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أسرة التحرير

جريمة القديح00 التجرد من الدين واإلنسانية

رٌم �شرعًا قبل �أن يتم جترميه دوليًا,  �لإرهاب مد�ن بكـــل �أ�شكالـــه و�شوره, و�أيًا كان فاعله, فهو مجُ

فالدين �لإ�شالمي حرم قتل �لنفــ�ص �إل باحلـــق, وجاءت ن�شو�ص �لكتاب و�ل�شنة بتحرمي �لعتد�ء على 

دَّ ذلك من كبائر �لذنوب؛ �إذ لي�ص بعـــد �لإ�شر�ك باهلل ذنب �أعظم من قتل �لنف�ص �ملع�شومة. �لنف�ص؛ وعجُ

و�لعملية �لإجر�مية �لتي نفذها �أحد �أرباب �لفــكر �ل�شـــال يف م�شــجد ببــلدة �لقــديح يــوم �جلمــعة 

22 مايو 2015, ور�ح �شحيتها �أكرث من ع�شريـن �شخـــ�شًا؛ و�إ�شابـــة �لعــ�شر�ت من �ملو�طنني �لأبرياء, هي 

جرمية �إرهابية؛ ل يقدم على �رتكابها �إل �شخ�ص جترد من دينــه, و�إن�شانيته, و�رمتى يف �أح�شان �أعد�ء 

عة لتنفيذ �أجندتهم  هذه �لبالد �ملباركة �لذي ل يريدون لها ول�شعبــها �لأمــن و�ل�شتــقر�ر, فكان �آد�ة طيِّ

وخمططاتهم �لعد�ئية �شد �ململكة, باإثارة �لفتنة بني �أطياف �ملجتمع �لآمن �ملتوحد خلف قيادته.

مثل هذه �لعمليات �لإجر�مية, ل تقلل من �لدور �لكبري �لــذي تقـــوم بـــه �لدولـــة ملحاربـــة �لإرهـــاب؛ 

وحفظ �لأمن يف �أرجاء �ململكة, بل �شتزيدها �إ�شر�رً� على مو��شلة دورهــا �لر�ئــد يف حماربة هذه �لآفة, 

و�جتثاثها من جذورها �أمنيًا وفكريًا, فاأمن �ململكة �لعربية �ل�شعوديـــة خط �أحمــر؛ وهــذ� ما �أكده خادم 

�حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود -حفظه �هلل- بعد جرمية �لقديح حينما قال: 

» �إن كل م�شارك �أو خمطــط �أو د�عـــم �أو متعــاون �أو متعاطف مع هــذه �جلرميـــة �لب�شــعة �شيكون عر�شة 

للمحا�شبة و�ملحاكمة؛ و�شينال عقابه �لذي ي�شتحقه؛ ولن تتوقف جهودنا يومًا عن حماربة �لفكر �ل�شال 

ومو�جهة �لإرهابيني و�لق�شاء على بوؤره «.

مل�ص �ل�شورى د�ن تلك �لعملية, وندد مبنفذيها ومن يقـــف خلفــهم, ونــا�شد �ملو�طنني �حلفاَظ على 

وحدِة �لوطِن وتعزيِز حلمتِه �لوطنيِة ون�شيجِه �لجتماعي و�لوقوِف خلَف قيــادتــه �شدً� منيـعًا �أمام كل 

من ي�شعى للنيل �أمن �لبالد و��شتقر�رها.

�إن هذ� �حلدث �جللل و�ملوؤ�شف لن يوؤثر يف متا�شك هـــذ� �لوطن �لغـــايل �لذي عرف عنه تناغم ن�شيجه 

�لجتماعي, ووحدة مو�طنيه بكافة �أطيافهم, ووقوفهم �شفًا و�حدً� خلف �لقيـــادة �لر�شـيدة. و�ملطلوب 

من �ملجتمع �ل�شعودي �أفر�دً� وموؤ�ش�شات كما هو �لعهد بهم م�شاندة جهود �لدولة ورجـال �لأمن يف حماربة 

�لإرهابيني و�لت�شدي ملخططاتهم, ودعم �لدولة يف مو�جهتها للتحديات و�لأخطار �لتي حتيط باملنطقة, 

وت�شتهدفها يف �أمنها و��شتقر�رها.
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مجلس الشورى يدرس مشروع

»نظام شهيد«

وافق جمل�س ال�شورى على درا�شة مقرتح م�شروع 
الدكتـــور  املجلـــ�س  ع�شو  من  املقدم  �شهيد«  »نظام 
نظام  من   )23( للمادة  ا�شتناًدا  فهاد،  اآل  حمد 
–بالأغلبية– املوافقة  املجل�س  قرر  حيث  املجل�س، 
عـلى درا�شـــة م�شــروع النظـــام املقرتح واإعادته اإلى 
جلنة ال�شوؤون الأمنية لدار�شــته درا�شة �شاملة ومعمقة 
ومن ثم تقدمي تقريرها ب�شاأنه وفًقا للفقرة )4( من 

املادة )44( من قواعد عمل املجل�س واللجان.
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تفـــوق يف درا�شــته يف جمــيع مراحــل التعليــم، بل مــار�س مهــنة 
التدري�س وهو طــالب يف املــرحلــة الثانــويــة، حينــما عمــل م�شــاعدًا 
لبع�س املدر�شني ل�شــرح الــدرو�س لزمالئه. ع�شق الهند�شة املعمارية 
وكان �شغــوفًا بهــا، فالتحق بكليــة الهنـــد�شة بجــامعــة املــلك �شعـــود 
بالريـــا�س، ووا�شــل تعــليمـــه العــايل يف هـــذا املجــال يف الــوليات 
املتحدة، عمل اأ�شتاذًا بكلية العمــارة والتخطــيط، ثــم وكياًل للكلية، 

فعميدًا لها، كما عمل وكياًل جلامعة امللك �شعود.

44

تغطية

وسام العرب للملك سلمان لمواقفه 

الشجاعة تجاه قضايا األمة
 ت�شلم خادم احلرمني ال�شريفــني امللك �شلمان 
بــن عبــدالعزيــز اآل �شعــود -حفظــه اهلل- و�شــام 
تــقديــرًا  البــرملــان العــربي مــن الدرجــــة الأولى 
ملواقفــه ال�شجــاعة جتــاه قــ�شايــا الأمـــة العربــيــة 
والإ�شــالمــيــة، وهــو اأول و�شــام يقدمــه البــرملــان 

لزعيم عربي. 
جــاء ذلك ا�شتــقبال خــادم احلرمني ال�شريفني 
يف مكتــبه بقــ�شر اليمامة معايل رئيــ�س الربملــان 
العــــربــي الأ�شتــــاذ اأحمــد بــن مــحــــمد الــجروان 

يرافقه نواب وروؤ�شاء اللجان يف الربملان.
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حوادث المعلمات.. إلى متى تزهق 
األرواح البريئة؟؟

حوادث املعلمات.. وما اأدراك ما حوادث املعلمات..؟ 
الأ�شر  من  العديد  م�شاجع  ق�شت  التي  الق�شية  هذه 

ال�شعودية يف خمتلف مناطق اململكة.
املعلمات،  حوادث  ماأ�شاة  على  عقود  عدة  مرت 
اأن  بيد  واأطرافها،  جوانبها  بكل  الإعالم  يف  وطرحت 
الكارثة ل تزال تعيد نف�شها بني الفينة والأخرى خالل 
العام الدرا�شي. ففي كل عام ُتزهق اأرواح على الطرق، 
وتفجع العديد من الأ�شر بوفاة الأم اأو الزوجة اأو الأخت املعلمة، ممن يعملن بعيدًا عن اأماكن �شكنهن، دموع 

تذرف على فتيات واأمهات وزوجات واأخوات.

الر�شالة القوية املبا�شرة املوجهة اإلى املتلقني ويف طليعتهم قائدوا ال�شيارات من ناحية اأخرى.
كمــا فتــح للمهــتم يف جمــال ال�شــاأن املــروري اآفاًقا وا�شعــة ومرونــة كبرية للم�شاركــــة باختيار املو�شــــوع 

املنــا�شب لــه وفــق املنظــومة املرورية التعليمية والتوعوية - الإدارية - الهند�شية وكذلك الطبية. 

58

د. يحيى بن عبد�هلل �ل�شمعان

�شلطان �لفهد

الدراسة

لماذا ال ُيعاد النظر في برامج التوعية والمعالجات 

التنفيذية للحوادث المرورية؟
ا�شتوقفني �شعــــار اأ�شبــــوع املرور اخلليجي املوحد، احلادي والثالثني، 
)قرارك؛ يحدد م�شريك( الــذي اأقيــــم يف منت�شف �شــهر جمادى الأولى 
1436هـ و�شــــاركني، حقيــــقــًة، هــذا الهتــمام بعــ�س الزمــالء املتــابعــني 
لفعالياتــــه منذ بدايتــــه، والــذي من املتــوقع اأن يحــظى مب�شاركــــة فاعلة 
من جميع الفعاليات املجتمعية الأمنية والأهليــــة ويف مقــدمتها اجلـهــــات 

التعليمية والرتبوية العامة واخلا�شة. 
ويف الوقــت الذي اأقــدر للقائمــني على تنظــيمه جهودهم املبذولة؛ اأوؤكد 
اأنهم، قد وفقوا يف اختيار هذا ال�شعار: �شكــــاًل وم�شــموًنا من  ناحيــــة؛ ومن 

52

د.  عبد�جلليل �ل�شيف
ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شابق
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وقد األقى خادم احلرمني ال�شريفني خالل ال�شتقبال كلمة قال فيها / اأنا 
�شعيد اليوم وم�شرور اأين األقاكم يف بلدكم اململكة العربية ال�شعودية، ومثل هذه 
ال�شعودية  العربية  لبلداننا و�شعوبنا، واململكة  اإن �شاء اهلل  اللقاءات فيها خري 
وت�شعر مب�شوؤوليتها،  والعـرب،  امل�شلمـــني  �شـــمل  مِلّ  ي�شعى يف  من  وتوؤيد  تدعم 
وكما تعرفون منطلق العروبــــة من اجلزيـــرة العربيـــة، واململكــــة ت�شكل اأكرب 
الوحي على حمــمد �شلى اهلل  الإ�شالم ومهبط  م�شاحة من اجلزيرة، منطلق 
م�شوؤولية  ولكنه  لنا  عز  وهـــذا  املنـــورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  و�شلم  عليه 

تغطية

خادم الحرمين: المملكة ال تعادي أحدًا, وتدعم لم الشمل العربي

وسام العرب للملك سلمان لمواقفه الشجاعة
تجاه قضايا األمة

 ت�شلم خـــادم �حلــرمني �ل�شريفــني �مللك �شلــمان بن عبد�لعزيز 
�آل �شعود -حفظه �هلل- و�شام �لربملــان �لعــربي من �لدرجــة �لأولى 
تقديرً� ملو�قفه �ل�شجاعة جتاه ق�شايــا �لأمـة �لعربية و�لإ�شالمية, 

وهو �أول و�شام يقدمه �لربملان لزعيم عربي. 
جاء ذلك ��شتقبال خادم �حلرمني �ل�شريفني يف مكتــبه بقــ�شر 
�ليمامة معايل رئيــ�ص �لربملــان �لعــربي �لأ�شتــاذ �أحمد بن حمــمد 

�جلرو�ن ير�فقه نو�ب وروؤ�شاء �للجان يف �لربملان.
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اأن  العرب  و�شرف  عروبتنا،  عن  الإ�شالمية  عقيدتنا  عن  م�شوؤوليتنا  كربى، 
ينزل القراآن بلغة عربية على نبي عربي، هنـــا لبـــد اأن نتحـــمل امل�شوؤوليــــة، 
واإخواننا امل�شلمون يف كل العالــم هــم اأ�شقـــاء العرب متـــامًا وهذا ل يعنـــي 
كذلك اأن نكن العداء لالآخرين، كـــل اإن�شـــان دينـــه بينـــه وبني ربــه، وحوار 
اأتباع الأديان الــذي اأطلقـــه امللك عبداهلل رحمـــه اهلل و�شيا�شـــة اململكة منذ 
عهد امللك عبدالعزيز واأبنائــــه �شعود وفي�شل وخالد وفهد وعبداهلل ونحن 
العامل  ودول  وامل�شلمني  العـــرب  من  اجلميع  �شمل  مل  هي  عليها  ن�شري   الآن 
واأ�شاف - اأيده اهلل - قائال “ الآن اأ�شبح العامل �شغريًا وامل�شالح مت�شابكة، 
كثري  فيه  الآن  تعرفون  وكما  القارات،  وكل  واأمريكا  واأوروبا  واأفريقيا  اآ�شيا 
من اجلاليات عندنا يف منطقتنا وكثري منا عندهم لكن حمدا هلل اأن تكون 
بلداننا يف اأمن وا�شتقرار واحلمد هلل واأنا اأقول بكل �شـــراحة اململكـــة بلدكم 
بلد العرب بلد امل�شلمني ونرجو لكم اخلري والتوفيق، ون�شعر مب�شوؤوليتنا جتاه 
زوار بيت اهلل احلجاج واملعتمرين كما تعرفون واحلمد هلل اململكة تتمتع باأمن 
اأن هذه الدولة قامت على العقيدة  اإلى  وا�شتقرار وهذا راجع قبل كل �شيء 
الإ�شالمية ويف نظام تاأ�شي�س احلكم اأن د�شتور اململكة كتاب اهلل و�شنة ر�شوله 
وهذا ل يعني اأننا نحارب الأديان، كما قال تعالى “ لكم دينكم ويل دين “ من 
غري امل�شلمني يعني، وناأمل اإن �شاء اهلل اأن نرى يف منطقتنا ويف مناطق العامل 
اأف�شل،  عي�س  يف  دائمًا  �شعوبنا  تعي�س  واأن  وال�شتقرار  وال�شالم  الأمن  ككل 
التوفيق  وجل  عز  اهلل  ن�شاأل  كل خري،  فيها  ترون  كما  منطقتنا  واحلمد هلل 

واأ�شكركم على زيارتكم. 
كما األقى معايل رئي�س الربملان العربي الأ�شتاذ اأحمد بن حممد اجلروان 

اللقاء،  هذا  على  ال�شريفني  احلرمني  خلادم  �شكره  عن  فيها  اأعرب  كلمة 
منوهًا بقيادته احلكيمة ومواقفه ال�شجاعة - رعاه اهلل - جتاه ق�شايا الأمتني 
ال�شعب  نفو�س  يف  الأثر  اأكرب  لها  كان  والتي  وكرامتها،  والعربية  الإ�شالمية 

العربي كافة.

