .عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية

 اعتماد الباب السابع

 من دليل إحصاءات مالية الحكومة

بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة االقتصاد والتخطيط، وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس 

هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الباب السابع 4402-2-9وتاريخ ( د/ 02/ 42-42)ن االقتصادية والتنمية رقم الشؤو

، الذي أعدته منظمة التعاون االقتصادي (6244مالية )من دليل إحصاءات مالية الحكومة ( تصنيف وظائف الحكومة)

ى عليه التصنيف الموحد لألجهزة الحكومية، على أن يكون بدء والتنمية، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة، دليال عاما يُبن

تطبيقه من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتشكل لجنة على مستوى عاٍل برئاسة المركز الوطني للوثائق 

على والمحفوظات، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على األجهزة الحكومية 

 .جميع مستوياتها

بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس 

هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العمل 4402-44-64وتاريخ ( د/ 02/  26-40)الشؤون االقتصادية والتنمية رقم 

في التوقيع على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، ثم الرفع  -من ينيبه  أو -والتنمية االجتماعية 

 .الستكمال اإلجراءات النظامية

 الموافقة على تمديد مدة
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 عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

-8-64وتاريخ ( د/ 02/ 42-0)بعد االطالع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم 

هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج 4402-44-42وتاريخ ( د/ 02/ 22-6)هـ، ورقم 4402

 9-49وتاريخ ( 642)من قرار مجلس الوزراء رقم ( عاشراً )الوطني للمعارض والمؤتمرات المنصوص عليها في البند 

هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد 4402-42-49من تاريخ  هـ، مدة خمس سنوات، اعتباراً 4404/

 .استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خالل مدة السنوات الخمس

 (سفير)ووظيفة  44ترقيات إلى المرتبة الـ

ترقية الدكتور حمد بن دمحم : اآلتيووظيفة سفير، وذلك على النحو 44وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبة الـ

بن سعيد الهاجري إلى وظيفة سفير بوزارة الخارجية، ترقية الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري إلى وظيفة سفير 

بوزارة الدفاع، ترقية  44بوزارة الخارجية، ترقية عوض بن سعيد بن دمحم األحمري إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الـ

بوزارة الدفاع، ترقية دمحم  44زيد بن إبراهيم آل محمود إلى وظيفة مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية بالمرتبة الـدمحم بن 

بإمارة منطقة جازان، ترقية  44بن هادي بن سعد الشمراني إلى وظيفة وكيل اإلمارة المساعد للشؤون التنموية بالمرتبة الـ

بوزارة الداخلية، ترقية عبدالعزيز بن  44وظيفة مدير عام المشتريات بالمرتبة الـ الحميدي بن خلف الحميدي البقعاوي إلى

بوزارة التعليم، تعيين خالد بن علي بن  44دخيل بن عثمان الحميضي إلى وظيفة مدير عام اإلعالم التربوي بالمرتبة الـ

م، ترقية دمحم بن عبيد بن دمحم بن نمشة إلى بوزارة التعلي 44مقبول القحطاني على وظيفة مدير عام البعثات بالمرتبة الـ

بهيئة الرقابة والتحقيق، ترقية دمحم بن عبداللطيف بن حسن الجوفي إلى  44وظيفة مدير عام مكتب الرئيس بالمرتبة الـ

 .بهيئة الرقابة والتحقيق 44وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الـ

ً بما جاء فيها، واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة ال مدرجة في جدول أعماله، وأحاط المجلس علما

 .ووجه حيالها بما رآه

 
خطأ في فتح : «قرود كلية بلقرن»جامعة بيشة بخصوص 

 أحد الأبواب وسنحاسب المقصر
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 الرياض اإللكتروني - متابعة

نوهت جامعة بيشة اليوم األربعاء إلى أنها تابعت حادثة دخول القرود إلى كلية بلقرن، وشك لت فوراً فريقاً من المعنيين في 

 .الجامعة؛ للوقوف على أسباب المشكلة حاالً وإيجاد حلول عاجلة لذلك

جامعةبيشة إلى أنها تابعت حادثة #تنوه " : "تويتر"ي وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل االجتماع

كليةبلقرن وشك لت فوراً فريقاً من المعنيين في الجامعة للوقوف على أسباب المشكلة حاالً وإيجاد حلول #دخول القرود إلى 

اإلعالن عنه  إلحاقاً لما تم"، وأضافت "عاجلة لذلك، والتواصل مع الجهات المختصة للحيلولة دون حصول ذلك مستقبال

قرودكليةبلقرن وبعد المتابعة الميدانية اتضح أن السبب خطأ في فتح أحد أبواب السياج الحديدي الذي سبق #حول حادثة 

