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نادرة وفرت فصائل « أصدقاء بنوك الدم»: أمير القصيم

 للمستشفيات
    م2112 يوليه  15 - هـ1441  ذي القعدة  12  االثنينا كاظ عجريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

اعتبر أمير منطقة القصيم رئيس جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بالمنطقة األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن 

سس العمل يحقق االستمرارية لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية في المنطقة وفقا للنهج المؤسسي، عبدالعزيز أن تطوير أ  

ومضاعفة الجهود لتحقيق الطموحات والتطلعات، وديمومة الجمعية في القيام بواجباتها تجاه فئة المرضى المحتاجين من 

ية في الفترة الماضية، وإسهامها في مجال التبرع بالدم أبناء المنطقة، مشيداً بدور الجمعية وما حققته من نتائج إيجاب

وتوفير الفصائل النادرة التي تعد الهم األول لدى بنوك الدم في المستشفيات، وتميزها بنوعية خدماتها التي تقدمها 

 .للمستفيدين ولمسها كل من استفاد منها

باإلمارة ببريدة أمس التقرير المرئي حول إنجازات  واستعرض خالل ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية للجمعية في مكتبه

، وانتخاب مجلس اإلدارة الجديد، وتفويضه من قبل 2112و 2112مجلس اإلدارة السابق، واعتماد القوائم المالية لعامي 

 .الجمعية العمومية

 .ح أعضاء اللجنة التنفيذيةوجرى خالل االجتماع اختيار رئيس مجلس اإلدارة، ونائبه، وأمين الصندوق، إضافة إلى ترشي

من جهة ثانية، أكد أمير منطقة القصيم أهمية دور الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في حفظ الجانب اإلنساني لإلنسان في 

حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين اإلسالمي الحنيف من حقوق وفق كتاب هللا وسنة نبيه الكريم، وهو ما تحرص على 

 .رشيدةتطبيقه القيادة ال

جاء ذلك خالل استقباله في مكتبه باإلمارة بمدينة بريدة أمس المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 

بالمنطقة الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشريدة، وأعضاء الجمعية، الذين قدموا إلطالعه على أعمال ونشاطات وجهود 

 .الفرع خالل الفترة الماضية

وقدم الدكتور الشريدة نبذة مختصرة عن تأسيس الجمعية وأهدافها وأنشطتها وزياراتها الميدانية للقطاعات المختلفة، 

ً لالتفاقيات الدولية  ً أن الجمعية تهدف للعمل على تحقيق أهداف الدولة في ما يتعلق بحقوق اإلنسان، ووفقا موضحا

 .ها المملكة في إطار أحكام الشريعة اإلسالميةوالعالمية والعربية واإلسالمية التي وافقت علي

وبحث اللقاء الموضوعات المتعلقة بأعمال فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمنطقة، والخدمات واألنشطة التي 

 .تقدمها الجمعية، وما تسعى لتقديمه من جهود وما حققته من إنجازات
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 ق الإنسانالعدالة والهوية والحماية تتصدر شكاوى حقو
    م2112 يوليه  15 - هـ1441  ذي القعدة  12  االثنين الوطنجريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

الماضية، منذ مطلع  11كشف تقرير حديث لهيئة حقوق اإلنسان، أن إجمالي الشكاوى الواردة إلى الهيئة خالل األشهر الـ

وغير السعوديين % 52.2شكوى لسعوديين بـ 1455شكوى، منها  2512وحتى نهاية شوال، بلغ 1441العام الحالي 

وأظهر التقرير %. 41بـ 1122واإلناث % 52شكوى بـ 1421الذكور ، فيما بلغت الشكاوى الواردة من %42.1بـ 1152

 442، تلتها شكاوى الهوية والجنسية بـ%21.5شكوى بـ 515استحواذ شكاوى العدالة الجنائية على النسبة األعلى بـ

 .%12.2بـ

 الشكاوى الواردة لهيئة حقوق اإلنسان

 شكوى 2512 -

 السعوديون 1455 -

 نغير السعوديي 1057 -

 الذكور 1483 -

 اإلناث 1029 -

 1441من أشهر  11خالل 

 أنواع الشكاوى الواردة

 العدالة الجنائية 515 -

 الهوية والجنسية 449 -

 الحماية من العنف 367 -

 العمل 255 -

 التعليم 149 -

 الصحة 126 -

 اللجوء إلى القضاء 121 -

 الرعاية االجتماعية 110 -

 االتجار باألشخاص 1 -

 أخرى 419 -

 الزيارات التفقدية

 زيارة 1482 -

 دور التوقيف 497 -

 سجون عامة 327 -

 سجون المباحث 219 -

 دور اإليواء 185 -

 جهات صحية 116-

 دور المالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات 48 -

 جهات تعليمية 22 -

 جهات عدلية 17 -

https://www.alwatan.com.sa/article/1016105/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%25B
https://www.alwatan.com.sa/article/1016105/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%25B
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 العمل 6 -