واأياديكم  الأمة،  التي تواجه  “ لقد جاءت مواقفكم جتاه املخاطر  وقال 
وقيادتكم  لالإن�شانية،  ودعمًا  خدمة  املعمورة  اأرجاء  اإلى  املمتدة  البي�شاء 
للتحالف العربي والإ�شالمي للدفاع عن ال�شعب اليمني واإرادته ال�شرعية �شد 
الكبري  العربي  ال�شعب  �شدور  لتثلج  عليه،  التعدي  اأنف�شهم  لهم  �شولت  من 

الذي ا�شتب�شر خريًا بهذه البادرة“.
العربي  ال�شعب  نيابة عن  يت�شرف  العربي  الربملان  اأن  اإلى  واأ�شار معاليه 
الكبري مبختلف مكوناته وممثليه ونوابه، بتقدمي و�شام الربملان العربي من 
الدرجة الأولى خلادم احلرمني ال�شريفني ليبقى خالدًا كاأول و�شام للربملان 
العربية  الأمة  ق�شايا  جتاه  ال�شجاعة   - اهلل  اأيده   - ملواقفه  تقديرًا  العربي 

والإ�شالمية ب�شورة عامة واجلمهورية اليمنية ب�شفة خا�شة.
ح�شر ال�شتقبال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن 
حممد اآل ال�شيخ ومعايل وزير الدولة ع�شو جمل�س الوزراء الدكتور م�شاعد 
زيد  بن  عادل  الدكتور  والإعالم  الثقافة  وزير  ومعايل  العيبان  حممد  بن 

الطريفي ومعايل وزير اخلارجية الأ�شتاذ عادل بن اأحمد اجلبري.

الجروان: نصرتكم للشعب اليمني أثلجت صدور العرب
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والإ�شالمية. العربية  الأمة  ق�شايـــا  جتاه  ال�شجاعـــة  ملواقـــفه  تقديـــرًا   اهلل-، 

املفدى  امللك  داأب  التي  ال�شــارة  للمفاجاآت  الطيب  الوقع  و�شدد اجلروان على 
- وفقه اهلل - على املبادرة بها، يف نف�س كل فـــرد من اأفـــراد ال�شعب العربي، 
ل�شيما واأنها حاكت اأحالمهم، وغريتهم على وطنهم الكبري بتاريخه وحا�شره، 
التي متثلت يف الإ�شرار على ن�شرة ال�شعب اليمني وحكومته ال�شرعية بجميع 
ال�شبــــل، على ال�شـــــعد ال�شيا�شـــية، والع�شكريـــة، والإن�شانـــية، والجتــماعية، 
�شق  فتئت حتــاول  ما  باغية وطامعة،  لقوى خارجية  والت�شدي  والقت�شادية، 
ال�شف العربي والإ�شالمي، وكيف اأ�شهـــمت مبادراتـــه - اأيده اهلل - يف عودة 
اأ�شحاب هذه امل�شاعي الرخي�شة يائ�شني بائ�شني، باحثني عن اخلال�س، بعد 

اإزهاق خمططاتهم، وك�شف نواياهم ال�شيئة للمجتمع الدويل.
واأ�شاف: “ مبادرات خادم احلرميــن ال�شريفـــني - حفظه اهلل -، جعلــتنا 
يف الربملان العربي ب�شكٍل خا�س، ويف العامل العربي والإ�شـــالمي ب�شكـــٍل عــام، 

تغطية

خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الشورى

رئيس البرلمان العربي: الملك سلمان وحد الصف 
العربي في وقت حرج

حممد  بن  �أحمد  �لأ�شتاذ  �لعربي  �لربملان  رئي�ص  معايل  �أو�شح 

�جلرو�ن �أن خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز 

�ل�شف  توحيد  و�حد  بقر�ر  ��شتطاع   - �هلل  حفظه   - �شعود  �آل 

�لقر�ر  �إلى  م�شريً�  جدً�,  ومهم  حرج  وقٍت  يف  كلمته,  وجمع  �لعربي 

“عا�شفة  عملية  باإطالق  �لقا�شي  و�حلكيم,  و�حلازم  �ل�شجاع 

وتدحر  �ليمنية,  للحكومة  �ل�شرعية  لتعيد  �لع�شكرية,  �حلزم” 

�لنقالب  وحماولتها  و�أعو�نها,  �حلوثية  �مللي�شيات  وعدو�ن  بغي 

على �ل�شرعية بانتهاكات وفو�شى زعزت �أمن �لبالد, وروعت �شعبها 

�لكرمي �لآمن.

جمـــــل�س  مقـــر  يف  معاليـــه،  عقـــده  �شحـــفي  لقـــاٍء  خـــالل  ذلك  جــــاء 
الدرجــــة  مـــن  العـــربي  الربملـــان  و�شـــام  عـــن  للحديـــث  بالريا�س،  ال�شورى 
-حفـــظه  ال�شريفــــني  احلرمـــني  خلـــادم  الربملــــان  منحـــه  الـــذي  الأولى، 
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جمعت  طاملا  �شخ�شية  اأمام  نقف  ونحن  ل�شيما  وم�شتب�شرون،  م�شرورون 
مواقفها وقراراتها احلب واحلزم واحلكمة، يدفعها يف ذلك اإميانها بتاريخ 
تليد، لأمٍة جميدة، عرفت عنوانًا لل�شالم والعطاء، وتفردت بلغٍة اختارها اهلل 
�شبحانه وتعالى لتكون لغة كتابه الكرمي، وا�شطفى ر�شوًل منها، ليكون �شيد 

وخامت الأنبياء واملر�شلني �شلى اهلل عليه و�شلم «.

واأو�شح معايل رئي�س الربملان العربي اأن جهود امللك املفدى - رعاه اهلل - 
الكبرية، النابعة من نظرته الثاقبة، ا�شتطاعت اأن تعيد التوازن العربي على 
وجه العموم، بجمع الكلمة حتت رايٍة واحدة، والتفاق بت�شميم لن�شرة اليمن، 
عا�شفة احلزم،  بعملية  بدءًا  العربي،  الوطن  اأجزاء  من  املهم  اجلزٍء  ذلك 
ومرورًا بعملية اإعادة الأمل، وتد�شينه ملركز امللك �شلمان لالإغاثة والأعمال 
الإن�شانية موؤخرًا يف الريا�س م�شكاًل نقلة نوعية يف العمل الإن�شاين العاملي، 
طاولة  على  اليمنية  الأطياف  - جلميع  اهلل  اأيده   - وجمعه  لدعوته  وو�شوًل 
اإنقاذ  اأجل  “من  اليوم حتت عنوان  انطلق  الذي  الريا�س  موؤمتر  واحدة يف 
اليمن وبناء الدولة الحتادية”، موؤكدًا اأنها اأعمال ل حتتاج ملن يتحدث عنها، 
 فنتائجها تكفيها و�شفًا للنجاح والفعالية، واحلكمة يف اإقرارها واملبادرة بها.

ونوه معاليه بالعمل اجلاد والكبري خلادم احلرمني ال�شريفني -وفقه اهلل- 
مفا�شل  يف  �شابة  �شعودية  وكفاءات  بقدرات  بدفعه  الداخلي،  امل�شتوى  على 

بعون اهلل  �شت�شمن  املدى،  بعيدة  نه�شوية  تطويرية  روؤية  يوؤكد  الدولة، مما 
مزيدًا من الرقي والعطاء لهذه البالد املباركة.

وا�شتعـــر�س اجلـــروان خـــالل اللــقاء اجلهــود والإجنازات التي ا�شتطاع 
الربملان العربي ت�شجيلها منذ قيامه، واأبرز منـــها و�شـام الربملان العربي من 
الدرجة الأولى الذي اأقر العام الفائت، وكان خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
اأن  اأول من تقـــلده، مبينًا  اآل �شعود - حفظه اهلل -  �شلمان بن عبد العزيز 
الربملان ينطلق يف اأعماله من كونه اأداة للحوار والقرار، وقــوة دفــع �شعبية 
ملنظومة العمل العربي، و�شريكًا فاعاًل يف ر�شم ال�شيا�شة العربيـــة امل�شرتكة، 

خدمة للم�شالح العليا لالأمة العربية.

واأ�شار معاليه اإلى عدد من التحديات التي تواجـــه الدول العربيــة، للنيل 
من ا�شتقرارها واأمن �شعوبها، والتي يتبنى الربملان العربي معاجلتها، واإيجاد 
احللول الناجعة لتجاوزها، مـــن خـــالل اجلــــهود واملباحثات مع الربملانات 
الإقليمية والدولية، ومن اأبرزها الق�شية الفل�شطينية، وحماربة اآفة الإرهاب 
التي تهدد الأمن القومي العربي، وحقــوق الإن�شـــان العربي يف جميع اأقطار 
موؤ�ش�شة  بو�شفه  الربملان  اأن  مفيــدًا  العربيـــة،  اللغة  مكانة  وتعزيز  العامل، 
ت�شريعية رقابية، ي�شعى من خـــالل م�شاركاتـــه اجلادة والفاعلة يف خمتلف 
الدوريـــة  والجتـــماعات  واملوؤمتـــرات  العمل  لور�س  وعقده  الدولية،  املحافل 
والدائمة، اإلى اإي�شال ال�شوت العربي للــعامل اأجمع، وحتـــقيق رفاهية واأمن 

وا�شتقرار ال�شعوب العربية، مبا ي�شمن رقيها وازدهارها.

مركز الملك سلمان لإلغاثة نقلة نوعية في العمل 
اإلنساني العالمي
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آل الشيخ: منح الملك سلمان وسام البرلمان العربي 
تقدير وعرفان من الشعب العربي لمواقفه الرائدة

تجاه القضايا العربية 
ال�شعب اليمني ون�شرته، ويف مقدمتها عملية “عا�شفـــة احلزم” التي حظــيت 
بتاأييد ودعم عربي واإ�شالمي ودويل مبا يف ذلك منظماته الدوليــة التي اأيدت 
القرار التاريخي الذي جاء ا�شتجابة لر�شالة ال�شتغـــاثة التي وجهها فخامة 
الرئي�س عبدربه من�شــور هـــادي رئيــ�س جمهــورية اليمـــن ال�شقـــيقة لتــقدمي 
امل�شانـــدة الفوريـــة بكافـــة الو�شائل والتدابــري الالزمـــة مبا يف ذلك التــدخل 
الع�شكري حلمايــة اليمـــن و�شعبــه من عــدوان امليلي�شيات احلوثية واأعوانها، 
التي اختطفت موؤ�ش�شات الدولـــة، وانقلبــت على ال�شــرعية بدعم ومتويل من 

جهات خارجية ل تريد لل�شعب اليمني اخلري والنماء.
وم�شى قائاًل: اإن خادم احلرمـــني ال�شـــريفني ومنــذ اليـــوم الأول لت�شــلمه 
مقاليد احلكم اأثبت بحزمه ومبادراته التاريخية حر�شه على ا�شتعــادة القرار 
�شوؤونه  التدخــالت اخلارجية يف  العربي يف مواجهة  ال�شف  العربي ووحدة 
الداخلية، لفتًا النظر اإلى اأن قرارات امللك املفدى لقت تاأييدًا ا�شتثنائيًا من 
الدول والفعاليات الدولية التي اأعربت �شراحة عن تاأييدها التــام للخطوات 

التي اتخذتها اململكة العربية ال�شعودية حلماية ال�شرعية يف اليمن ال�شقيق.
واأ�شار الدكتور عبداهلل بن حممــــد بن اإبراهيــم اآل ال�شيخ اإلى اأن خادم 
احلرمني ال�شريفني اأتبع عا�شفة احلـزم مببادرة اإن�شانية ل تقل اأهمية وهي 
عملية اإعادة الأمل لل�شعب اليمني التي ركــزت عمليـــاتها عــلى الدعم املبا�شر 
لل�شرعية اليمنية واملواطن اليمني، وتوجها القرار امللكي الكرمي باإن�شاء مركز 
ريال لأعمال  مليــار  الإن�شانيــة وتخ�شيــ�س  والأعمال  �شلمان لالإغاثة  امللك 

املركز ولالحتياجات الإن�شانية والإغاثية لل�شعب اليمني.
واأكد معاليه اأن الربملان العربي بهذا الو�شام يبعث بر�شالة تاأييد ودعم من 
ال�شعوب العربية التي يت�شرف بتمثيلها اإلى خـــادم احلـــرمني ال�شـريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز مفادها املوؤازرة التامة للملك املخل�س الذي نذر نف�شه 
واإمكانات دولته لدعم الق�شايا العربية يف مواجهة التدخالت اخلارجية التي 
ت�شتهدف وحدته وا�شتقالله وتريد اختطاف الق�شايــا العربيــة واملتاجرة بها.
وختم معايل الدكتور عبداهلل اآل ال�شيخ تــ�شريحه بالــدعاء بــاأن يحـــفظ 
اهلل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز وي�شدد خطاه نحو 
وحدة الأمتني العربية والإ�شالمية واجتماع كلمتها ووقوفـــها �شـــفًا واحدًا يف 
اأعدائها، واأن يحفظ �شمو ويل العهد و�شمو ويل ويل العهد، واأن يدمي  وجه 
على اململكة العربية ال�شعودية اأمنها وا�شتقراهــا. يــذكر اأن البــرملان العربي 
اأربعة برملانيني من  ميثل �شعوب الدول العربية ويتكون من 88 ع�شوًا بواقع 

كل دولة عربية.