تنفيذه بارتفاع مترين المحيط بالكلية،مما تسبب في دخول القرود،رغم أن المشكلة انتهت منذ زمن،وسوف تقف 

 ".بيشة على ذلك وتعاقب المتسبب_جامعة#
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 ملايين سلعة مغشوشة في الأسواق 4
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 بندر التركي: الرياض

ماليين سلعة  4بط عدد كبير من السلع المخالفة، تجاوزت تمكنت فرق وزارة التجارة واالستثمار في العام الماضي من ض

جولة في مختلف أسواق المناطق، وتشمل كل جولة عدة زيارات ، حيث تصدرت القابسات والمقابس  62خالل 

وبلغ عدد المخالفات المتعلقة ببطاقة مقاومة الدورات . مخالفة 226والتوصيالت الكهربائية قائمة السلع المغشوشة بـ

 446مخالفة، لتأتي عقبها الدهانات والتنر بـ 244والتماسك على السطح الرطب إلطارات المركبات نحو « ة الطاقةكفاء»

 .منتجا مخالفا 448مخالفة، وجاءت رابعا اللمبات الكهربائية، حيث تم ضبط 

من السلع المخالفة، ، أن فرق وزارة التجارة واالستثمار تمكنت في العام الماضي من ضبط عدد كبير «الوطن»علمت  

جولة في مختلف أسواق المملكة، حيث تصدرت القابسات والمقابس والتوصيالت  62ماليين سلعة خالل  4تجاوزت 

 .مخالفة 226الكهربائية قائمة السلع المغشوشة بـ

 كفاءة الطاقة 

طح الرطب إلطارات المركبات والتماسك على الس« كفاءة الطاقة»بلغ عدد المخالفات المتعلقة ببطاقة مقاومة الدورات 

زيارة، وجاءت رابعا اللمبات  4480مخالفة في  446زيارة، لتأتي عقبها الدهانات والتنر بـ 4484مخالفة في  244نحو 

 .منتجا مخالفا 448زيارة تم من خاللها ضبط  2494الكهربائية بـ

 السلع الرمضانية 

ر من خالل الرقابة على السلع الرمضانية ورصد أسعارها من ضبط استطاعت الفرق الميدانية بوزارة التجارة واالستثما

مخالفة تتعلق بشواحن الجواالت، عالوة على ضبطها  629زيارة، وتمكنت أيضا من ضبط  4262مخالفة في  682

 .مقاومة الدوران والتماسك على األسطح الرطبة إلطارات المركبات« بطاقة كفاءة اإلطارات«مخالفة تتعلق بـ 602لـ

 الغش التجاري

يذكر، أن وزارة التجارة واالستثمار تعمل بالمشاركة مع الهيئة العامة للجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس للعمل على 

مزيد من اإلجراءات لمكافحة الغش التجاري وتبادل البيانات الخاصة بالمنشآت المخالفة وتشكيل فرق عمل لتنفيذ جوالت 

 .رقابية مشتركة

 هلكرضا المست

وتعمل الوكالة على رفع النسبة من خالل % 20أوضحت الوزارة، أنه بلغت نسبة رضا المستهلك في العام الماضي 

 .تحسين اإلجراءات وتقييم مالحظات المبلغين والتدريب المستمر للمراقبين وتحسين تجربة المبلغين

 6249أبرز المنتجات المضبوطة في  

 444لية سخانات المياه الكهربائية المنز 

 26الدفايات الكهربائية المنزلية والكابالت التابعة لها  

 444بطاقة كفاءة الطاقة القتصاد الوقود  

 440التخفيضات والمسابقات التجارية  

 682الرقابة على السلع الرمضانية  

 40مزاولة مهنة التقييم  

 629شواحن الجواالت  

 92منتجات مستحضرات التجميل   
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رة التجارة واالستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أظهرت نتائج جولة رقابية نفذها فريق من وزا

والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة وجود خمسة أنواع من المخالفات ارتكبتها معارض للسيارات فيما يتعلق 

ذي الحجة، وحتى الثالث من  62ببطاقة كفاءة الطاقة القتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة، وذلك على مدى أسبوع من 

 .شهر محرم الجاري

زيارة قام بها الفريق، حيث  6426معرضا مخالفا، وذلك من خالل  90وبلغ مجموع المخالفات التي رصدتها الجولة نحو 

تصدرت مخالفة وجود بطاقة خليجية أو أوروبية دون وجود البطاقة السعودية والسيارة مطابقة للمواصفات السعودية 

 60ز األول في نوع المخالفات المرصودة من فرق التفتيش، وبلغ عدد المعارض المخالفة في هذا الجانب نحو المرك

بينما جاءت مخالفة عدم وجود البطاقة على السيارة في المركز الثاني من حيث المخالفات المرصودة من الفرق .منشأة