 أخرى 45 -
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 ت علاقة من الصحف المحليةأخبار ذا
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لمنح الإجازات « صحة»خادم الحرمين يعتمد منصة 

 المرضية لموظفي الدولة
    م2112 يوليه  15 - هـ1441  ذي القعدة  12  االثنين  الحياةجريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

 12:51/  2112يوليو  14اخر تحديث في  - 2112يوليو  14ساعة في  12منذ | «  الحياة» -جدة 

نح اإلجازات لم« صحة»صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اعتماد منصة 

المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية التي ستقوم باعتماد اإلجازات المرضية الصادرة من 

 .منصة صحة لموظفي الدولة

 WHO’s Self-Assesment Tool) ووافق المقام السامي الكريم على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية 

For IPC  ) اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف ( تنظيف)للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية فيما يتعلق بتعقيم

من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق اليدين وفق المعايير العالمية، حيث تعد واحدة 

اليدين « تنظيف»الصحية، وأن يتم تكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية من قبل المنشآت الصحية والتي تشجع على تعقيم 

 .وتبين مخاطر التهاون في ذلك على المريض وعلى الممارس الصحي والمنشأة الصحية

العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة وشكر األمين 

ً االهتمام الدائم  على هذه القرارات التي تصب في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مثمنا

 .كةالذي توليه الحكومة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في الممل

وأشار الدكتور العازمي إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير 

الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والتنظيمات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، ورفع 

 .دم الخدمات الصحيةمستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تق

 
المملكة سهلت الحج على القطـريين : أكاديميون ومراقبون

 ومواقف الدوحة إفلاس سياسي
    م2112 يوليه  15 - هـ1441  ذي القعدة  12  االثنين الوطن  جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

أجمع أكاديميون ومراقبون على أن المملكة حرصت على تسخير كل اإلمكانات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة 

قطر، أسوة بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، ورفضوا ادعاءات الدوحة بأن 

اعر المقدسة، من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر، وأكدوا المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المش

 .أن محاوالت الدوحة لتسييس الفريضة يدل على ضعفها في التعاطي مع مختلف القضايا

 أداء الفريضة

ة أوضح أستاذ العلوم السياسية المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور وحيد حمزة هاشم، أن السياسية الخارجي

السعودية على المستوى الخليجي أو العربي أو اإلسالمي أو الدولي تهدف إلى تحقيق األمن واالستقرار لكل شعوب العالم، 

والمملكة دأبت على تيسير أمور الحجاج من كل الدول بدءا من الحصول على تأشيرة . خصوصا شعوب العالم اإلسالمي

ى بالدهم بعد أداء الفريضة، وأضاف بأن المملكة تفرق بين الخالفات الدخول إلى األراضي السعودية وحتى عودتهم إل

http://www.alhayat.com/article/4636539/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9
http://www.alhayat.com/article/4636539/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9
https://www.alwatan.com.sa/article/1016129/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%B3%25D
https://www.alwatan.com.sa/article/1016129/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%B3%25D
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السياسية وحق الشعوب في ممارسة شعائرهم الدينية، ولم تتهاون المملكة في تيسير إجراءات وصول الحجاج إلى أراضي 

 .دول، كإيران وقطرالمملكة، وتقديم كل الخدمات لهم بغض النظر عن المواقف السياسية المعادية للسعودية من بعض ال

تنطلق من المتغيّر اإلسالمي وهو مهم جدا في السياسة الخارجية السعودية، ليس  -ووفقا لسياستها-وأكد هاشم، أن المملكة 

 .كونها مضيفة للحجاج والمعتمرين، بل أيضا هي أكبر دولة إسالمية وتطبق الشريعة في جميع مجاالتها العامة والخاصة

لمقابل قطر تربط بين الخالفات السياسية وبين حق الشعب القطري في القدوم إلى المملكة، وأداء فريضة إال أننا نجد في ا

فمنع الشعب من أداء فريضة الحج يحمل كثيرا من المخاطر التي ال . الحج، وهذا األمر يعكس وجود تعنّت سياسي قطري