نوه معـــايل رئيــ�ص مـــل�ص �ل�شـــورى �ل�شـــيخ �لدكتــور عبد�هلل 
بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ بقر�ر �لربملان �لعــربي منـح خادم 
�حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود -حفظه 
�هلل- و�شامه من �لدرجــة �لأولى تقديـــرً� وعرفـــانًا مـــن �لبــرملان 
�لعربي للمو�قف �لر�ئدة و�ل�شجاعة و�لإن�شانية للملك �شلمان بن 
عبد�لعزيز -رعاه �هلل- تـجاه قـ�شايا �ملنطقة �لعربية ب�شكل عام 

وق�شية �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق ب�شكل خا�ص.
وقال معاليه يف ت�شريح بهــذه �ملنا�شـــبة: �إن هـذ� �لو�شام �لذي 
قرر �لربملان �لعربي منحه خلــادم �حلرمـــني �ل�شــريفني هو و�شام 
تقديــر وعرفـــان من �ل�شعـــب �لعــربي �لذي ميثله �لربملان ملا مل�شه 
منه -حفظه �هلل- من حــر�ص على عزة �لأمة وتفان يف خدمتها 
و�لرتقاء باأو��شر �لأخوة بني �لعـــرب �إلى مــا ي�شـــون كـر�متهم 
ويــوحـــد كلمتـــهم يف مو�جــهة �ملوؤ�مـــر�ت �لتي ت�شتـــهدف كيانهم 

ووجودهم.
واأ�شاف معايل رئي�س جمل�س ال�شورى: اإن هذا الو�شـام من الربملان العربي 
املكون من ثمانية وثمانني ع�شوَا ميثلون الدول العربية هو اأول و�شام مينحه 
الربملاين العربي لزعيم عربي، وجاء تقــديرًا ملبــادرات امللك املفدى حلماية 
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الشورى يدين حادثة مسجد بلدة القديح

عرب ملـــ�ص �ل�شـــورى عن بـــالغ �أ�شفــه للحادث �لإرهابي �لذي 
��شتهــدف م�شجـدً� يف بلـــدة �لقديــح؛ ور�ح �شحــيـــته عـــددً� مـــن 
�ملو�طنــني �لأبريـــاء, حينما �أقــدم �أحد �أفر�د �لفئة �ل�شالة على 
تفجري نف�شه بحز�م نا�شف بني �مل�شلني يف م�شجد �لإمام علي بن 

�أبي طالب )ر�شي �هلل عنه(.
جاء ذلك يف بيان تـــاله معايل نــائب رئيــ�ص مـــل�ص �ل�شـــورى 
�لدكتور حممد بن �أمني �جلفــري �أثـــناء �جلل�شة �لعادية �حلادية 

و�لأربعني.
و�أعرب �ملجلــ�ص عن �أحر �لتعــازي و�شادق �ملو��شاة لأ�شر وذوي 
�ل�شهد�ء �لذين �غتالتهم يد �لغدر و�خليانـة, �شائاًل �هلل �أن يتغمد 

�ل�شهد�ء بو��شع رحمته ويعجل ب�شفاء �مل�شابني.
و�أد�ن �ملجل�ص هذ� �لعمل �لإرهــابي �جلــبان �لـــذي �آلـم �جلميع 
و�أحــزن �لقلــوب, منـــددً� بهــذه �لعملــية �لدنيــئة �لتي قــام بــها 
�أرباب �لزيغ و�لظالل و�لفـــ�شاد �لذيــن باعــو� �أنف�شـهم لل�شيطان, 
ورهنو� ت�شرفاتهم لأعد�ء �لإ�شالم ور�شــو� �أن يكونو� معاول هدم 
وتخريب يف بناء �لأمة, يدفعها فكر خمتل ل يرى �حلق ول يريد 

�أن يهتدي �إليه. 
اإل تالحمًا  اأن هذا احلادث لن يزيد املواطنني مبختلف مكوناتهم  واأكد 
وترابطًا وتقوية العزم على التعاون مع ولة الأمر ورجال الأمن  لتعزيز الأمن 
ودعم ال�شتقرار، واحلفاظ على اللحمة الوطنية والوقوف �شفًا واحدًا جتاه 
كل من يحاول زعزعة اأمن هذه البالد املباركة وبث الفرقة بني اأبناء �شعبها.
القديح  بلدة  اأبناء  بها  حتلى  التي  الوطنية  بالروح  ال�شورى  جمل�س  ونوه 

وحمافظــة القطـــيف، وامل�شوؤوليـــة الكبــرية التي اأظهروها رغم الفاجعة التي 
اأرادها الأعداء حادثة فرقة و�شقاق، وحولها اأبناء القطيف اإلى ملحمة وحدة 
واحتاد؛ مت�شامني على م�شابهم يف �شبيل قطع الطريق على خمططات الغدر 

واخليانة.
كما نـــوه املجـــل�س بــما عبــر عنــه العلمـــاء وامل�شايخ واملواطنون يف خمتلف 
مناطق اململكة، وا�شتنكـــارهم للعــمل الإرهابي واإدانتهم له، وتاأكيدهم على 

الوحدة الوطنية.
واأ�شاد املجل�س ب�شرعة تعامل رجال الأمن البوا�شل مع اجلرمية الإرهابية 
عندما متكنوا بتوفيق من اهلل من الك�شف عن تفا�شيل اجلرمية النكراء يف 
الأمنية  قواتنا  يقظة  واأثبت  املغر�شة  الإ�شاعات  واأد  يف  اأ�شهم  قيا�شي  وقت 

وكفاءتها العالية.
واأكد املجل�س دعمه وتاأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم 
 – احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز و�شمو ويل عهده الأمني 
يحفظهما اهلل – ملحاربـــة الإرهـــاب واجتثاث منابعه الفكرية، حلفظ اأمن 

وا�شتقرار البالد، وحماية �شباب اململكة من الأفكار ال�شالة.
ونا�شــــد املجلـــ�س املواطنــني احلفــاظ على وحـــدة الوطـــن وتعـزيز حلمته 
الوطنية ون�شيجه الجتماعي والوقوف خلف قيادته �شدًا منيـعًا اأمام كل عابث 

ومغر�س ي�شعى للنيل من اأمن هذه البالد وزعزعته.
كما نا�شد املجل�س ب�شكـــل خـــا�س اأهل العلم والفكر النهو�س مب�شوؤولياتهم 
جتـــــاه توعية املواطنيـــن باملخطـــطات التي حتـــاك �شـــد وحـــدتهم واأمنــــهم 
وا�شتقرارهـــم، واأن ل يدخـــروا جهــــدًا يف �شبـــيل مواجـهة اأعداء الأمة الذين 

يرتب�شون بوحدتها واأمنها وا�شتقرارها.
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وراأي معايل الدكتور حممد اجلفري اأن هذا الفعل الإجرامي يوؤكد �شالل 
القتل  متخذة  النحراف؛  يف  ومتاديها  الفئة  هذه  عليه  تقوم  الذي  املنهج 
والتدمري �شالحًا لرتهيب اأبناء الوطن الواحد، وحماولة يائ�شة لدك ح�شن 
والعمل  اخلري  على  وتعاهد  األفة  من  املواطنني  يجمع  ما  وتدمري  الوطنية 

لتنمية البالد .
اأن  القدير  املولى  ت�شريحه  ال�شورى يف ختام  رئي�س جمل�س  نائب  و�شاأل 
يحفظ اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل 
واأن يعني رجال الأمن وي�شددهم ملا فيه خري   ، عهده و�شمو ويل ويل العهد 

واأمن الوطن واملواطن.

نائب رئيس مجلس الشورى : حادثة القديح محاولة 
يائسة للفئة الضالة لدك حصن الوطنية

��شتنكر معايل نائب رئي�ص مل�ص �ل�شورى �لدكتور حممد بن 
�أرباب  �أيدي  نفذته  �لذي  �لآثم  �لإرهابي  �لعمل  �جلفري  �أمني 
�أحد �مل�شاجد ببلدة �لقديح مبحافظة �لقطيف  �لفكر �ل�شال يف 

ونتج عنه ��شت�شهاد و�إ�شابة عدد من �ملو�طنني.
ورفع معاليه – يف ت�شريح �شحفي – خال�ص �لتعازي و�ملو��شاة 
�آل  �لعزيز  عبد  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  ملقام 
�شعود و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز 
و�شاحب  �لد�خلية  وزير  �لوزر�ء  مل�ص  رئي�ص  نائب  �لعهد  ويل 
ويل  ويل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  �لأمري  �مللكي  �ل�شمو 
�لعهد �لنائب �لثاين لرئي�ص مل�ص �لوزر�ء وزير �لدفاع, ولذوي 
هذ�  يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ول�شعب  و�ل�شهد�ء  �جلرحى 

�مل�شاب �جللل.
واأ�شاف معاليه » اإن ال�شريعة الإ�شالمية و�شنة نبينا امل�شطفى �شلى اهلل 
النا�س ودمائهم  عليه و�شلم جاءت لتحرم وجترم كل جمرتئ على حرمات 
ا كليًّا الإرهاب بجميع اأ�شكاله  واأموالهم واأعرا�شهم؛ وقد رف�س الإ�شالم رف�شً
وتدمري  الآمنني،  وترويع  والعدوان  الإثم  على  قائم  لأنه  و�شوره؛  واألوانه 
م�شاحلهم ومنافعهم، ومقومات حياتهم، ولأنه اعتداء موجه �شد الأبرياء 

املع�شومني من الرجال والن�شاء والأطفال.

رئيس مجلس الشورى : شعب المملكة سيقف صفًا 
واحدًا تجاه كل من يحاول بث الفرقة بين أطياف المجتمع

و�أكــد �لدكتور �آِل �ل�شــيخ يف ت�شريح �شحفي �أن �شعب �ململكــة 
بني  �لفرقة  بــث  يحــاول  من  كــل  تــجاه  و�حــدً�  �شفًا  �شيقــف 
�لفتنة  و�حــد�ث  �لبــالد,  ��شتقــر�ر  وزعزعــة  �ملجتمــع  �أطــياف 

بني �بنائه ووحده �لن�شيج �لوطني.
اإن اململكة العربيـــة ال�شعوديـــــة بقيادة خادم احلرمني  واأ�شاف معاليه: 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز - يحفظـه اهلل - �شتم�شي قدمًا بعون 
مبا  ال�شــدد  هــذا  يف  م�شيــدا  لجتثاثه،  بحزم  الإرهاب  مكافحـــة  يف  اهلل 
يبــذله رجــال الأمن وكافـــة الأجــهزة الأمنيـــة بقــيادة �شمو ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية من جهـود يف  �شبيل حماربة الإرهاب 

ومالحقة الإرهابني وواأد خمططاتهم.
ورفـــــع معالــي رئيـــ�س جمل�س ال�شـــورى اأحـــر التعـــازي خلـــادم احلــــرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، و�شمـــو ويل عهـــده الأمـــني، 
وطنــنا  واأبناء  ال�شحايا  ولأ�شر   - اهلل  حفظهم   - العهـــد  ويل  ويل  و�شمو 
العزيــز كافــة داعيًا املــولى جل وعـــال اأن يتغمــدهم برحمته واأن يكتبهم من 
ال�شهداء، واأن مين على اجلرحى وامل�شابني بال�شـــفاء، كما دعا املولى جّل 

وعال اأن يحفظ اململكة من كل �شوء ومكروه.