معارض خالفت  8معرض، و 62يض واألسود كمخالفة ضد منشأة مخالفة، ومن ثم وجود البطاقة باللون األب 64بواقع 

 .معارض  0عبر وضع البطاقة في المكان الخاطئ، وأخيرا مخالفة وجود بطاقة تالفة أو ممزقة سجلت ضد 

 

% ..  3.7ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 

 ألف ريـال 31.3
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 إكرامي عبدهللا من الرياض*

في  6.8، بنسبة 6249ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية خالل الربع الرابع من العام الماضي 

 .6242ألف لاير في الربع الرابع  42.8 ألف لاير، مقابل 62.02لاير إلى  024المائة بما يعادل 

، استند إلى بيانات الهيئة العامة لإلحصاء، فإن نصيب الفرد من "االقتصادية"ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة 

 62.06، البالغ حينها 6242الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية خالل الربع الرابع هو األعلى منذ الربع الثاني من عام 

 .ألف لاير

، 6249، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع الرابع من 6249ومقارنة بالربع الثالث من عام 

 .ألف لاير 42.00في المائة، إذ كان يبلغ حينها  4.4بنسبة 

في المائة، بما  0.0، بنسبة 6249وارتفع الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية خالل الربع الرابع من العام الماضي 

 .6242مليون لاير في الربع الرابع  202.8مليون لاير، مقابل  292.4مليون لاير إلى  00.00يعادل 
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مليون لاير في الربع الثالث من نفس  242مليون لاير، بعد أن كان  02.4في المائة بما يعادل  4.9فيما ارتفع الناتج بنسبة 

 .العام

هو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بعد قسمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار " ناتجنصيب الفرد من ال"و

 .الجارية على السكان

وهو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية االقتصادية في بلد ما وأثرها االجتماعي، كما يستخدم لقياس مستوى الرفاهية 

لحقيقية إلنتاج األفراد، كما ال يعني أن نصيب الفرد من الناتج يتم توزيعه على االجتماعية في الدول، لكنه ليس القيمة ا

 .سكان الدولة فعليا، بل هو مؤشر فقط

مليون نسمة في الربع الثالث من  06.90، و6249مليون نسمة في الربع الرابع  06.26وبلغ عدد السكان في السعودية 

 .6242ربع الرابع من عام مليون نسمة في ال 06.42نفس العام، فيما كان 

هو مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في االقتصاد مضافة " الناتج المحلي اإلجمالي"و

إليها الرسوم الجمركية أو هو مجموع المخرجات مخصوم منه مجموع االستهالك الوسيط مضاف إليه صافي الضرائب 

 .غير المدرجة في قيمة المخرجات" ضرائب أو إعانات"غير المباشرة على المنتجات 
 

 
 قضيتنا المركزية
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 كلمة الرياض
والوجدان الشعبي في في جميع الظروف ومختلف األصعدة بقيت القضية الفلسطينية حاضرة في الخطاب السياسي 

المملكة، حيث لم تخُل أي مشاركة سعودية في أي محفل إقليمي أو دولي من اإلشارة إلى فلسطين وشرح عدالة قضيتها 

 .ومطالبة المجتمع الدولي بانسحاب المحتل وإنهاء كافة اإلجراءات المترتبة على االحتالل وإعادة الحقوق ألصحابها

التي تعيشها المنطقة واألحداث المتسارعة والتقلبات السياسية على أكثر من صعيد لم تؤثر جميع الظروف غير االعتيادية 

ً على الموقف السعودي الثابت من القضية الفلسطينية ولم تقلل أبداً من حجم الدعم الذي تقدمه المملكة لألشقاء  مطلقا

سة، ولم يتراجع مستوى االهتمام بها رغم الفلسطينيين، فلم تنجح كافة محاوالت إشغال المملكة عن القضية الرئي

 .المتغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً 

مجلس الوزراء وفي جلسته األخيرة جدد التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمتين العربية واإلسالمية، وكذلك 

م بما فيها 4229ة المحتلة العام على هوية القدس الشريف، وحق دولة فلسطين في السيادة على كل األرض الفلسطيني

 .القدس الشريف، وهي الثوابت التي ترى المملكة أن على العالم إدراكها عند الحديث عن فلسطين

في جميع القضايا العربية واإلسالمية كانت المملكة العربية السعودية صاحبة المبادرات وخير معين لألشقاء وأول من 

اً من قيادتها لعظم المسؤولية الملقاة عليها، وفي القضية الفلسطينية وقفت المملكة يهب لنجدتهم ودعمهم وذلك استشعار

 .موقفاً تاريخياً مع األشقاء الفلسطينيين، وجعلت الدفاع عن حقوقهم في مقدمة أولوياتها