 .ترتقي بمستوى دولة يهمها حق شعبها في أداء الفريضة

 ياسيعناد س

أكد أستاذ العلوم السياسية وحيد حمزة، أن هذا التحامل السياسي ضد المملكة يوّضح عداء كل من إيران وقطر، وبعض 

الجماعات الموجودة في بعض الدول اإلسالمية والعربية، والمنتمية إلى أذرع إيران، ناتٌج عن مكانة المملكة في العالم 

التي ترتبط بموقعها الجغرافي، ووجود المناطق المقدسة فيها، وقدرتها المادية اإلسالمي والدولي، وسمعتها ومكانتها 

لن تمّس سمعة السعودية اإلقليمية  -ومن وراءها قطر-والوطنية، موضحا أن المحاوالت اإليرانية لتسييس الحج 

فير سبل الراحة والرفاهية واإلسالمية والدولية، وال يمكن أن تؤثر فيما تقدمه المملكة من خدمات لضيوف الرحمن، وتو

 .واألمان لهم

 إفالس سياسي

أشار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور دمحم مسعود القحطاني، إلى أن ما أقدمت عليه قطر بوضع العراقيل أمام الحجاج 

 .ير الواضحالقطريين لمنعهم من أداء الفريضة، يدل على اإلفالس السياسي، موضحا أن ما يقومون به يدل على التخبط غ

فعلى الرغم من وجود المقاطعة مع دولة قطر، فتحت السعودية أبوابها بكل السبل لحجاج قطر، ولم تخلط األوراق، إال أن 

القطريين يسعون خالل المنع إلى التشويش على جهود المملكة التي وفرت الخدمات والوسائل الواضحة لدخول جميع 

 .سة السعودية أنها ال تخلط بين األمور السياسية والشعائر الدينيةفما يميز السيا. الحجاج من كل الدول

وأكد، أن قطر تريد أن تسيء إلى السعودية في موسم الحج، ولكن المملكة قطعت الطريق على الدوحة، وأصدرت بيانا 

 .يوضح أن جميع أمور الحج واإلجراءات متاحة، ورّحبت بالحجاج القطريين أسوة بجميع الحجاج

 خدمات مميزة

أشار الخبير السياسي واألكاديمي، الدكتور أحمد الركبان، إلى أن الحكومة القطرية ع رف عنها من وقت المقاطعة محاولة 

تسييس الحج، إال أن ما ال تدركه الدوحة أن الحكومات والشعوب اإلسالمية، تدرك تماما ما تقدمه المملكة لخدمة ضيوف 

عاما، منذ الثورة اإليرانية إلى اليوم في مكة المكرمة،  41إلى ما تصرفت به إيران خالل  الرحمن، وهذا األمر يعيدنا

للترويج عبر قنواتها  -في محاولة فاشلة-ومحاولة إثارة فتيل الفتنة داخل المشاعر المقدسة، وتأتي الحكومة القطرية اآلن 

ين، وهو أمر مستغرب، ألن الحجاج أنفسهم يدركون أن اإلعالمية، بأن الحكومة السعودية لم تسّهل دخول الحجاج القطري

 .السعودية تقدم الخدمات والتسهيالت لكل ضيوف الرحمن دون تمييز

 جهود المملكة في التسهيل على الحجاج القطريين

 تسهيل إجراءات قدوم الراغبين في أداء مناسك الحج -

 الدعوة إلزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر -

 االدعاءات بأن المملكة تضع العراقيل أمام الحجاج رفض -

 أطلقت عدة روابط إلكترونية لتمكين القطريين والمقيمين من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد -

 القدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية ألداء مناسك العمرة -

 رفض المملكة التام ألي محاولة لتسييس الحج -

 

 

 

 



 

   

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

10 

 
 شرطا لرخصة مزاولة التعليم 21

    م2112 يوليه  15 - هـ1441  ذي القعدة  12  االثنينالوطن  االحد  جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

يير المهنية الوطنية للمعلمين التي أصدرها المركز الوطني للقياس لقياس مستوى المعلمين والمعلمات في تضمنت المعا

معيارا مشتركا يجب توافرها في المعلمين بمختلف التخصصات، يمكن استخدامها من قبل وزارة  12تخصصا،  22

 .مهنة التدريس في المملكة التعليم في عمليات اختيارات المعلمين الجدد، أو تفعيل ترخيص مزاولة

 التأهيل واإلعداد

المعايير المهنية الوطنية للمعلمين، المعايير المشتركة لمعلمي جميع )ثيقة أعدها المركز الوطني للقياس بعنوان وبحسب 