�أد�ن معـــايل رئيـــ�ص ملـــ�ص �ل�شورى �ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل 
بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ حادث �لتفجــري �لإرهابي �لذي 
وقع يف م�شجد ببلدة �لقديح يف حمافظة �لقطيف و�لذي ��شتهدف 

عددً� من �مل�شلني �لبرياء �ثناء �د�ئهم �شالة �جلمعة.
وقال معاليه: �إن هذ� �لعمل �لإرهابي يتنافى مع مبادئ �لدين 
�لإ�شالمي و�لقيـم �لإن�شانية, هدفه �لأول زرع وبث �لفتنة �لطائفية 

بني �شعب �ململكة وتنفيذ �أجندة خارجية لتمزيق وحدة �ململكة. 
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د. يحيى الصمعان : جريمة القديح ال تقرها األديان 
السماوية وال األعراف اإلنسانية

بن  يحيى  �لدكتور  �ل�شورى  مل�ص  رئي�ص  م�شاعد  معايل  �أد�ن 
عبد�هلل �ل�شمعان �حلادث �لإجر�مي �لذي ��شتهدف �لآمنني عقب 
�شالة �جلمعة يف �أحد �مل�شاجد ببلدة �لقديح مبحافظة �لقطيف, 
وو�شفه باأنه عمل جبان ل يقوم به �إل �شخ�ص جترد من مبادئ 

�لدين �لإ�شالمي �حلنيف, و�لقيم و�لأخالق �لإ�شالمية.
و�أكــــد �أن مثل هـــذ� �لعـــمل �جلبـــان ل تقـــره جميــع �لديانات 
�ل�شماوية, ول �لأعر�ف �لإن�شانيـــة, فهـــو �جتـــر�ء عـــلى حرمـــة 

�مل�شلمني, و�عتد�ء على �أمن �لوطن و��شتقر�ره.
وقـال معـــايل �لدكتــور يحيى �ل�شمعان يف ت�شريح �شحفي: �إن 
من قام بهذ� �لعمل �لإجر�مي قد طوع نفــ�شه �أد�ة لتنــفيذ �أجنــدة 
خارجيــة, هدفــها زرع �لفتنــة بني �أطــياف �ملجتمع �ل�شعودي, وبث 
�لفرقة, وتقوي�ص �لن�شــيج �لجتــماعي �ل�شعودي, و�لنيل من �أمن 
�ململكة و��شتقر�رهــا �لـــــذي ي�شــرب بــه �ملثــل يف منطقة تتجاذبها 
�ل�شر�عات, وحتاك �شدها �ملوؤ�مر�ت من قبل قوى �إقليمية, ما �نفكت 
تعمل على �إثارة �لفنت وتتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية لبلد�ن �ملنطقة.
لن  اجلبانة  الأعمال  هذه  مثل  اأن  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  م�شاعد  و�شدد 
وترابطًا  الوطن،  اأعداء  له  يخطط  مبا  وعيًا  اإل  ال�شعوديني  املواطنني  تزيد 
يف  �شرخًا  يحدث  اأن  يحاول  من  كل  جتاه  واحدًا  �شفًا  والوقوف  وتالحمًا، 

الن�شيج الجتماعي اأو يدق اإ�شفينًا طائفيًا بني مكونات املجتمع ال�شعودي.
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خلادم  واملوا�شاة  العزاء  �شادق  معاليه  ورفع 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود و�شمو ويل عهده الأمني و�شمو ويل ويل العهد 
- حفظهم اهلل - يف هذا امل�شاب اجللل.

كما قدم عزاءه وموا�شاته لأ�شر ال�شهداء داعيًا اهلل اأن يتغمدهم بوا�شع 
رحمته، واأن مين على امل�شابني بال�شفاء العاجل.

ونوه بيقظة رجال الأمن وكافة الأجهزة الأمنية بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الداخلية، وجهودهم يف حماربة الإرهاب واجتثاث منابعه الفكرية.
و�شاأل الدكتور يحيى ال�شمعان املولى جّل وعال اأن يحفظ اململكة من كل 
�شوء ومكروه واأن يدمي عليها نعمة الأمن والأمان والألفة والإئتالف يف ظل 
الأمني و�شمو  ال�شريفني و�شمو ويل عهده  القيادة احلكيمة خلادم احلرمني 

ويل ويل العهد حفظهم اهلل.

د. محمد آل عمرو: المجتمع بكل انتماءاته الفكرية 
والمذهبية يدرك الغايات الشيطانية للفئة الضالة

�أعرب معـــايل �لأمــني �لعــام ملجــل�ص �ل�شــورى �لدكتور حممد بن 
عبد�هلل �آل عمرو عن ��شتنكاره �ل�شديد للحادث �لإجر�مي �لذي 
��شتهدف �أحد �مل�شاجد يف بلدة �لقديح مبحافظة �لقطيف, وعده 

جرمية �شنيعة غايتها زرع �لفتنة �لطائفية بني �شعب �ململكة.
اأجندة  لها خدمة  بهذه اجلرمية وخطط  قام  اإن غاية من  معاليه:  وقال 
الطائفية  الفتنة  باإثارة  وا�شتقرارها،  البالد  هذه  باأمن  ترتب�س  خارجية 
واإ�شعاف الوحدة الوطنية وال�شعي اإلى خلق حالة من الفو�شى لزعزعة اأمن 
اململكة وا�شتقرارها واإ�شغال اململكة عن القيام بواجباتها التاريخية نحو �شعبها 
ونحو ق�شايا العامل الإ�شالمي وتعطيل دورها يف حماية الأمن وال�شلم الدوليني.
واأكد الدكتور اآل عمرو اأن من قام بهذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه 

حفظت  ال�شمحة  الإ�شالمي  الدين  �شريعة  لأن  �شيء،  يف  الإ�شالم  من  لي�س 
لالإن�شان �شروراته اخلم�س ويف مقدمتها حياته.

واأ�شاف اأن املجتمع ال�شعودي بكل انتماءاته الفكرية والثقافية واملذهبية 
يقف  ومن  الإجرامية  الأعمال  لهذه  ال�شيطانية  الغايات  متاما  ويدرك  يعي 
بعون  لها  و�شيقف  اململكة،  تواجهها  التي  اخلطرية  التحديات  ويعي  خلفها، 
اهلل �شدًا منيعًا بوحدته ال�شلبة ووقوفه الرا�شخ خلف قيادته الر�شيدة بقيادة 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز -يحفظه اهلل.
وعرّب الدكتور اآل عمرو عن بالغ العزاء واملوا�شاة لذوي ال�شهداء، �شائال 

اهلل تعالى لل�شهداء الرحمة واملغفرة، وراجيًا للم�شابني ال�شفاء العاجل.
واأ�شاد بالدور الكبري الذي يقوم به رجال الأمن البوا�شل حلفظ الأمن يف 
ربوع اململكة، و�شعيهم الدائم لتتبع اأرباب الفكر وال�شالل لواأد خمططاتهم 
احلرمني  خادم  يحفظ  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائاًل  مهدها..  يف  الإرهابية 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد 
بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد 
اململكة  على  يدمي  واأن  الدفاع،  وزير  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب 

و�شعبها الأمن وال�شتقرار.
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فيه عددً� من �لوزر�ء وذوي �لفكــر و�ملعرفة للحديث عن خرب�تهم 
و�أبرز �إجناز�تهم.

وبـــد�أ �للقـــاء �لـــذي �أد�ره وكــــيل وز�رة �خلارجيــة للعـــالقات 
�لقت�شادية و�لثقافية �لدكتور يو�شف بن طر�د �ل�شعــدون؛ بكلمة 
ترحيبية ل�شاحب �ل�شمو �لأمــري حممـــد بن �شعود بن خالد وكيل 
وز�رة �خلارجيـة ل�شـــوؤون �ملعلومـــات و�لتقنيــة )�مل�شـرف �لعام على 
ملعاليــه  و�شــكره  تقديره  عن  فيـــها  �أعرب  �ملعرفــــة(  لقاء  برنامج 
م�شتعــر�شًا  �خلارجيــة,  وز�رة  من�شوبي  ولقاء  �لدعوة,  تلبية  على 

�ملحطات �لتي مر بها معاليه يف حياته �لعملية و�لعملية.
وكــــان معـــايل رئيــ�ص مـــل�ص �ل�شــورى قــد بد�أ حديثه بتوجيه 
�ل�شكر ل�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شعود �لفي�شل وزير �لدولة ع�شو 
مل�ص �لوزر�ء �مل�شت�شار و�ملبعوث �خلا�ص خلادم �حلرمني �ل�شريفني 
�مل�شرف على �ل�شوؤون �خلارجيــة على ما قــدمه �شموه خالل م�شريته 

تغطية

في لقاء بوزارة الخارجية عن »الممارسة الشورية في المملكة«

رئيس مجلس الشورى: نعيش عصر »الحزم والمبادرة«

�أكد معايل رئي�ص ملـــ�ص �ل�شـــورى �ل�شيـــخ �لدكتور عبد�هلل بن 
حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ �أن عهد خادم �حلـرمني �ل�شريفني �مللك 
�شلمان بن عبد�لعزيزـ  حفظه �هللـ  هو عهد �حلزم و�ملبادرة, وقال: 
�إن خادم �حلرمني �ل�شريفني ـ رعاه �هلل ـ �عـــتاد منـــذ �أن كـــان �أمريً� 
ملنطقة �لريــا�ص �أن ل ينتظر �مللـــفات �أن ت�شل �إليــه؛ بل يــبادر �إلى 

حلها, ويتابع �شخ�شيًا �مللفات �لعالقة حتى تنتهي �إلى �حلل.

جاء ذلك خالل لقاء لرئيــــ�ص ملـــ�ص �ل�شورى مع من�شوبي وز�رة 
�خلارجية عن »�ملمار�شة �ل�شورية يف �ململكــــة �لعربيـة �ل�شعودية« 
نظمتـه �لوز�رة يــــوم  �لأربعاء 24/ 07/ 1436هـ؛ �شمــــن برنامــــج 
)لقاء �ملعرفـــة( �لدوري �لـذي تنظمه وز�رة �خلارجية وت�شت�شيف 

الشورى من ركائز الحكم اإلسالمي أتت به نصوص
القرآن وأكدت عليه السنة النبوية

�آل �ل�شيخ خالل �للقاء يف وز�رة �خلارجية

- عادل �حلربي
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�لتي ق�شاها وزيرً� للخارجية مهنئًا معايل �لأ�شتاذ عادل �جلبري 
مبنا�شبة تعيينه وزيًر� للخارجية.

واأ�شاف معاليه: “اإن تطبيق ال�شورى يف نظام احلكم يف اململكة العربية 
ال�شعودية ياأتي تفعياًل ملبداأ اإ�شالمي �شيا�شي اأتت به ن�شو�س القران الكرمي 
وله  الإ�شالمي،  النبوية املطهرة، وهو من ركائز احلكم  ال�شنة  واأكدت عليه 
اأهمية بالغة يف تر�شيد القرارات مبختلف اأهدافها”، موؤكدًا اأن ال�شورى هو 

اأحد املبادئ الد�شتورية التي قامت عليها اململكة.
واعترب ال�شيخ الدكتـــور عــبداهلل بن حمــمد اآل ال�شيخ اأن اأهمية ال�شورى 
تكمن يف اأهدافها ومقا�شدها يف ا�شتقــرار نظـــام احلكــم واإيجاد حالة من 

التاآلف امل�شتمر بني احلاكم والرعية.

واأفاد معاليه: “اأن النظام الأ�شا�شي للحـــكم اأكـــد على مبــــداأ ال�شـــورى 
العربية  “ يقوم احلكم يف اململكة  اأن:  التا�شعة، حيث ن�شت على  يف مادته 
ال�شعودية على اأ�شا�س العدل وال�شورى وامل�شاواة وفق ال�شريعة الإ�شالمية”، 
نــ�شت على  اأن املادة الثامنة وال�شتني من النظـــام الأ�شـــا�شي للحـــكم  كما 
اأن “ين�شاأ جمل�س لل�شورى، وُيبني نظامه طريقة تكويــــنه، وكيفية ممار�شته 
لخت�شا�شاته، واختيار اأع�شائه وللملك حل جمل�س ال�شورى واإعادة تكوينه”.
وقال رئي�س جمل�س ال�شورى: “اإن العمل يف املجل�س ي�شري على النهج الذي 
النظامي  اخت�شا�شه  وفق  اأعماله  اأداء  يف  م�شتمر  البالد،  هذه  عليه  قامت 
املتمثل يف اقرتاح الأنظمة ودرا�شتها وتف�شريهـــا وتعديلـــها، بالإ�شافـــة اإلى 
اخت�شا�شه الرقابي الذي يتمثل يف درا�شة تقارير اأداء الوزارات والأجـــهزة 
احلكومية املختلفة، وكذلك درا�شة واإقرار التفاقيات الدوليـــة التي تربمها 

اململكة مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة “.
“اإن ال�شورى ي�شهد اليوم وبدعم متوا�شل من القيادة   واأ�شاف معاليه: 

الر�شيدة تطويرًا وتعزيزًا لدوره يف ال�شـــاأن اخلــــارجي وتفعــــيل الدبلوما�شية 
الربملانية التي حققت جناحات كبرية يف اإيجاد قنوات من التـــوا�شل الفاعل 
مع الربملانــــات واملجالـــ�س املماثلـــة يف الدول ال�شقيـــقة وال�شديقة؛ وتعزيز 
والإ�شالمية”،  العربية  الأمتني  ق�شايا  خدمة  �شبيل  يف  وتوحيدها  املواقف 
م�شيفًا “اأن جمل�س ال�شورى يف �شراكة دائمة مع وزارة اخلـارجية، ويرحب 
باأي مقرتح من الوزارة ي�شهم يف تطوير الدبلوما�شية الربملانية للمجل�س، يف 
اإطار �شعيه لتوحيد الروؤى واجلهود يف العمل اخلارجي والدبلوما�شي حتقيقًا 

ملا ت�شبوا اإليه هذه البالد من خري واأمن و�شلم للعامل كله”.