ً وقدمت مبادرة تاريخية حظيت بتأييد ك افة الدول العربية المملكة أكدت مبكراً أهمية التمسك بالسالم خياراً استراتيجيا

ً أن هذه المبادرة هي السبيل الوحيد لتحقيق السالم العادل  واإلسالمية إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي، وتدرك تماما

 .والشامل، وهو ما يقابل بتعنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في ظل غياب فاعلية المجتمع الدولي

ً مركزية القضية الفلسطينية عربياً وإسالمي عنوان ترفعه المملكة وتعمل بكل ما أوتيت من قوة إلبقائه في الواجهة، حتى .. ا

وحتى ال يعتقد أحد أن ما يشغل األمتين من هموم وما تواجهانه من أحداث يعني تراجعها في سلم .. ال ينسى العالم القضية

 .ففلسطين هي األولى وستبقى في صدارة االهتمام.. األولويات
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  رابط الخبر

   

 علي القاسمي
إذا تم التفتيش عن واحد من التصريحات المحلية التي تمتعت بشفافية غير معهودة وطرح واضح وصريح لكان تصريح 

نها في طليعة ومنصة وهرم هذه التصريحات، وللقارئ الكريم أن يتخيل مسؤوال أمانة محافظة جدة القادم على لسان أمي

ً ليقول ما يلي إن »: يتحدث وفي إطار اهتمامه المباشر ومساحته التي هو معني بها اختصاصاً وعالجاً ومالحقة وتفتيشا

ً و 22في المئة من مباني جدة مخالفة لألنظمة وبها  82 ألف بيارة  22تاج إلى ردم وألف حفرة تح 802حياً عشوائيا

، هذه األرقام ليست عادية على اإلطالق ولعل من المزعج والموجع والمستفز والمثير أيضاً أن ظلت أرقام كهذه «مفتوحة

حبيسة األدراج ومحاطة بالغموض والضبابية وتفضيل الصمت كخيار جالب للهدوء للضجيج، وأعلم ويعلم المتابع أن 

حمل شجاعة منتظرة وشفافية ال تنقص الذين يريدون وضع اليد على الجراح والوقوف بسرعة على إخراجها للرأي العام ي

 .مفاصل االهتراء والذهاب لألورام في جسد ال يستحقها

ً مناسباً -لن نتحدث  عن اإلرث الكبير الذي يواجهه اآلن المسؤول األول عن قطاع االمانة في العروس  -وليس مكانا

قصوراً اعترى المكان زمنا فائتاً، وسيكون القادم من األيام واألعمال للتصدي لهذا القصور وإزاء تحٍد ، وال بد وأن (جدة)

من الوزن الثقيل تقوله األرقام التي لم يكن لها أن تطل من نافذة كشف الحقائق لوال رغبة األمين في أن يكون الجميع 

ً لمخطط العمل القادم وماذا يجب أن يبدأ به أوالً  ، وما هي االحتياجات التي هو في أمس الحاجة لها حتى يخفض متفهما

أرقاماً مزعجة كهذه للسقف الواجب أن تكون عنده ومن خالل مراحل شاقة من العراك والحراك وسنوات عصية على 

 .التحديد على األقل في الخطوات المبكرة من العمل

حتى تسلط أضواء التصحيح وبوصلة االهتمام على  أمانة جدة حضرت بالحديث المناسب والتصريح الذكي والجريء

إلى توقع أرقام مشابهة وإن لم تكن في العناوين نفسها « الحلم»ملفات هامة جداً، وتقفز وتنتقل بين أرقام األمين عن جدة 

ً وتمرره من دون أرقام وتطلب من بقية أ مانات من أمانات أخرى، وليت أن الوزارة األم تأخذ تصريح أمين جدة حرفيا

المناطق تعبئة الفراغات المتروكة عمداً حتى يعرف ما هي التحديات التي تواجهها األمانات في هذه الدوائر الحاسمة 

قد تطل علينا أمانة أخرى بشفافية رفيعة المستوى من زاوية ودوائر أخرى لم تذهب لها أمانة جدة ومساحات . والحساسة

قل إن لم تكن مثل هذه األجهزة ونظيراتها جزءاً من الحل ولو من بوابات قول التأويل والتوقع مفتوحة، إنما على األ

الحقيقة بتجرد، فال تكن ذراعاً صريحة في تراكم القضايا وازدياد األرقام المخجلة، وال تصبح جزءاً من مشاكل لم يكن لها 

 .أن تنمو لو تم الوقوف لها بالشفافية والشجاعة ذاتها
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إنسان في العالم حقوق ال  
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المملكة تؤكد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمتين 