معيارا فرعيا، ويمكن استخدام تلك من قبل الجامعات  41للمعلمين منها  12، يتفرع من المعايير العامة الـ(التخصصات

صة ببرامج إعداد المعلمين من حيث التأهيل واإلعداد، والدعم والتقويم الحكومية والخاصة، لتطوير السياسات الخا

واالعتماد األكاديمي، فضال عن االستفادة منها للتعلم والتدرب الذاتي للمعلم في مرحلة اإلعداد والتأهيل، واالستعانة بها 

 .كذلك في الكشف عن نواحي القوة والضعف في مرحلة مبكرة من حياته المهنية

 قواعدأسس و

لفتت الوثيقة إلى أن المعايير العامة تمثل لغة مشتركة بين المعلمين من مختلف التخصصات، تعرب عن المتطلبات المهنية 

طرق التدريس وإدارة الصف والنمو المهني، : التي يشترك فيها جميع المعلمين بغض النظر عن التخصص الدراسي، مثل

التربية : ة التي تتناولها المعايير المتخصصة بتدريس المواد الدراسية، مثلتتكامل معها المعايير المهنية التخصصي

وتزود المعايير المجتمع ومؤسساته المختلفة بأسس . اإلسالمية والرياضيات والعلوم، وقد أفرد لكل منها معايير خاصة

ن عظم مهنة المعلم، توقع أن وقواعد وطنية موضوعية واضحة للمعلم المبتدئ؛ مما يسهم في تشكيل فهم اجتماعي عام ع

 .يعيد لها مكانتها السابقة التي تحتلها في التصور والتراث اإلسالمي

 اإلعداد والتحكيم

أشار المركز إلى أن عملية بناء المعايير بدأت بعدد من الخطوات اإلجرائية، حيث انطلقت بتكليف لجنة من الخبراء 

المية في مجال المعايير المهنية للمعلمين، ثم بناء إطار ألحدث التوجهات العالميين بإعداد دراسة مسحية للتجارب الع

العالمية في هذا المجال، تبع ذلك إقامة منتدى نظري وإجرائي إلعداد المعايير المحلية وفقا للتعريف بإطار المعايير وإقامة 

يها متخصصون من الجامعات السعودية ورش عمل لتدريب لجان اإلعداد والتحكيم على بناء المعايير التفصيلية شارك ف

 .ووزارة التعليم

 المعايير المشتركة لتقييم المعلمين

 المعرفة المهنية: المجال األول

 (معايير فرعية 4)المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه  1

 (معايير فرعية 6)اإللمام بالمهارات اللغوية والكمية  2

 (تخصصحسب ال)المعرفة بالتخصص وطرق تدريسه  1

 (معايير فرعية 5)المعرفة بطرق وأساليب التدريس العام  4

 (معايير فرعية 4)معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة  5

 تعزيز التعلم: المجال الثاني

 (معايير فرعية 5)تهيئة فرص لتعلم الطالب وتعزيزه  6

 (فرعيةمعايير  5)تقويم تعلم الطالب وتزويده بتغذية راجعة بناءة  2

 دعم التعلم: المجال الثالث

 (معايير فرعية 4)بناء بيئة صفية آمنة وداعمة للتعلم  2

 (معياران فرعيان)تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم  2

 المسؤولية المهنية: المجال الرابع

https://www.alwatan.com.sa/article/1016113/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/12-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.alwatan.com.sa/article/1016113/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/12-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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 (معايير فرعية 1)العمل بفاعلية مع اآلخرين وتطوير عالقات مثمرة مع أولياء األمور والمجتمع  11

 (معايير فرعية 1)التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية  11

 (معياران فرعيان)اإللمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي  12

 

 

 

بهدف اكتشاف أهم المعالم المعبرة في مدن ومحافظات 

المملكة وزارة الثقافة تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق 

 «التراث الصناعي»
    م2112 يوليه  15 - هـ1441  ذي القعدة  12  االثنين الجزيرة جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

 :واس -« الجزيرة»

بجوائز تصل إلى نحو مليون في المملكة، « التراث الصناعي»أطلقت وزارة الثقافة أمس األول مسابقة وطنية لتوثيق 

لاير، ومشاركة مفتوحة لعموم المواطنين والمقيمين وتندرج المسابقة ضمن برنامج التراث الصناعي الذي أعلن صاحب 

السمو األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان، وزير الثقافة، عن تأسيسه تحت مظلة وزارة الثقافة وذلك نهاية شهر أبريل 