ويف ختام اللقاء اأجاب معايل رئي�س املجل�س عن ا�شتف�شارات احل�شور من 
من�شوبي الوزارة واأ�شئلتهم، والتي متحورت حول روؤية جمل�س ال�شورى ونظرته 
امل�شتقبلية ودوره يف تقدمي اخلطط والدرا�شات التي ت�شب يف ال�شالح العام 
للوطن واملواطن، ثم قدم معايل وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية الدكتور نزار 

بن عبيد مدين، درعًا تذكاريًا ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى بهذه املنا�شبة.

حـــ�شر اللقـــاء من جــــانب جمـــل�س ال�شـــورى معايل نائب رئي�س املجل�س 
الدكتور حممد بن اأمني اجلفـــري، ومعــايل م�شـــاعد رئي�س املجل�س الدكتور 
اأعــ�شاء جلنة ال�شوؤون  يحيـــى بن عـــبداهلل ال�شمـــعان، واأعـــ�شاء املجـــل�س 
اخلارجية الأ�شتاذة هدى احلليــ�شي نائـــب رئــي�س اللجنــة، والدكتور عبداهلل 
الع�شكر والدكتورة ثريـــا العريــ�س، والدكتور عبداملح�شن املارك، والدكتور 

مفلح الر�شيدي.
كما ح�شر اللــقاء من وزارة اخلـــارجية �شاحــب ال�شمــو الأمــري الدكتـــور 
تركي بن حممد بن �شعود الكبري وكيل وزارة اخلارجية للعالقـــات متعددة 
الأطـــراف، ومعـــايل وكيل وزارة اخلارجية للعـــالقات الثنائية الدكتور خالد 

بن اإبراهيم اجلندان.

شكر لسمو األمير سعود الفيصل على ما بذله من
جهود لخدمة السياسة الخارجية

الشورى في شراكة دائمة مع وزارة الخارجية

رئي�ص مل�ص �ل�شورى يحا�شر عن “�ملمار�شة �ل�شورية يف �ململكة”

د.�إياد مدين ي�شلم �لدكتور عبد�هلل �آل �ل�شيخ درعًا تذكاريًا باملنا�شبة
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د. سعود السبيعي
رئـيـــس لجـنـــة الـشـــؤون األمنــيـــة

مقترح من أحد األعضاء استنادًا للمادة 32

مجلس الشورى يدرس 

مشروع »نظام شهيد«

و�فق مل�ص �ل�شورى على در��شة مقرتح م�شروع »نظام �شهيد« 
�ملقدم من ع�شو �ملجلـــ�ص �لدكتـــور حمد �آل فهاد, ��شتناًد� للمادة 
)23( من نظام �ملجل�ص, حيث قرر �ملجل�ص – بالأغلبية – �ملو�فقة 
عـلى در��شـــة م�شــروع �لنظـــام �ملقرتح و�إعادته �إلى جلنة �ل�شوؤون 
�لأمنية لد�ر�شــته در��شة �شاملة ومعمقة ومن ثم تقدمي تقريرها 
ب�شاأنـــه وفًقا للفقــرة )4( من �ملادة )44( من قو�عد عمل �ملجل�ص 

و�للجان.
حاء ذلك بعد �أن ناق�ص �ملجل�ص خالل جل�شته �لعادية �حلادية 
و�لثالثــني, �لتي عقـــدها يـــوم �لثنـــني �ملـو�فــــق 1436/7/1هـ, 
برئا�شة معايل رئي�ص �ملجل�ص �ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد 
بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ, تقرير جلنة �ل�شوؤون �لأمنية ب�شاأن �ملقرتح, 

�لذي تاله رئي�ص �للجنة �لدكتور �شعود �ل�شبيعي.
�ملو�شوع  ب�شاأن  وتو�شيــتها  �للجنـــة  تقرير  معايل  طرح  وبعد 
للمناق�شة, ر�أى �أحـد �لأعــ�شاء �أنه من �ملنـــا�شب در��شـــة �لنظــــام, 
وتطويره للو�شول بــه �إلى م�شتــوى جيــد من �لت�شـــريع مبا يخدم 
يتعلق  �لأنظمة فيما  �لدولة تعاملت وفق  �أن  �لفئة, م�شيفًا  هذه 

بال�شهد�ء, �إل �أن �لو�قع �أفرز حالت ماأ�شاوية.
واأ�شاف الع�شو اأن ملتـــقى ن�شـــاء اآل �شـــعود حت�ش�س و�شع اأ�شر ال�شهداء، 
الأ�شر  من  كثرًيا  اإن  حيث  كاٍف،  غري  فقط  بالأنظمــة  التعامــل  اأن  وات�شح 
اأ�شبحت بعد ا�شت�شهاد عائلها تعاين معاناة قا�شية، وبداأنا مبعاجلة ذلك؛ اإل 
اأن امل�شكلة اأ�شبحت اأكرب ممـا ميكن التحكم به؛ فتولى الأمر �شاحب ال�شمو 
وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  ويل  نايف  بن  الأمري حممد  امللكي 
الداخلية- وكان وقتها م�شاعدًا لوزير الداخلية – واأن�شاأ اإدارة خا�شة بوزارة 
الداخلية ُتعنى ب�شوؤونهم، وقد عاجلت هذه الإدارة الأو�شاع، وكلفت مكاتب 

حماماة لذلك.
وبخ�شو�س النظام املقرتح راأى الع�شو اأنه من الأن�شب اإيجاد واقع جديد 
لل�شهادة بتعريفها، وحتديد ال�شهداء، وت�شنيفهم، وحتديد الأدوار التي تقوم 

بها الدولة وامل�شوؤولون، منبهًا اإلى �شرورة عدم ن�شيان من ي�شحون بحياتهم 
املعلمة  مثل  الع�شكرية،  واملوؤ�ش�شات  احلروب  نطاق  خارج  الوطن  اأجل  من 
املقيم  وكذلك  اأثناء احلريق.  وماتت  الرو�شة يف جدة،  اأطفال  اأنقذت  التي 
الباك�شتاين الذي اأنقذ )13( �شعودًيا يف �شيول جدة ، وغرق بعدها، فهوؤلء 
لأبنائنا  ر�س ق�ش�شهم  ُتدَّ واأن  باأ�شمائهم طرق،  ت�شمى  اأن  الأن�شب  كان من 

لنعطي معنى حقيقًيا لل�شهادة والت�شحية.
واتفق ع�شو اآخر مع امل�شروع، مقرتحًا درا�شة عنوان امل�شروع وهو »نظام 
عند  نحت�شبهم  واإمنا  وتعالى،  �شبحانه  اهلل  عند  علمه  ال�شهيد  لأن  �شهيد« 
اهلل �شهداء ون�شاأل اهلل اأن يتقبلهم، واقرتح اأن يكون العنوان مل�شروع النظام 
»نظام وفاء«؛ لأنه وفاء لذلك الذي قدم نف�شه يف �شبيل اهلل ابتغاء مر�شاة 

اهلل، ودفاعًا عن دينه، واأمته، ووطنه.
عام  مفتى  �شماحة  براأي  الأمنية  اللجنة  ت�شتاأن�س  اأن  الع�شو  راأى  كما 
اململكة الذي �شيوجهها بالراأي املنا�شب )اإن �شاء اهلل( يف هذا املجال؛ ليكون 

متفًقا مع عقيدتنا وديننا.
اإن الدولة اعتنت بهذا املو�شوع عناية فائقة، وكان  وقال اأحد الأع�شاء: 
دائًما حمل نظر امل�شوؤولني يف هذه الدولة، نظًرا للعمل الذي قدمه ال�شهيد يف 
خدمة هذا الوطن، وقد اأ�شدرت الدولة عدًدا من الأوامر امللكية فيما يتعلق 

مبعاجلة هذا الأمر.
يقومون  ممن  واملقيمني  املدنيني،  من  املواطنني  اإ�شافة  الع�شو  واقرتح 
املواطنني  وكذلك  ال�شهداء،  حكم  يف  ويعدون  اإثرها،  على  وميوتون  باأعمال 

والعاملني يف املمثليات الدبلوما�شية خارج اململكة.
وراأى اأحد الأع�شاء عدم مالءمة امل�شروع، م�شريًا اإلى اأن الأوامر امللكية 
ال�شادرة بهذا ال�شاأن، والقواعد املقرة من قبل جمل�س الوزراء كافية وحتقق 
اأنه  واملواطن، م�شيفًا  املجل�س  اأع�شاء  له جميع  ي�شعى  الذي  النبيل  الغر�س 
يف  الواردة  وال�شوابط  الأوامر  هذه  فاإن  والقانونية  النظامية  الناحية  من 
قرار جمل�س الوزراء كافية، وتتميز عن امل�شروع املقرتح، والذي ي�شدر من 
اأعلى من املر�شوم  قبل جمل�س ال�شورى ويتوج مبر�شوم ملكي، فالأمر امللكي 
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امللكي، واملرونة التي تكت�شبها مثل هذه الأوامر امللكية يف مقابل نظام جامد 
اإلى  احلاجة  حال  يف  لتعديله  طويلة  ت�شريعية  دورة  يف  املرور  اإلى  يحتاج 
اإلى مرونة يف  وال�شهداء يحتاج  ال�شهادة  اأن مو�شوع  اإلى  النظر  ذلك، لفتًا 
اتخاذ القرارات نظًرا لختالف احلالت �شواًء يف  ال�شلم اأو احلرب، كما اأن 
امل�شطلحات الواردة يف هذه الأوامر م�شبوطة، ومفهومها وا�شح، وحمدد، 

واأكرث دقة مما ورد يف م�شروع النظام املقرتح املقدم من قبل اللجنة.
واأ�شار ع�شو اآخر اإلى ما �شدر من الدولة من الأوامر امللكية، ومواد ذات �شلة 
يف نظام خدمة �ل�ضباط، ونظام خدمة �لأفر�د، �إلى جانب تعاميم وتعليمات 
ذات عالقة باملو�شوع، مو�شحًا اأنها جميًعا ت�شب يف م�شارات تكرمي ال�شهداء، 
واأ�شرهم، والوفاء بحقوقهم على الدولة، والوطن، واملجتمع، لفتًا النظر اإلى 

اأن امل�شروع يحتاج اإلى حتديد وتو�شيح التعريف، والت�شنيف، وامل�شطلحات.

مل  التي  الثغرات  �شي�شد  النظام  هذا  اأن  اإلى  الأع�شاء  اأحد  اأ�شار  كما 
التي �شدرت  امللكية  الأوامر  اأن  اإلى  لها الإجراءات احلالية، م�شريًا  تتطرق 
بالدفاع عن  ال�شهداء، ومن قاموا  الدولة يف حق  بها  تقوم  التي  واملعامالت 
اإلى  ت�شعى  الدولة  اأن  كما  ومقدرة،  مثمنة  واأهله،  ومقدراته،  الوطن،  هذا 
�شدر  ما  �شتات  ومل  لالأف�شل،  ال�شعي  يف  هو  املقرتح  وهذا  دائًما،  الأف�شل 
من اأوامر، وقرارات، واإجراءات يف حق ال�شهيد، ومن اأ�شيب يف الدفاع عن 
اللجنة �شت�شتح�شر جميع  اأن  واأهله، ومقدراته، ومكت�شباته، موؤكدًا  الوطن، 
تلك الأوامر، و�شت�شيف اإليها؛ جلعلها منظومة تنظيمية تخدم هذا الغر�س، 
وتقوم بالدور لتحقيق الأهداف التي ت�شعى اإليها الدولة دائًما يف رفع �شاأن من 

يقدمون ت�شحيات يف �شبيل هذا الوطن، واأهله.

اأنه عندما نرى املبالغة يف الديات لقاتل ارتكب جناية،  وزاد ع�شو اأخر 
حتتم  م�شوؤوليتنا  فاإن  ووطنه  عقيدته،  عن  دفاًعا  ا�شت�شهد  برجل  ونقارنها 
تكرمي اأ�شرة ال�شهيد، واإيجاد الأنظمة التي ت�شمن احلقوق املنا�شبة لذويهم، 
اإن�شاء  اقرتح  كما  لل�شهيد،  وحمدد  وا�شح  تعريف  هناك  يكون  اأن  واقرتح 
مع  الدولة،  بجانب  اجلميع  فيه  ي�شهم  ال�شهيد”  “�شندوق  با�شم  �شندوق 

اأهمية اإيجاد دخل، اأو وقف م�شتمر لهذا ال�شندوق.
كافة  يحدد  متكامل  نظام  و�شع  يتطلب  الأمر  اأن  الأع�شاء  اأحد  واأكد 
النظام  اأن هذا  اإلى  ومدنيني، م�شريًا  الواجب من ع�شكريني  �شهداء  حقوق 
املقرتح يعزز روح النتماء، والولء لهذا الوطن، ويعزز الرتابط بني احلاكم 
واملجتمع، وكذلك ت�شجيع روح الت�شحية، وعلو الهمة يف الذود عن املقد�شات.
ثم اأ�شار معايل الرئي�س اإلى ما ورد اإليه من بع�س الأع�شاء من مقرتحات 
اأن  والأولى  ال�شهيد،  ي�شتحقه  ملا  ور�شد  درا�شة  امل�شروع  هذا  باأن:  تتلخ�س 
نقبل بذلك ون�شهم فيه، واأخرى تلفت اإلى اأنه بالن�شبة لل�شهيد الذي غرق يف 
�شيول جدة بعد اإنقاذ عدد من املواطنني قد مت ت�شمية �شارع با�شمه يف احلي 

الذي كان ي�شكن فيه.
كما اأ�شار معايل الرئي�س اإلى ما  ورد عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه 
�شمى حالت معينة �شهداء، ومنهم من مات دون ماله فهو �شهيد، ومن مات 
دون عر�شه فهو �شهيد، والت�شمية بذلك ل تعني اإطالق م�شمى ال�شهيد على 

العموم وهو مرتوك لرحمة اهلل �شبحانه وتعالى.
ثم �شوت املجل�س مبئة وخم�شة ع�شر ) 115 ( �شوتًا باملوافقة على مالءمة 
درا�شة امل�شروع املقرتح، فيما �شوت بعدم املوافقة على ذلك ع�شرة ) 10 ( اأع�شاء.