 الإسلامية والعربية
    م6248 سبتمبر 02 - هـ4442محرم  62االحد  الجزيرة جريدة : المصدر
 الخبر رابط

   

أكدت المملكة العربية السعودية مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمتين اإلسالمية والعربية، والهويـة العربية واإلسالمية 

، بمـا فيهـا القـدس 4229للقدس الشريف، وحق دولـة فلسطين في السيادة على كل األرض الفلسطينية المحتلة عام 

 .الشريف

أمام اجتماع    ي كلمة المملكة الني ألقاها المندوب الدائم لبعثة المملكة في األمم المتحدة السفير عبدهللا المعلمي،جاء ذلك ف

 .منظمة التعاون االسالمي أمس

وأضاف السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية تؤكد التمسك بالسالم خياراً استراتيجياً، وحل الصراع العربي 

 .وتبنتها الدول العربية واإلسالمية. 6226وفق مبادرة السالم العربية، التي تقدمت بها المملكة عام  اإلسرائيلي

وأشار السفير، في كلمته، إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا الموقف المبدئي 

القضية الفلسطينية هي قضيتنا األولى، وستظل كذلك حتى حصول  إن»: قائالً  62الثابت، عندما أعلن في القمة العربية الـ

 .«الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

الدولية القاضية  وأضاف المعلمي أن السعودية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات

بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي واالنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة، بما فيها الجوالن العربي السوري 

 .واألراضي اللبنانية

لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وما تعانيه من نقص حاد في مواردها، ما « أونروا»واستعرض السفير أهمية وكالة 

 .ا مباشرا للخدمات التي يتلقاها الفلسطينيون ضمن حقهم األساسي في التعليم والصحة والعيش الكريميمثل تهديد

وأضاف السفير المعلمي أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية المملكة العربية السعودية، ولهذا قدمت حكومة 

لحرمين الشريفين في قمة القدس المنعقدة في شهر مليون دوالر، وذلك عبر إعالن خادم ا 02مبلغ « ألنروا»المملكة لـ

مليون دوالر خالل العام الماضي فقط، إذ بلغ مجموع ما قدمته المملكة  422الماضي، وبإجمالي ما يفوق الـ( مارس)آذار 

، «أونروا»ة خالل العقدين الماضيين لهذه الوكالة ما يقارب البليون دوالر، بما يضع المملكة في مقدم الدول المانحة لوكال

باليين دوالر للشعب الفلسطيني خالل العقدين الماضيين بمثابة مساعدات  2وقدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 

ودعا السفير المعلمي، باسم المملكة العربية السعودية، جميع الدول في العالم، وبخاصة الدول . تنموية وانسانية وإغاثية

ن احتضان اإلرهاب أو توفير المالذ اآلمن لإلرهابيين ومنصاتهم اإلعالمية، أو تمويل أعمالهم اإلسالمية، الى االمتناع ع

وأقوالهم بأي شكل من األشكال، مشيراً إلى ما يشهده العالم اليوم من ازمات وأخطار وتحديات غير مسبوقة، وتهديد 

 .االرهاب للسلم واألمن الدوليين

ف بكل أشكاله وصوره سواء على أرض الواقع أو وثمن المعلمي تصدي المملكة وريادته ا في مكافحة االرهاب والتطر 

 .من خالل المبادرات أو إنشاء عدد من المراكز والتحالفات المختلفة

إن المملكة شريك رئيس لألمم المتحدة والمجتمع الدولي في التصدي آلفة اإلرهاب على جميع األصعدة، »: وقال المعلمي

( UNCCT)في دعم وتمويل عدد من المبادرات والجهود ومنها مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب إذ أسهمت المملكة 

 .«بمئة وعشرة ماليين مليون دوالر

يقدم الدعم لميليشياته وعمالئه في منطقة   وأكد المندوب الدائم لبعثة المملكة في األمم المتحدة أن النظام اإليراني مايزال 

ً بعرض الحائط القرارات الدولية، الشرق األوسط كحزب  هللا اإلرهابي وميلشيات الحوثي االنقالبية في اليمن، ضاربا

 .وتعاليم ديننا الحنيف

وأضاف ان كثيرا من دولنا اإلسالمية عانت وما تزال تعاني من التدخالت اإليرانية العدائية السافرة في شؤونها الداخلية، 

 .ي المنطقةما أدى الى حال من عدم االستقرار ف

وأبان السفير المعلمي أن المملكة تدعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الكارثة اإلنسانية في سورية، وإيجاد حٍل سياسي 

  (.6604)وقرار مجلس االمن رقم ( 4)مستدام لألزمة وفقاً لمقررات جنيف 
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بليون دوالر في مختلف المجاالت،  40غ يفوق واشار إلى أن المملكة قدمت مساعدات للجمهورية اليمنية الشقيقة بمبل