قة توثيق التراث الصناعي إلى اكتشاف أهم المعالم المعبّرة عن هذا التراث في جميع مدن الماضي، حيث تهدف مساب

 .ومحافظات المملكة، بمشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح االجتماعية

يا الثقافة ويعد التراث الصناعي من األنماط التراثية الحديثة المرتبطة بالتطور الصناعي في العالم، ويشتمل على بقا

الصناعية القديمة، سواًء التقنية أو االجتماعية أو المعمارية أو العلمية، ويتكون من المباني واآلالت والمصانع والمناجم 

 .ومواقع التكرير والمستودعات

ويتطلب  أكتوبر المقبل، 6وتفتح المسابقة باب المشاركة فيها ابتداًء من اليوم ولفترة تستمر لثالثة أشهر وتنتهي في 

االشتراك فيها إرسال صور أو مقاطع فيديو ومعلومات عن أي موقع في المملكة يرى المتسابق أنه ي حقق شروط التراث 

 .الصناعي، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للمسابقة

شهر  وستخضع جميع المشاركات فيما بعد لتقييم لجان تحكيم متخصصة، على أن يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين في

وتترّكز معايير الفوز بالمسابقة على الجهد الذي بذله المتسابق في اكتشاف الموقع الصناعي ، -بمشيئة هللا  -نوفمبر المقبل 

 .وتصديق معلوماته

وتنقسم المسابقة إلى ثالثة مسارات؛ األول خاص باكتشاف مواقع التراث الصناعي ويكون المطلوب من المتسابق إرسال 

كتشف، فيما يتعلّق المسار الثاني تسجيل القصص وتفاصيل صور ومقاطع ف يديو ومعلومات أساسية عن الموقع الم 

 .األحداث التي أثرت على الصناعة والحياة االجتماعية عن طريق تسجيل مقاطع صوتية أو فيديو

فيما يتعلّق المسار الثالث بتوثيق قصة الموقع الصناعي من خالل جهد بحثي يشتمل على تاريخ الموقع وتأثيره في 

وقد وضعت اللجنة المنظمة شروط . ألف لاير سعودي 111الصناعة والمجتمع، وتصل الجائزة في هذا المسار إلى 

ً لمفهوم التراث ( engage.moc.gov.sa)وتفاصيل المسابقة في موقعها الرسمي على شبكة اإلنترنت  متضمنة شرحا

 .الصناعي وشروط تصنيفه ونوعية المواقع التراثية التي تندرج تحت هذا النوع من التراث

وتتميز المملكة بإرث قديم في التراث الصناعي يتمثّل في ريادة صناعة النفط والغاز والمعامل لتحلية المياه وصناعة 

 .م التعدين واإلسمنت، ومنظومة النقل الداعمة للصناعة من موانئ وقطاراتالبيتروكيماويات، ومناج

وتسعى المسابقة إلى االستفادة من جهود أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم لتوثيق أهم معالم هذا التراث واإلسهام في 

 .تأسيس أول قاعدة بيانات وطنية لجميع المواقع الصناعية المنضوية تحت هذا التصنيف

http://www.al-jazirah.com/2019/20190715/ln30.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190715/ln30.htm
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 1101من نفايات الرياض بحلول %  12فاقية لإعادة تدوير ات
    م2112 يوليه  15 - هـ1441  ذي القعدة  12  االثنين  االقتصادية جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

وقع المركز الوطني إلدارة النفايات، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير، إحدى 

نفايات وإعادة الشركات المملوكة لصندوق االستثمارات العامة أمس، مذكرة تفاهم ثالثية لبدء أنشطة اإلدارة المتكاملة لل

 .2115في المائة من النفايات البلدية الصلبة في الرياض بحلول  21تدوير 

بموجب هذه االتفاقية ستعمل األطراف الثالثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينها لتنفيذ االستراتيجية الشاملة 

، 2115االستراتيجية إلعادة التدوير بحلول لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من األهداف 

مليون طن سنويا، إلى  1.4في المائة من حجم اإلنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة الذي يبلغ  21أبرزها إعادة تدوير 

يا، ورفع في المائة من حجم اإلنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغة نحو خمسة ماليين طن سنو 42جانب إعادة تدوير 

 .مليون طن 21وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في األحياء وشوارع مدينة الرياض، التي تقدر بـ

ووقع مذكرة التفاهم المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة 

دس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض، فيما وقعها من جانب المركز الوطني إلدارة النفايات، والمهن

الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير جيرون فنسنت الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في المقر الرئيس لوزارة 

 .البيئة والمياه والزراعة بحضور عدد من المسؤولين

ايات، ستقوم الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير باالستثمار في بناء وكجزء من منظومة متكاملة إلدارة النف

منشآت حديثة إلعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل األسمدة والورق والبالستيك 

 .والمعادن

دوير نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد بناء لمشاريع وتتمثل المبادرة األولى ضمن االتفاقية اإلطارية، في إعادة ت

الطرق واإلسكان، يليها إنشاء منشأة إلدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية، وذلك بالتزامن مع مشروع أمانة منطقة 

 .، الذي يهدف إلى الفرز الثنائي من المصدر للنفايات المنزلية في الرياض"حي بال حاويات"الرياض 

بدأت األمانة أخيرا تجربة الستبدال الحاويات في بعض األحياء السكنية، بأخرى وزعت على المنازل، بواقع حاويتين و

لكل منزل، حيث خصصت األمانة حاويات باللون األخضر للمواد غير العضوية، مثل المواد البالستيكية واألوراق 

سود للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير مثل بقايا ومكونات والكرتون والزجاج والعلب المعدنية، وحاويات باللون األ

 .الطعام

وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع االتفاقية يأتي ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وتحقيق االستدامة 

ن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز وبين، أ. البيئية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بتفعيل االستراتيجية الوطنية للبيئة

الوطني إلدارة النفايات بالشراكة مع الجهات الحكومية األخرى تهدف إلى رفع نسبة إعادة التدوير، وتحفيز التقنيات 

الجديدة، إضافة إلى االستثمار في قطاع النفايات، موضحا أن الهدف هو تفعيل المسار االستثماري في قطاع النفايات 

 .ارتها من خالل التحالف مع الشركات المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة النفاياتوإد

من جهته، أفاد المهندس الفارس أن هذه االتفاقية تعزز جهود األمانة المستمرة الهادفة إلى االرتقاء بمنظومة العمل في 

فضل المعايير العالمية، مشيرا إلى أن هذه قطاع إدارة النفايات، وتحسين الخدمات المقدمة إلى سكان مدينة الرياض وفق أ

االتفاقية تعكس حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيه الوزير الدكتور ماجد بن عبدهللا القصبي على التشاركية 

والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بالقضايا ذات االهتمام المشترك في مجال 

 .إدارة النفايات

نحن فخورون، ويشرفنا أن "بدوره، قال جيرون فنسنت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير، 

نكون جزءا من هذه االتفاقية التي ستمكننا من دورنا كشركة لتطوير قطاع إدارة النفايات المتكاملة من خالل إنشاء مرافق 

ي أيضا فرصة رائعة لمدينة الرياض وللصناعات المحلية، حيث لن تسهم مبادرتنا في إنشاء مدينة إعادة تدوير حديثة، وه

 ".أنظف فحسب، بل ستفتح أيضا المجال لتوفير كميات كبيرة من المواد لصناعة الورق والبالستيك والمعادن

http://www.aleqt.com/2019/07/15/article_1637671.html
http://www.aleqt.com/2019/07/15/article_1637671.html
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 عن قضية الولاية أحدثكم

    م2112 يوليه  15 - هـ1441  ذي القعدة  12  االثنين  لوطناجريدة : المصدر
 رابط الخبر

 

 النعميواجي ع

جلست على مقعدي في تلك الطائرة في رحلة ستستغرق ساعات طويلة، ولكون موعد الرحلة كان الثالثة فجراً، فلم أتمالك 

وبمناسبة الحديث عن النوم فإن للنوم مراحل أربع، . نفسي من أن أغمض عيني وأريح جسدي من تعب السهر واالنتظار

ويوقظك فيها أي ضجيج بسهولة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الدخول إلى  تكون األولى هي التي تسمع فيها األصوات

السبات، أما المرحلة الثالثة فتنخفض فيها دقات القلب ويتباطأ معدل التنفس، ولعل هذا سبب تسمية النوم بالموت األصغر، 

فاعا في نشاط القلب والتنفس، ثم تكون المرحلة الرابعة التي نرى فيها األحالم والرؤى والكوابيس، والتي تسبب ارت

وأحياناً حركات وأقوال ال إرادية، ويعطي هذا تفسيرا ألولئك الذين استيقظوا من نومهم في حالة فرح وغبطة أو فزع 