مشروع النظام المقترح سيسد الثغرات 
التي لم تتطرق لها اإلجراءات الحالية

النظام يعزز روح التضحية وعلو
الهمة في الذود عن المقدسات
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د.  على الطخيس
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة

الشورى يطالب بإعادة 

تـنظيم جهاز

وزارة المياه والكهرباء

طالب مل�ص �ل�شورى باإعادة تـنظيم جـــهاز �لـــوز�رة يف �شـــوء 

�لتو�شع يف �إ�شنــاد خدمـــات �ملياه ل�شركة �ملياه �لوطنية. 

وجـــدد �ملجلــ�ص �لتاأكيــد على قــر�ره �ل�شابـــق �لـــذي يطــــالب 

�لوز�رة با�شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شيــة يف �إنتـــاج ن�شبة حمددة من 

�لنمو �ل�شنوي يف �لطلب على �لطاقة �لكهربائية.

جـــاء ذلك يف �لقـــر�ر �لــــذي �أ�شـــدره �ملجـــل�ص خــالل جــل�شته 

�لعادية �خلام�شة و�لثالثــني �لتي عقدهـــا يـــوم �لثنــني �ملــو�فق 

1436/7/15هـ, برئا�شـــة معــايل رئيــ�ص �ملجــل�ص �ل�شيخ �لدكتور 

عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هــيم �آل �ل�شيــخ, وذلك بعــد �أن ��شتـــمع 

لوجهـــة نظــر جلنـــة �مليــاه و�لزر�عــة و�لبيئــة, ب�شاأن ملحوظات 

�لأع�شاء و�آر�ئهم جتاه �لتقرير �ل�شنوي لــوز�رة �مليـــاه و�لكهرباء 

للعام �ملايل 1435/1434هـ �لتي تــالها رئيــ�ص �للجنــة �لدكـــتور 

علي �لطخي�ص.

التوقف  الوزارة  »على  ها:  ون�شَّ الأولى  تو�شيتها  �شحب  اللجنة  وقررت 
نطاقات  الواقعة خارج  للمناطق  املحالة  البحر  مياه  تو�شيل  م�شتقباًل عن  
الدرع العربي التي تتوفر فيها م�شادر املياه اجلوفية«، لإخ�شاعها ملزيد من 
الدرا�شة، بعد اأن بينت اللجنة اأن اململكة تتو�شع يف حتلية املياه املاحلة، ومن 
اجلوفية،  للمياه  م�شاندة  املحالة  املياه  تكون  اأن  البحر  مياه  حتلية  اأهداف 
ات�شح  املا�شية  ال�شنوات  اللجنة وعلى مدى  املو�شوع يف  ومن خالل مراقبة 
اأن الو�شع اأ�شبح اأ�شا�شًيا حتى اأ�شبحت ت�شكل حتلية مياه البحر )65%( من 

البحر  مياه  حتلية  يف  التو�شع  عدم  �شرورة  اإلى  النظر  لفتًا   ال�شرب،  مياه 
ب�شكل كبري، ما دام اأن هناك مناطق يوجد بها مياه جوفية وبكميات وفرية. 
لأن ومياه البحر املحالة غري م�شتدامة، وي�شوبها كثري من املخاطر، وتكلف 

الدولة باليني الريالت.

وكانت جلنة املياه والزراعة والبيئة قد قدمت وجهة نظرها اإلى املجل�س 
اللجنة  رئي�س  اأو�شح  حيث  التقرير،  ب�شاأن  تو�شياتها  على  الت�شويت  قبل 
باأن  الأع�شاء  بع�س  لحظه  ما  مع  تتفق  اللجنة  اأن  الطخي�س  علي  الدكتور 
باأنها  اللجنة املجل�س  العلمي، وطماأنت  بالبحث  والكهرباء تهتم  املياه  وزارة 
مهتمة باجلانب املائي والكهربائي على حد �شواء، وبينت اأن خلو تقرير عام 
اأن  يعني  ل  املائية  والأبحاث  الدرا�شات  اإلى  الإ�شارة  من  1435/1434هـ 
الوزارة  اأن  يلحظ  ال�شابقة  الوزارة  لتقارير  فاملتتبع  �شيًئا،  تعمل  مل  الوزارة 
غطت  التي  والهيدروجيولوجية  اجليولوجية  الدرا�شات  من  العديد  نفذت 
معظم مناطق اململكة، ويجري - حاليًّا - ا�شتكمال الدرا�شات التي تغطي كل 

مناطق اململكة.



مداوالت القبة

19ال�شورى - العـدد 165 -  رجب  1436هـ /  مـايـو 2015م

واأ�شاف الدكتور الطخي�س اأن اللجنة كانت تتابع خمرجات هذه الدرا�شات 
وا�شح  دليل  ذلك  اأن  اإلى  م�شريًا  املجل�س،  قرارات  من  العديد  خالل  من 
وزارة  تقارير  على  ال�شادرة  قراراته  خالل  من   - ال�شورى  جمل�س  اأن  على 
املياه والكهرباء- كان متابًعا ومطلًعا على ما تقوم به الوزارة من درا�شـــات 
واأبحاث تتعلق باملياه والتحديات التي تواجهها، ولعـل اأبـــرزها قــــــرار جمل�س 
الفقرة  ت�شمنت  حيث  1435/8/25هـ،  وتاريخ   )49/98( رقم  ال�شـــــورى 
)1( من اأوًل : »عـلى الوزارة النتهاء من اإعداد ال�شرتاتيجية الوطنية للمياه 

ورفعها للمقام ال�شامي خالل ثالثة اأ�شهر«.

واأ�شار رئيـــ�س اللجنـــة اإلى اأنـــه مـــن املعـــروف يف �شـــوؤون املياه اأنه اإعداد 
ال�شرتاتيجية الوطنية للمياه ي�شبقه درا�شات متعددة اأهمها تقييم م�شادر 
املياه ال�شطحية واجلوفية، وتقدير كمياتها ونوعياتها، وت�شمل كذلك التعرف 
على جانبي العـــر�س والطـــلب على املـــياه والتوقعات امل�شتقبلية يف ظل النمو 
ال�شكاين، وكذلك ت�شمل الأمور القت�شادية والجتـماعية والبيئية، موؤكدًا اأن 

كل هذه الدرا�شات وغريها قد نفذتها الوزارة.

ويف حمور الطاقة والوقود قال الدكتور الطخي�س: اإن التقرير مل يت�شمن 
ما ي�شري اإلى مدى ال�شتفـــادة من الطاقـــة النوويـــة يف حتلـــية املياه وتوليد 
الطاقة؛ لأن  هذا النوع من الطاقة مل ي�شتخدم فعليًا يف اململكة عام التقرير، 
املياه وتوليد الطاقة  النووية يف حتلية  اأن ال�شتفادة من الطاقة  اإلى  م�شريًا 
هو طموح نتمنى اأن يتحقق يف امل�شتقبل املنظـــور، موؤكـــدًا يف ذات ال�شياق اأن 
هناك تعاون وتن�شيق م�شتمر بني وزارة املياه والكهرباء ومدينة امللك عبداهلل 

للطاقة الذرية واملتجددة.

الكهرباء وكذا حمطات  اإنتاج  امل�شتخدم يف حمطات  الوقود  وبخ�شو�س 
اأن وزارة البرتول والرثوة املعدنية هي اجلهة  اأو�شح رئي�س اللجنة  التحلية؛ 
املخت�شة يف حتديد اأنواع الوقود امل�شتخدم، وكان الو�شع املتبع يف ال�شابق هو 
قيام فريق من وزارة البرتول والرثوة املعدنيــة وال�شركة ال�شعودية للكهرباء 
واملوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة؛ بتحـــديد الوقـــود املـــنا�شب لكل م�شروع 
على حده. لفتًا النظــر اإلى اأن هــذا التفـــاهم ا�شــتمر ل�شنوات يتم من خالله 

مراعاة اأ�شواق النفط العاملية وامل�شتجدات الإقليمية وحاجة ال�شوق املحلية.

واأفاد الطخـــي�س اأنه يوجــــد فريق عمل موؤلف من وزارة البرتول والرثوة 
املعدنية، ووزارة املياه والكهربـــاء، وال�شركة ال�شعــــودية للكـــهرباء، واملوؤ�ش�شة 
العامة لتحلية املياه املاحلة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتـــاج املزدوج يعمل 
عــــلى اإعـــداد خطــــة لتحديـــد احتياجـــات اململكـــة خـــالل ال�شنوات اخلم�س 
والع�شرين القادمة من الكهربـــاء، ومن املــياه املحالة، م�شريًا اإلى اأن اخلطة 

تت�شمن حتديد الحتياجات من الإمداد بالوقود ونوعه. 

واأو�شــح رئيـــ�س اللجنــــة اأن معدل ا�شتهــــالك الفـــرد اليومي هــــو نتيــــجة 
�شمن  ويدخل  �شكانها،  عدد  على  مدينة  لأي  ت�شخ  التي  الكميــــة  ق�شمــــة 
على  تزيد  قد  التي  املياه  �شبكــــات  يف  حتــــدث  التي  الت�شربات  املعدل  هذا 
20% يف بعــــ�س ال�شبكــــات، وكــــذلك الهدر يف غ�شــــيل املنازل والأحــــوا�س 

والت�شربات داخل املنازل.

ا�شتهالك  معدل  فيها  يرتفع  التي  املدن  اأن  الطخي�س  الدكتور  وا�شتغرب 
الفرد اليومي تتوفر فيها م�شادر املياه اجلوفيـــة، مثل مدن املنطقة ال�شرقية 

والريا�س والق�شيم، وهذا يعني اأنه اإذا توفر امل�شدر املائي زاد الهدر.
اإلى تخفي�س  واأ�شاف يف هذا ال�شياق: اإن وزارة املياه والكـــهرباء ت�شعى 
معدل ا�شتهالك الفـــرد من )249( لرت للفـــرد اإلى نحـــو )180( لرت للفـــرد 
باليوم، وعلى الوزارة مراعـــاة توفري املياه ال�شاحلة لل�شرب باملعدل املقرتح 

يف اأ�شرع وقت ممكن. 

ووافق الدكتور الطخي�س على اأن اللجنة مل تتناول البعد املايل بالتف�شيل، 
م�شريًا اإلى اأن ذلك يعود اإلى اأن تـــوفري املاء من امل�شادر املختلفة للمواطنني 
واملقيمني باأ�شعار رمزية يعد من اخلدمات ال�شرورية الواجب توفرها لتكون 

د. الطخيس: نأمل االستفادة من 
الطاقة النووية في تحلية المياه 

وتوليد الطاقة
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وزارة المياه تسعى إلى تخفيض
معدل استهالك الفرد إلى 180 لتر 

للفرد باليوم

اأيدها اهلل قطاع املياه دعًما �شخيًّا يزيد  يف متناول اجلميع، وتدعم الدولة 
على90%. و�شت�شاأل اللجنة مندوبي الوزارة عند ا�شت�شــــافتهم عن مــــو�شوع 

العائد من ال�شتثمار والدعم املبا�شر وغري املبا�شر.
وبخ�شو�س وجود )207( وظيفة على نظام امل�شتويات، اأفاد رئي�س اللجنة 

باأن املق�شود الوظائف على بند امل�شتخدمني ولي�س امل�شتويات.