صاروخ أطلقت من الميليشيات  622للمحافظة على قدرات ومكتسبات اليمن، بالمقابل تعرضت المملكة لما يقارب 

االنقالبية على المناطق اآلهلة بالسكان، ضاربة بعرض الحائط جميع االعتبارات والقوانين الدولية، إذ تستمر الميليشيات 

ية االنقالبية المدعومة من إيران بتجاهل النداءات الدولية واألممية، وتتعنت بشكل ال يدع للشك بأنها هي تسعى إلى الحوث

 .إطالة أمد األزمة القائمة في اليمن

ار من الشديدة لما يتعرض له المسلمون في ميانم     وأعرب المندوب الدائم لبعثة المملكة في األمم المتحدة عن إدانة المملكة  

االنتهاكات وممارسات التمييز المؤسسي ضدهم، إذ يعاني أكثر من مليون مسلم من الروهينغا من االنتهاكات الحكومية 

 .وممارسة أعمال العنف والقتل واالضطهاد والتطهير العرقي من الجيش واألمن في ميانمار

مع أشقائها من الدول األعضاء في منظمة التعاون إن المملكة العربية السعودية نجحت بالتعاون »: وأضاف السفير قائال

للجمعية العامة من أجل ايقاف االنتهاكات التي تمارس ضد أقلية الروهينغا  96اإلسالمي في تقديم قرار بالدورة الـ

في المسلمة، إذ كان له األثر الفعال في تعيين مبعوثة األمين العام لميانمار من أجل الوقوف على األوضاع المأسوية 

 .«ميانمار

وأعلن أن وفد المملكة باألمم المتحدة يعمل على تقديم مشروع قرار آخر حول وضع حقوق اإلنسان في ميانمار، ودعا 

 .جميع الدول اإلسالمية إلى دعم هذا القرار والتصويت لمصلحته

قضايا اإلقليمية والدولية بالطرق وأشار السفير المعلمي، خالل كلمته للدور المهم الذي تقوم به المملكة لحل األزمات وال

السلمية، تماشياً مع ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية، ولقد شهدنا أخيراً، توقيع اتفاق السالم بين أثيوبيا وإرتيريا 

نا بدء في جدة قبل أسابيع قليلة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما شهد

مسيرة المصالحة من طريق عقد قمة تاريخية بين رئيس جيبوتي وإرتيريا، وستستمر المملكة في العمل على تحويل 

 .حوض البحر األحمر إلى واحة للسالم والتعاون والرخاء بين الدول العربية واألفريقية المطلة عليه

االسالمية السمحة المعتدلة على العمل على ترسيخ مبادئ إن المملكة بطبيعتها ومقوماتها المستمدة من عقيدتها »: وقال

االحترام المتبادل في عالقاتها الدولية ستستمر في مساعيها الحميدة من اجل حلحلة النزاعات في ليبيا والصومال 

والعراق، واستضافة المملكة المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين من اجل تحقيق السالم واالستقرار في جمهورية 

 .«أفغانستان

واختتم السفير المعلمي كلمته أمام االجتماع بتأكيد استمرار المملكة العربية السعودية في العمل بكل جهد نحو إحالل 

 .السالم واألمن في كل أرجاء العالم باعتباره النهج الذي ستستمر في المضي على طريقه

 

 
 كريةالمملكة تعزز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الف

    م6248 اكتوبر 24 - هـ4442محرم  64الحياة االثنين  جريدة : المصدر
 الخبر رابط

   

عاون في مجاالت بحث الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، سبل تنسيق أوجه الت

الملكية الفكرية مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسس غراي، بحضور السفير الدائم لألمم المتحدة في 

 .جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل ومسؤولين في الهيئة

المنعقدة  08األعضاء في المنظمة الـوعقد الجانبان لقاًء على هامش مشاركة المملكة في أعمال الجمعية العمومية للدول 

وتناول اللقاء استعراضاً ألبرز محطات وإنجازات ومستقبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتعزيز التعاون . في جنيف

مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية كونها المنتدى العالمي للخدمات والسياسات والمعلومات في مجال الملكية الفكرية، 

 .دولةً على مستوى العالم 424والمرجع الرئيس لـ

، والتحضير إلطالق أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالتعاون مع 6242وبحث الجانبان برامج خطة عمل عام 

ر بين المنظمة وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم بالتعاون المثم. الهيئة السعودية للملكية الفكرية

 .العالمية للملكية الفكرية والمملكة، وهو ما يظهر في عمليات التطوير األخيرة التي شهدتها الهيئة

http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180924/136329
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يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية وقعت في أول مشاركة رسمية رفيعة المستوى في الجمعية العمومية للملكية 