 .بل إن البعض منهم وافته المنية إثر سكتة قلبية وهو في سبات عميق. وهلع

الرؤية الذي يخطط لمستقبل أفضل، ويسعى إلى بناء دخلت في تلك المرحلة من األحالم، ورأيت نفسي ضمن فريق 

بدأت تلك المجموعة بغرس مبادئها في أطفال الروضة، فعلمتهم النظام . مجتمع فاضل يعتمد على قيم ومفاهيم ثابتة

. لغرسنا فيهم القيم المجتمعية وحفزناهم على استخدام العق. واالحترام واإلنصات للرأي اآلخر والتعاون لتحقيق النجاح

انتقلنا للمرحلة التمهيدية فوضعنا مناهج لتعليم الحقوق المدنية، وكرسنا جهدا لغرس مبدأ الحرص على مكتسبات الوطن 

صادرنا فتاوى العنف والقتل والتنطع . وعدم العبث باألماكن العامة وتخريبها، وإرساء مفهوم أن الفساد آفة المجتمعات

اهتممنا بالتوعية الصحية وكيف يكون الفرد جزءا من حماية مجتمعه من . روأرسينا مبادئ السالم والمحبة واإليثا

بعد ذلك عززنا العملية التربوية بمنهج السالمة المرورية والمجتمعية وتفعيل األنظمة الصارمة ضد . األمراض واألوبئة

وتقديم المساعدة للمحتاجين،  أضفنا منهجا في تعلم أبجديات الطوارئ. من يحاول انتهاك حياة اآلخرين أو اإلضرار بها

عززنا المساواة والوطنية . وأرسينا قواعد المسؤولية المجتمعية وحماية األفراد من مخاطر المخدرات واإلدمان والتحرش

تعمقنا في تأسيس مبادئ البحث العلمي واألسس العلمية المبنية على . والشعور باالنتماء، وحاربنا العنصرية والطائفية

وبينما نحن منغمسون في مناقشة تطوير عملية البحث العلمي إذا بأصوات تنزعني . وشجعنا المنهج التجريبيالبراهين، 

من نومي وتبدد أحالمي الجميلة، استيقظت مذعورا فوجدت مالسنة حادة بين أحد الركاب الشباب ومضيفة، وقد اجتمع 

ابتسم وقال ال أعلم .. سألت جاري ما الذي جرى. ابحولها زمالؤها من المالحين لمساعدتها في تحقير تصرف ذلك الش

عندها آثرت الصمت واالنشغال بقراءة الصحف الورقية، وكان أول خبر تقع عليه عيني شاب يقتل ثالثة من زمالئه 

رصاصة في أجساد زمالئه ألنهم كانوا في  41حثني فضولي لمعرفة أسباب القتل فوجدت القاتل قد أفرغ أكثر من . بالعمل

حاولت أن أتخيل مقدار الغضب الذي !! ستوى وظيفي أعلى منه، وكانوا يقومون بإعداد محاضر التأخير والغياب عنهم

وبعدها سمعت مضيف الرحلة يعلن ربط األحزمة واالستعداد للهبوط، . يجعلك تطلق أربعين رصاصة فلم أجد مبررا

 .وبدأت الطائرة تتهاوى نحو األسفل وبشكل مخيف

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alwatan.com.sa/article/1016044/-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7
https://www.alwatan.com.sa/article/1016044/-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7
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 ارتفاع سعر البنزين
    م2112 يوليه  15 - هـ1441  ذي القعدة  12  االثنين  الحياة جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

 اليامي دمحم

ة هو اشتراك عدد أكبر من النساء مع الرجال في اإلحساس لعل أجمل ما في االرتفاع الجديد لسعر البنزين في السعودي

 .بالضيق الذي يعد أمراً طبيعياً يطال أي إنسان في أي مكان في العالم يرتفع سعر الوقود أو سعر أي شيء عليه

ي تقود هذه المرة المشاركة ليست وجدانية فقط، تعاطف مع أب أو أخ أو ابن أو زوج، بل أكثر من ذلك، ألن المرأة الت

سيارتها أصبحت تشعر بالفرق، وهي ستشعر أكثر إذا كانت عاملة وتصرف على نفسها، أو كانت من ضمن نحو ربع 

 .في السعودية التي تتولى اإلنفاق عليها امرأة العائالت

معطيات ارتفاع سعر البنزين يأتي ضمن مراجعة دورية تتم كل ربع سنة، وغالباً هذه المراجعات ستؤدي لالرتفاع وفق 

التاريخ وتجارب الدول التي رفعت الدعم كلياً أو جزئياً، تدريجياً أو فجأة عن سعر سلعة استراتيجية كالوقود، وبتنا نعرف 