واأفاد رئي�س اللجنة اأن تقــــارير الوزارة لالأعــــوام ال�شابقة تناولت جهود 
الوزارة حيال تر�شيد ا�شتخدام املياه املنزليــــة، حيث مت تــــوزيع اأكثــــر من 4 
ماليني حقيبة تر�شيد على املواطنني واملقيمني جماًنا لرتكيبها يف م�شاكنهم، 
والوزارات  واجلامــــعات  واملــــدار�س  امل�شاجــــــد  تركيبها يف  اإلى  بالإ�شافــــة 
واملوؤ�ش�شات احلكومية، ومت كذلك اإلزام الفنادق وال�شقق املفرو�شة والأ�شواق 
التجارية برتكيب الأدوات املر�شدة، م�شيــــفًا اأن الرتكــــيز جــــاء يف حــــمالت 
ونوعيات  بكميات  ال�شرب  مياه  توفري  لأن  املنزيل؛  ال�شتهالك  التوعية على 
العامة مبالغ طائلة، وبالإمكان توفري كميات كبرية  منا�شبة يكلف امليزانية 

من املياه عرب و�شائل الرت�شيد.
وعن ت�شاوؤلت بع�س الأع�شاء عن �شمول ا�شتهــــالك القطاع الزراعي من 
املياه يف دائرة حمالت الرت�شيد والتوعية، اأو�شح الطخي�س اأن الوزارة جهدها 

اإعالنات يف ال�شحف  واآخر  وقــــت  ال�شاأن، ونكاد نرى بني  متوا�شع يف هذا 
املحلية حتث على ا�شترياد الأعالف من خــــارج اململكة لكونه من الزراعات 
ذات الحتياجات املائية العالية. مطالبًا اأن ت�شرتك مع الوزارة كل من: وزارة 
الزراعة، و�شندوق التنميــــة الزراعيــــة، يف اإقناع املزارعني ب�شرورة التحول 

اإلى الزراعة التي تعتمد على اأنظمة الري احلديث ذات الكفاءة العالية.

وزاد رئي�س اللجنة اأن م�شوؤولية قطاعي املياه وال�شرف ال�شحي يف املدن 
الرئي�شة قبل اإن�شاء وزارة املياه والكهرباء عام 1422هـ؛ كانت تتبع م�شالح 
املياه وال�شرف ال�شحي التابعة لوزارة ال�شوؤون البلدية والقروية، وهي �شبع 
م�شالح مــــياه يف كل من مناطق: الريا�س، ومكــــة املكرمة، واملدينة املنورة، 

والق�شيم، وتبوك، وع�شري، واملنطقة ال�شرقية.

عن  م�شوؤولة  اآنذاك  املياه  وزارة  وكانت  متدنية،  التغطية  ن�شبة  وكانت 
املياه  وزارة  اإن�شاء  وبعد  الأخــــرى،  املناطــــق  ال�شرب فقط يف  مياه  م�شاريع 
والكهرباء انتقلت تبعية م�شالح امليــــاه اإليــــها، وتغري ا�شمهــــا اإلى مديريات 
املياه، وقــــامت الــــوزارة باإن�شــــاء )6( مديريات جديدة )وهي التي لحظ 
الأع�شاء عدم وجود توزيع عادل يف متديد �شبكات ال�شرف ال�شحي فيها 

مقارنة باملناطق ال�شبع الأخرى(.

وهذه املديريــــات اجلــــديدة يف مناطــــق: حائــــل، واجلــــوف، واحلدود 
ت�شميم  درا�شات  عمل  يف  وابتداأت  وجازان،  وجنران،  والباحة،  ال�شمالية، 
وتنفيذ م�شاريع ال�شرف ال�شحي يف هذه املناطق، م�شيفًا اأن ن�شبة التغطية 
امليــــاه و50% خلدمات  بلغت يف عام )2014م( 86% خلدمــــات  بال�شبكات 
ال�شرف ال�شحي، وتهدف الوزارة بنهاية خطة التنمية العا�شرة اإلى الو�شول 

اإلى 94% خلدمات املياه، وحوايل 70% خلدمات ال�شرف ال�شحي.
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د. عبداهلل العتيبي
نائــب رئيــس اللجنـــة الصحــــية

الموافقة على استثناء 

الجمعيات الخيرية

من توفر الطبيب 

السعودي المتفرغ

و�فق مل�ص �ل�شـــورى على تطبـــيق نظـــام �ملوؤ�ش�شات �ل�شحــية 
�خلا�شــة �ل�شـــادر باملر�شـــوم �مللــكي ذي �لرقـــم )م/40( و�لتاريخ 
1423/11/3هـ, ولئحتـــه �لتنفيــذية -�ملعدلة بالقر�ر �لوز�ري 
ذي �لرقـــم 683151 و�لتاريــخ 1436/3/10هـ- على �جلمــعيات 
�خلرييـــة �لتي ترغـــب �لرتخيـــ�ص لها بتمـــلك موؤ�ش�شات �شحية 
خا�شــة حتقـــق اأهدافـــها وا�شتثناءهـــا من �شــرط توفر الطبيب 

�ل�شعودي �ملتفرغ.
جاء ذلك خـــالل جل�شــة �ملجــل�ص �لعاديــة �لر�بعــة و�لثالثني 
�لتي عقدها يوم �لثالثاء �ملو�فـــق 1436/7/9هـ, برئا�شــة معايل 
رئي�ص �ملجل�ص �ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل 
�ل�شيخ, بعد �أن ��شتمع �ملجل�ص لوجــهة نظر �للجنـة �ل�شحية, ب�شاأن 
ملحوظات �لأع�شاء و�آر�ئــهم جتــاه ��شتثــناء �جلمــعيات �خلريية 
من �شرط ملكيـــة امل�شتو�شــفات، واإ�شراف الطبيب ال�شعودي على 
تالها  �خلريي,  للعمل  دعًما  �إن�شائها  يف  ترغب  �لتي  �مل�شتو�شفات 

نائب رئي�ص �للجنة �لدكتور عبد�هلل �لعتيبي.
واأو�شحـــت اللجـــنة ال�شحيـــة اأن الفقـــرة “الثالثــة” من املــادة “الثانية” 
من الالئحة التنفيذية لنظام املوؤ�ش�شات ال�شحيــة اخلا�شــة، املعــدلة بالقرار 
الوزاري رقــــم )683151( وتــاريخ 1436/3/10هـ، ن�شــت عـــلى: “يجب اأن 
يكون يف كل جمــمع طبي، اأو خمترب طبي، اأو مركز اأ�شعــة، اأو مركــز جــراحة 
ا كاملاً لهذ� �لغر�ض، وي�ضرتط �أن يكون  �ليوم �لو�حد، م�ضـــرف متفــرغ تفـرغاً
ا يف طبيعة عمل املجمع، اأو  هذا امل�شرف طبيًبا اأو مهنًيا �شعـــودًيا متخــ�ش�شً
املخترب، اأو املركز، �شواًء كان مالًكا، اأو اأحد ال�شركاء فيه، اأو غريهما. ويجوز 
ا ملا حتدده �للئحة �لتنفيذية- �ل�ضتثنــاء من هذ� �ل�ضرط �إذ� مل يتوفر  - وفقاً

طبيب اأو مهني �شعودي”.
وقال نائب رئي�س اللجنة ال�شحية الدكتور العتيبي: اإن اللجنة ترى اأن هذا 
�لن�ض يحقــق �ضــرط ��ضتـثناء �إ�ضر�ف �لطبيب �ل�ضعودي يف حالة عدم توفره، 

كما ن�شــت املـــادة )1/2ل( على: “ي�ضــرتط تعــيني م�ضرف طبي، �أو مهني 
�شعودي، متفرغ تفرًغا كاماًل، ومتخ�ش�س يف طبيعة عمل املجمع الطبي، اأو 
املخترب، اأو مركز الأ�شعة، اأو مركز جراحـة الـيوم الواحد، يف مدن )الريا�س، 
مكة املكرمة، جـدة، املديــنة املــنورة، الدمــام، اخلرب(، ويجـوز اإ�شافة مدن 
�أخرى �إذ� دعــت �حلاجــة، وُت�ضتثنى باقي �ملدن من �ضرط �جلن�ضية يف حال 
عدم توفـــر امل�شـــرف الطبـــيب، اأو املهني ال�شعودي. ويجوز للطبيب، اأو املهني 
�ملالك، �أو �ل�ضريك يف ملكية �ملوؤ�ض�ضـة �ل�ضحيـة، �أن يكون هو �مل�ضرف ب�ضرط 
ا يف طبيعـة عــمل هــذه املوؤ�ش�شــة” م�شيفًا اأن هذا الن�س  اأن يكون متخ�ش�شً
ُيتيح لباقي �ملدن غـري �لرئيـ�ضة و�ملذكــورة �ل�ضتثــناء مـــن �ضـــرط �جلــن�ضية 
ال�شعوديــة؛ ممــا ي�شــهل عــمل املوؤ�ش�شــات ال�شحيــة الطرفيـــة؛ اإل اأن تطبيق 
�ضرط �لتفــرغ �لكـامل للم�ضرف �ل�ضعودي على �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضحية �خلريية 
يحرم هذه املوؤ�ش�شات ال�شتــفادة من الكــفاءات ال�شعودية، ويعرقل اخلدمات 
التطوعية لهذه الكفاءات التي يود الكثــري منهـم تقدميها ملثل هذه املوؤ�ش�شات، 

حتقيًقا للتكافل الجتماعي، ودعًما للعمل اخلريي.
ن�شـر ثقافة العمل  ت�شـــهم يف  اللجـــنة  اأن تو�شيـــة  اإلى  العتيبي  واأ�شار د. 
اخليــري، والتطــوعي، الذي يدعـــو اإلى الإيثـــار، وتقـــدمي اخلـــري مل�شتحـــقيه، 
م�شيفًا اأنها تزيــد مــن تقـــدمي اخلــدمات ال�شحــية يف املجتــمع؛ وهو الأمر 
الذي دعا اللجنة لتبني م�شمون تو�شــية هيئــة اخلرباء، مــع اإ�شــافة عبــارة: 

�ملتفرغ”. �ل�ضعودي  �لطبيب  توفر  �ضرط  من  “و��ضتثنائها 
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د.  مشعل السلمي
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

الشورى يطالب بدعم 

وزارة التعليم لتنفيذ 

قرار الصحة المدرسية

طالب مــل�ص �ل�شـــورى وز�رة �ملاليـــة و�جلهـــات ذ�ت �لعـــالقة 

بدعم وز�رة �لتعليم, لتـنـفيذ قر�ر ملــ�ص �لــوزر�ء ذي �لرقم 25 

و�لتاريخ 1434/1/19هـ, �خلا�ص بال�شحة �ملدر�شية.

كما طالــب �ملجلــ�ص وز�رة �لتعلــيم بتقــدمي تقــرير مف�شل عن 

�لأد�ء �لتعليمي و�ملمار�شــات �ل�شلوكيــة للطـالب و�لطالبات د�خل 

�ملدر�شة وفقًا للمعايـري �ملعتمدة.

جاء ذلك يف �لقر�ر �لذي �أ�شدره ملــ�ص �ل�شـورى خالل جل�شته 

�لعادية �لتا�شعـة و�لع�شــرين �لتي عقــدها يــوم �لثنــني �ملو�فـــق 

1436/6/24هـ برئـــا�شة معـــايل نائــب رئيــ�ص �ملجــل�ص �لدكـتور 

حممد بن �أمني �جلفري, بعد �أن ��شتمع لوجهة نظر جلنــة �لتعلـيم 

و�لبحث �لعلمي, ب�شاأن ملحوظات �لأع�شاء, و�آر�ئهم جتاه �لتقرير 

�ل�شنـوي لـــوز�رة �لتعـــليم )�لرتبيــة و�لتــعليم �شابًقا( للعام �ملايل 

1435/1434هـ تالها رئي�ص �للجنة �لدكتور م�شعل �ل�شلمي.

ودعا املجلـــ�س الـــوزارة اإلى التـن�شـــيق مع وزارة اخلـــدمة املدنيـــة ل�شبــط 
م�شميـات الوظـــائف وفـــقًا للت�شكيلـات املدر�شيـــة وا�شتحــداث وظائف جديدة 
لتخ�ش�شـــات الإر�شـــاد النفـــ�شي، والتخـــ�ش�شات ال�شحـــية، وتخ�شــ�شات 

التغذية، والتخ�ش�شات الإدارية.

كما دعـــا املجـــل�س الــوزارة اإلى منح اإدارات الرتبيــة والتعليم يف املناطق 
ال�شتقــــالل الإداري واملايل عن الـــوزارة، واإعـــادة النظر يف مناهــج اللغــة 
العربية اجلديدة يف جميع مراحل التعـليم العـــام، والعمـــل على تعزيز قيـــمة 

اللغة العربية لدى املتعلمني.

وكانت جلنة التعليم والبحث العلمي قد اأو�شحت يف معر�س وجهة نظرها 
من  الهائل  والكم  الت�شخم  من  يعاين  التعليم  لوزارة  ال�شنوي  التقرير  اأن 
البيانات واملعلومات العامة، فهي يف جمملها ل تعدو كونها مادة اأولية ي�شعب 

العتماد عليها يف حتديد مدى حتقق الأهداف والإجنازات.

وا�شاف رئي�س اللجنة الدكتـــور م�شـــعل ال�شلمي اأن اللجـــنة راأت اأن هذه 
البيانات الو�شفية حتتاج اإلى معاجلة اإح�شائية لتحـــويلها اإلى بيانـــات كمية 
وموؤ�شرات اأداء وا�شحة وحمـددة، موؤكـــدًا على اأهميـــة اإعداد تــقارير الوزارة 
ب�شكل ميكن من خـــالله تقـــدمي املنجــز يف �شـــوء موؤ�شــرات الأداء الرئي�شة 
املتعلقة باأهداف العملية التعليمية يف اململكة، وقد متت مناق�شة هذا املو�شوع 

مع مندوبي الوزارة.