المتحدة األميركية وكوريا الجنوبية في مجاالت الملكية الفكرية، وعقدت  الفكرية في جنيف، مذكرتي تفاهم مع الواليات

الهيئة تسعة اجتماعات على هامش أعمال الجمعية مع مكاتب الملكية الفكرية لكل من اإلمارات، والصين، واليابان، 

ية الفكرية، بهدف تعزيز وسنغافورة، ومكتب البراءات األوروبي، ومنسق المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ للملك

 .التعاون المشترك مع مكاتب الملكية الفكرية على مستوى العالم

 

 

 

المملكة قدمت مساعدات : مركز الملك سلمان للإغاثة

 بليون دولار 3.11ن حول العالم بقيمة للاجئي
    م6248 اكتوبر 20 - هـ4442محرم  60االربعاء  الحياة  جريدة : المصدر

 رابط الخبر

   

 سعود الريس
 24:40/  6248أكتوبر  0اخر تحديث في  - 6248أكتوبر  0ساعات في  2منذ | « الحياة» -جنيف 

سعودية بمسؤولياتها اإلنسانية لمساعدة ودعم شعوب العالم في ما تحتاج إليه من مساعدات إنسانية تقوم المملكة العربية ال

وإغاثية وتنموية، وتلعب دوراً محورياً في تخفيف معاناة الشعوب، إذ قدمت مساعدات إنسانية لالجئين حول العالم خالل 

ساعدات المقدمة من خالل المفوضية السامية لشؤون بليون دوالر، وبلغت الم 4.20السنوات الثماني الماضية بقيمة 

 .مليون دوالر 20.6مليون دوالر، أما التي قدمت من طريق منظمة الهجرة الدولية فبلغت قيمتها  602.9الالجئين 

 جاء ذلك خالل كلمة ألقاها مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية للتخطيط والتطوير

للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  22الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في الدورة الـ

في مقر األمم المتحدة بجنيف، في حضور المفوض  6248( أكتوبر)من تشرين األول  0 – 4المنعقدة خالل الفترة من 

 .دي، ورؤساء وفود الدول المشاركة والمنظمات الدولية والوطنيةالسامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فليبوغران

وأوضح الدكتور الغامدي أنه، وفقاً إلحصاءات المفوضية السامية لالجئين، وصل عدد المهجرين قسرياً في العالم حوالى 

ي المئة، وهي أكبر ف 42مليون الجئ، إذ شهد هذا العام زيادة في نسبة الالجئين قدرها  60.0مليون شخص، بينهم  28.0

 .زيادة حصلت حتى اآلن

وأضاف أن أوضاع الالجئين في العالم تواجه تحديات كثيرة، إذ استوجبت الزيادة السنوية الكبيرة في نسبتهم الحاجة إلى 

تطوير برنامج عمل يعتمد على تحسين الممارسات واستحداث تدابير فعالة ومستدامة يتضمنها الميثاق العالمي في شأن 

 .الجئين، الذي تعده المفوضية السامية لشؤون الالجئينال

ً من المساعدات السعودية لعدد من دول العالم المحتاجة، إذ بين أن المملكة قدمت لالجئي الروهينغا  وذكر الغامدي جانبا

مشاريع  مشروعاً، هذا إضافة إلى 40مليون دوالر، نفذ بها  48.4في بنغالديش وماليزيا مساعدات إنسانية بمبلغ 

للنازحين الروهينغا داخل ميانمار عبر منظمة الهجرة الدولية، كما قدمت المملكة لالجئين السوريين مساعدات إغاثية في 

مليون دوالر، وقدمت  20.9مليون دوالر، وفي لبنان بقيمة  88.9مليون دوالر، وفي تركيا بقيمة  498.0األردن بقيمة 

ً إنسانياً،  428مليون دوالر، نفذ بها  642.2عراق ومصر وغيرهما بقيمة لالجئين منهم في بلدان عدة مثل ال مشروعا

 .مليون دوالر بوصفه بلدا مستضيفا لالجئين 620.0فضالً عما تم تقديمه من مساعدات إنسانية وإنمائية لألردن بقيمة 

انية لألمم المتحدة في اليمن عام مليون دوالر لدعم خطة االستجابة اإلنس 022وواصل أن المملكة قدمت تمويالً بمبلغ 

مليون دوالر للمنظمة  60.0مليون دوالر للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، و 04.2، وخصص من هذا المبلغ 6248

الدولية للهجرة لتقديم مساعدات إنسانية لالجئين والنازحين اليمنيين داخلياً، أما جملة ما قدمته المملكة العربية السعودية 