 .أو نحدس اليوم أن متوسط سعر البنزين خالل العامين القادمين سيكون ضعف متوسط سعره خالل العامين الماضيين

ة إذا طال كل شيء، وكل الناس على حد سواء، وشركة أرامكو المنتجة االقتراب من الواقعية شيء جيد، خاص

والمستوردة للبنزين في طريقها للخصخصة والطرح العام عالمياً، أي أنها ستخرج من عباءة الشركة الحكومية، 

 .وستتعامل مع منتجاتها بلغة السوق

منه تقول أشياء أكثر، فالواقعية هي من نهضت  لغة السوق تقول أشياء كثيرة، ولغة الواقع الذي يجري تقريب الناس

بشعوب عاشت األحالم أو األوهام من كل نوع، وما يحدث من نقالت سعرية في كثير من الموارد هو خروج تدريجي من 

إلى اإلنتاجية، وهو خروج محمود إذا تم بالسالسة الالزمة، واالستحقاقات التي عادة ما تنشأ من مثل هذه « الرعوية»

 .تقاالتاالن

تمنيت أن تؤجل المراجعات السعرية للوقود حتى تشغيل مشروع المترو األول في السعودية في العاصمة، واكتمال شبكة 

القطارات، لتكون البدائل متوافرة نسبياً، وتقل التأثيرات السلبية على نفقات الناس، وأتمنى أن تختلف أسعار الوقود بين 

ل، بل وتجب الحاجة إلى تنمية مناطق أقل نمواً، وتشجيع الناس على العيش فيها لتقليل المناطق بحسب توافر بدائل النق

رفع سعر الوقود يعني ارتفاعات على أسعار منتجات وخدمات . الهجرة الداخلية إلى بعض المدن التي تعاني ضغطاً كبيراً 

 .كثيرة، وهذا ما أتمنى أن يدرس بواقعية

بقيت أهم نقطتين ربما، وهما أن حساب المواطن سيغطي الفرق في سعر البنزين ابتداء من دفعة الشهر الجاري تموز 

هل تساعد في تحمل  -وهذا ما تجب دراسته بدقة  –، وهي تغطية ستساعد كثيراً في شأن البنزين، وال نعرف (يوليو)

 .التكلفة الصغير الذي قد يبالغ فيه بعض التجار والشركاتالزيادات التي ستطرأ على منتجات وخدمات بسبب ارتفاع 

ً لـ  النقطة الثانية أن هذا األمر شأن داخلي سعودي يتعلق باالقتصاد، ومراجعات وتجارب قابلة للنقاش، وليس مسرحا

 .معلومةاإلعالم االجتماعي من بعض الجنسيات والدول في محاوالت مضحكة أهدافها « أراجوزات»تصعد إليه « اللطم»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/4636585/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4636585/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
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 الانسان في العالمقوق ح
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ألف طن من المغذيات  11السعودية والإمارات تقدمان 

 الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي بالسودان
    م2112 يوليه  15 - هـ1441  ذي القعدة  12  االثنينا دة الحياة ريج: المصدر

 

 رابط الخبر

 

مشترك من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية أعلن صرح مصدر مسؤول بأنه امتداداً للدعم المتواصل وال

واحتياجات ( اليوريا)ألف طن من المغذيات الزراعية  51المتحدة للشعب السوداني، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 

اعي في المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم بشكل عاجل إلنقاذ الموسم الزر

 .السودان

وأكد المصدر أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمراراً للمواقف األخوية والمستمرة لمساندة شعب 

السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر 

 .هل السوداندخل رئيسي لعدد كبير من أ

 511وأوضح أن المساعدات جاءت امتداداً للدعم المالي البالغ ثالثة باليين دوالر الذي قدمته السعودية واإلمارات منها 

 .مليون دوالر كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم االقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني

داني الذي تقدمانه المملكة واإلمارات ينطلق من عمق العالقات بين شعبي وأضاف المصدر أن الدعم المباشر للشعب السو

الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العالقات االستراتيجية 

 .واألخوية التي تربط بين شعوب الدول الثالث في النواحي كافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/4636544/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8
http://www.alhayat.com/article/4636544/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8
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 الجزيرة جريدة: المصدر

ذي القعدة    21  االثنينا

 م   1129يوليه   21 -هـ 2441

-http://www.al

jazirah.com/2019/2019
0715/cr6.htm 
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ذي القعدة    21  االثنينا
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http://www.aleqt.com/

2019/07/15/article_163
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