بليون  44.48من مساعدات إنسانية وتنموية وإغاثية للشعب اليمني الشقيق، فبلغت  6240منذ بداية األزمة في عام  لليمن،

 .دوالر

http://www.alhayat.com/article/4594682/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%25
http://www.alhayat.com/article/4594682/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%25
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حتى عام  6222واستطرد أنه بالنسبة إلى فلسطين كانت ومازالت المملكة من أكبر الدول المانحة، إذ قدمت منذ عام 

 .مليار دوالر 0.00مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية بلغت  6248
 

 

 تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

مليون دولار منحة للبنك  311تحويل مبلغ : وزير المالية

 المركزي اليمني
    م6248 اكتوبر 24 - هـ4442محرم  64الرياض  الخميس  جريدة : المصدر

 رابط الخبر

   

صرح معالي وزير المالية األستاذ دمحم بن عبدهللا الجدعان، أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

ً لمركزه -حفظه هللا  -عبدالعزيز آل سعود   بتقديم مبلغ مائتي مليون دوالر أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعما

 .(م6248أكتوبر  0)هـ 4442محرم  60المالي، فقد تم تحويل مبلغ المنحة اليوم األربعاء الموافق 

 

وأكد معاليه أن هذه المنحة وما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثالثة مليارات دوالر أمريكي، تأتي 

في دعم األشقاء  -حفظهما هللا  -شريفين، وسمو ولي عهده األمين استمراراً وتنفيذاً لسياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين ال

في الجمهورية اليمنية، وحرصها على تحقيق االستقرار لالقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية بما يعود بالنفع على 

المالي للبنك المركزي اليمني، الشعب اليمني الشقيق وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أن هذه الودائع ستسهم في تقوية المركز 

وتخفيف الضغوط على الريال اليمني، وتحقيق المزيد من االستقرار في سعر صرفه، وتخفيف األعباء االقتصادية على 

 .الشعب اليمني الشقيق
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في الصحافة  حقوق اإلنسان  

56 

 كاريكاتير   
 

 
 

االحد    الوطنجريدة : المصدر

سبتمبر  11 -هـ 3331محرم  31

 م   3137

 
http://alwatan.com.sa/Cari

cature/Detail.aspx?Carica

turesID=8629 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

االحد    الجزيرةجريدة : المصدر

سبتمبر  11 -هـ 3331محرم  31

 م3137

 

-http://www.al

jazirah.com/2018/201809

30/cr1.htm 
 

 

 
  

http://alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8629
http://alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8629
http://alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8629
http://www.al-jazirah.com/2018/20180930/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180930/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180930/cr1.htm


 

   

 

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

57 

 
 

االثنين    الحياةجريدة : المصدر

اكتوبر  13 -هـ 3331محرم  33

 م   3137

 رابط الصورة

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

االثنين    الجزيرةجريدة : المصدر

اكتوبر  13 -هـ 3331محرم  33

 م   3137
http://www.al-

jazirah.com/2018/201810

01/cr6.htm 
 

 

 

  

http://www.alhayat.com/article/4605296/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4605296/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.al-jazirah.com/2018/20181001/cr6.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181001/cr6.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181001/cr6.htm


 

   

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

58 

 
 

الثالثاء    الرياضجريدة : المصدر

اكتوبر  13 -هـ 3331محرم  33

 م   3137

 

 رابط الصورة

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

الثالثاء    الجزيرةجريدة : المصدر

اكتوبر  13 -هـ 3331محرم  33

 م   3137
-/www.alhttp:/

jazirah.com/2018/201809

28/cr3.htm 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/4605296/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4605296/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.al-jazirah.com/2018/20180928/cr3.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180928/cr3.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180928/cr3.htm


 

   

 

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

59 

 
 

االربعاء    الحياةجريدة : المصدر

اكتوبر  11 -هـ 3331محرم  31

 م   3137

 رابط الصورة

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  الجزيرةجريدة : المصدر

 -هـ 3331محرم  31االربعاء  

 م3137اكتوبر  11

 

-http://www.al

jazirah.com/2018/201809

23/cr2.htm 

 

 

  

http://www.alhayat.com/article/4605296/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4605296/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.al-jazirah.com/2018/20180923/cr2.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180923/cr2.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180923/cr2.htm


 

   

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

60 

 
 

الخميس    عكاظجريدة : المصدر

اكتوبر  13 -هـ 3331محرم  33

 م   3137

 

 رابط الصورة

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  الجزيرةجريدة : المصدر

 -هـ 3331محرم  33الخميس  

 م   3137اكتوبر  13

 

-http://www.al

jazirah.com/2018/201810

03/cr2.htm 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/4605296/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4605296/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.al-jazirah.com/2018/20181003/cr2.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181003/cr2.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181003/cr2.htm