إعادة النظر في مناهج اللغة العربية 
الجديدة في جميع مراحل التعليم

استحداث وظائف جديدة للتخصصات 
الصحية واإلدارية واإلرشاد النفسي
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ويف ملف ريا�س الأطفال اأفـــادت اللجـــنة اأنها ت�شـــاطر ما طرحه بع�س 
الأع�شاء باأهمية مرحــلة ريـــا�س الأطفـــال باعتــبارها ت�شــكل اللبنـــة الأولى 
للمنظومة التعليمية بكاملها، وتوؤيد املداخالت التي اأ�شارت اإلى اأنه قد �شدرت 
وظيفة   )3.500( واإحداث  اأطفال،  رو�شة   )1.500( افتتاح  على  املوافقة 
يف  الأع�شاء  من  عدد  لحظه  وما  القادمة،  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  معلمة 
مد�خلتهم حول بع�ض �جلو�نب �لإجر�ئية �ملتعلقة ب�ضروط �لقبول يف ريا�ض 
الأطفال، وعدد العاملني يف هذه الربامج، وكثافة الأطفال يف الف�شول التي 
غالًبا ما تكون م�شاحاتها �شغرية، واأن الإ�شراف على برامج ريا�س الأطفال 
يتم -اأحياًنا- من قبل م�شرفة جديدة ل متلك اخلربة والتجربة وامل�شوؤولية 

التي توؤهلها لالإ�شراف على معلمات ذوات خربة طويلة �شابقة.

وفيما يتعلق بانخفا�س ن�شبة امللتحقني بريا�س الأطفال التي اأ�شار بع�س 
الأع�شاء اإلى اأنها ل تزيد على )12%( من عدد ال�شكان يف الفئة العمرية ما 
بني )4( اإلى )6( �شنوات؛ اأو�شح رئي�س اللجنة اأن الهدف من الأمر ال�شامي 
الكرمي رقم )7/ب/5388( وتاريخ 1423/3/3هـ القا�شي بالتو�شع يف فتح 
العام هو دعم  التعليم  ريا�س الأطفال، وجعلها مرحلة م�شتقلة عن مراحل 
برامج ريا�س الأطفال وتطويرها وتزويدها بكافة الإمكانات التي متكنها من 
اإطار زمني  الذين يحتاجونها وفق  الأطفال  اأكرب عدد ممكن من  ا�شتيعاب 
حمدد، م�شريًا اإلى اأن جمل�س ال�شورى اأ�شدر عدًدا من القرارات التي تطالب 

وزارة التعليم بتفعيل هذا الأمر الكرمي وو�شعه مو�شع التنفيذ.

الوزارة  باأن  اأفادوا  التعليم  وزارة  مندوبي  اأن  ال�شلمي  الدكتور  واأ�شاف 
تركز  الأطفال  ريا�س  يف  للتو�شع  خطة  تنفيذ  يف  1431هـ  عام  منذ  بداأت 
كما  الأهلي  التعليم  ي�شلها  ل  التي  الفقرية  والأحياء  والهجر  القرى  على 
وارتفعت  اأطفال،  رو�شة  افتتاح )1385(  اأنه مت  اإلى  النظر  لفتًا  املدن،  يف 
يف  موؤكدًا   ،)%13( حوايل  اإلى   )%6( من  الأطفال  بريا�س  اللتحاق  ن�شبة 
اإحدى  ميثل  احلكومية  الأطفال  ريا�س  مدار�س  يف  التو�شع  اأن  ال�شياق  ذات 
التعليم  لتطوير  اهلل  عبد  امللك  م�شروع  لدعم  التنفيذي  الربنامج  مبادرات 
التنفيذي  العمل  برنامج  �شمن  التعليمية  الق�شائم  مبادرة  وت�شمنت  العام، 
ريـال  اعتماد مبلغ 100 مليون  العام  التعليم  لتطوير  امللك عبد اهلل  مل�شروع 

�شنويًا لق�شائم طالب ريا�س الأطفال.

واأفاد ال�شلمي اأن الوزارة قامت بالتن�شيق مع بع�س اجلهات اخلريية، ومت 
نقل الإ�شراف على العديد من الرو�شات التي تتبع تلك اجلهات اإلى الوزارة، 

ويتم التن�شيق - حالًيا- مع اجلهات املعنية لتنظيم و�شع ريا�س الأطفال. 

ما لحظه اأحد الأع�شاء باأن م�شتوى املعلم ل يزال متدنًيا، بالإ�شافة اإلى 
وجود معلمني ومعلمات غري موؤهلني تربوًيا وعلمًيا، وت�شاوؤله عن مدى تطبيق 
رخ�س املعلمني للتاأكد من كفاءة املعلم، اأفاد رئي�س اللجنة اأن وزارة التعليم 
تويل املعلم واملعلمة اهتماًما كبرًيا ين�شجم مع الدور املحوري الذي يقوم به 

املعلم واملعلمة يف العملية الرتبوية والتعليمية.

لفتًا النظر اإلى اأن الوزارة اأفادت باأنها اتخذت جمموعة من الإجراءات 
والتدابري لرفع امل�شتوى املهني لدى املعلمني، حيث اأنها رفعت للمقام ال�شامي 
بتاريخ 1435/3/25هـ طلب زيادة مدة التجربة من �شنة اإلى �شنتني لتتمكن 
مع  التعليم  وزارة  واتفقت  املعلم،  لأداء  ال�شحيح  التقومي  عملية  اإجراء  من 
واملعلمة،  املعلم  اختيار  عند  الكفاءة  مراعاة  على  املدنية  اخلدمة  وزارة 
وذلك من خلل �ضرط جتاوز �حلد �لأدنى لختبار�ت قيا�ض يف �لتخ�ض�ض 
تكون  بحيث  املدنية،  اخلدمة  وزارة  مفا�شلة  وتعديل  العامة،  والختبارات 
)40( درجة ملعدل املر�شح الرتاكمي، و)40( درجة لختبار قيا�س، و)20( 

درجة لعام التخرج.

للمعلمني  كبرية  تدريبية  فر�س  اأتاحت  الوزارة  اأن  اللجنة  رئي�س  واعترب 
واملعلمات، م�شريًا اإلى اأن الوزارة اأفادت باأن عدد الذين مت تدريبهم يف عام 
املعلمات  عدد  بلغ  حني  يف  معلًما،   )269.749( قرابة  بلغ  1435/1434هـ 

الالتي ا�شتفدن من التدريب يف العام نف�شه )313.189( معلمة تقريبًا.
على مدى خم�س  ريـال  مليارات  مبلغ خم�شة  اعتماد  اإلى  ال�شلمي  واأ�شار 
للتدريب يف مدار�س  للخارج  لإيفاد نحو )25.000( معلم ومعلمة  �شنوات، 
حالًيا   املدنية   واخلدمة  واملالية  التعليم  وزارات  تقوم  كما  املتقدمة،  الدول 
بدرا�شة ت�شور متكامل ب�شاأن منح املعلمني واملعلمات مكافاآت متيز ت�شجيًعا 

لهم على القيام بواجباتهم على اأف�شل �شورة.
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اإن  اللجنة:  رئي�س  قال  ال�شــكن،  وبـــدل  الطبــي  بالتاأمني  يتعلق  فيما  اأما 
املعلمني واملعلمات من �شرائح املجتمع التي ت�شتحــق هذه املزايا اأ�شوة بغريها 
من ال�شرائح املجتمعية الأخرى، م�شريًا اإلى اأن هيئــة تقومي التعليم العام هي 

اجلهة املعنية بتطبيق رخ�س املعلمني.
اأن الختبارات التقوميية  اأفــادت اللجــنة  وعن الخــتبارات التح�شيلــية 
باأنواعها املختلفـة قد اأ�شبحت �شمن اخت�شا�شات هيئة تقومي التعليم العام، 
مو�شحــة اأن الهيئـــة هي املعنـــية باإعداد هذه الخـــتبارات وتقنينها، واإجراء 

الدرا�شات على نتائجها، ومعرفة اأثر ذلك على العملية التعليمية.

واأو�شح رئيــ�س اللجنـــة اإن حتــويل م�شــروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
لتطوير التعليم العام اإلى عدد من ال�شــركات املتخ�ش�شة من �شاأنه اأن يعمل 
على اإيجــاد التـــوازن بني الدقــــة يف التنفيذ، وال�شرعة يف الإجناز، واجلودة 

يف املخرج.
وب�شاأن التعليم الأهلي اأكد رئي�س اللجنــة اأهمية �شيا�شة التعليم يف اململكة 
ال�شادرة عام 1389هـ  واهتمامـــها بالتعــليم الأهلي، حيــث اأفردت له ف�شاًل 

كاماًل، واعتربته رافًدا مهًما مــن روافد التعليم يف اململكة، لفتًا النظر اإلى 
اأن وزارة التعليم اهتمت باإيجــاد الكثري من احلوافز املادية واملعنوية للتعليم 
ا منها عـــلى النهــو�س بهذا التعليم كًما ونوًعا، م�شيفًا يف هذا  الأهـــلي حر�شً
ال�شياق اأن جمل�س ال�شورى اأ�شــدر عدًدا من القرارات التي حتث وزارة التعليم 
على التو�شع يف التعليم الأهــلي، كمـــا تعمل وزارة التعليم - حالًيا - بنظام 
الق�شائم التعليمية الذي ميكن اأولياء الأمور من اإحلاق اأبنائهم وبناتهم يف 

املدار�س الأهلية على ح�شاب الوزارة وفًقا ل�شرتاطات و�شوابط معينة.

وعـن مـا حققـته الـوزارة لالأطـفال امل�شـابني بــمر�س التوحــد، وخدمــات 
الرتبية اخلا�شة - حالًيا - واأنها ل تغـطي �شوى )10%( من الحتياج الفعلي، 
يف  حتـديات  وجود  اللجنة  رئي�س  اأكد  الحتياج،  هذا  زيادة  املتوقع  من  واأن 
خدمات الرتبيــة اخلا�شـــة التي تقـــدمها الـــوزارة، رغـــم الهتــــمام الكبـــري 
الذي حتظى به الفئــات اخلا�شـــة من لدن الدولة، مو�شحًا باأن اأحد احللول 
اجلذرية للتغلب على هذه امل�شكلة يكمن يف اإيجاد نظام تعليمي متكامل لذوي 
الحتياجات اخلا�شة يعمل على اإيجـــاد بيــئة ت�شريعية يف التعليم يتمتع فيها 

ذوو الحتياجات اخلا�شة بكامل حقوقهم اأ�شوة باأقرانهم العاديني.

منح إدارات التربية والتعليم في 
المناطق االستقالل اإلداري والمالي
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�أربعة ع�شر قرنًا, �شم�ص �لدين �لإ�شالمي �حلنيف, على يد خامت �لأنبياء  �أكرث من  �أ�شرقت على �لعامل, منذ 
و�ملر�شلني �شيدنا حممد )�شلى �هلل عليه و�شلم( ر�شول �لهدى و�ل�شالم للعاملني, فكانت �شياًء وهدى ورحمة للنا�ص 
كافة.  و�أكمل �خلالق �لبارئ )جلت قدرته( للب�شرية دينها �لذى �رت�شاه لها. �أتت تعاليم �لدين �لإ�شالمي و��شحة 
وحا�شمة, متج�شدة يف �لقر�آن �لكرمي, و�ل�شنة �لنبوية �لطاهرة و�ل�شحيحة. وجاء �لإ�شالم �شافيًا غدقًا كاملاء 
�لزلل.... و�آمن به من �آمن. وت�شرب �لأو�ئل, وثلة من �لأولني, بوحى طاهر �شاف, خال من �شو�ئب �لهوى, ول 
تعكره �لد�شائ�ص �لتي فر�شتها لحقًا بع�ص �مل�شالح �ل�شيا�شية و�لفئوية و�ل�شخ�شية �ملغر�شة, �لتي ��شتغلت هذ� 

�لدين... كمطية لتحقيق �أهد�ف دنيوية  م�شبوهة - كما تبني لحقا.   
رمبا مل يتعر�ص دين ملحاربة وحلمالت ت�شويه ود�ص وحتريف كما تعر�ص هذ� �لدين �لقيم, حتى �أ�شبحنا - 
نتيجة لهذه �لأخطاء و�لد�شائ�ص و�ملوؤ�مر�ت - ب�شدد عدة »�إ�شالمات«...؟!, ولكن ورغم كل هذ� �ل�شتغالل �لب�شع, 
له  و�إنا  �لذكر  نزلنا  »�إنا  تعالى:  قال   �إذ  بوعده.  ووفى  �لكرمي(  �لقر�آن  يف  )متج�شدً�  دينه  حمى  قد  �هلل  فاإن 
حلافظون«. فالإ�شالم �ل�شحيح �ل�شايف �لنقي �لو�شطي موجود �إلى يوم �لقيامة.  و�لإن�شان �ل�شوي ميكن �أن ير�ه 
ويلم�شه .... رغم �لعتمة �لتي حتاول حجبه, و�ملتمثلة يف �لتف�شري�ت �خلاطئة و�ملغر�شة و�مل�شلحية  �لكثرية �لتي 

بد�أت تنت�شر يف �لف�شاء �لإ�شالمي منذ �نتهاء �خلالفة �لر��شدة. 
وقد �أ�شبحت هذه �لأخطاء وتلك �لد�شائ�ص وذلك �لت�شويه و�لتحريف �ملغر�شني ت�شكل متمعة »تر�كمات« 
مدمرة )ميكن �عتبارها نبتات و�أ�شجار �شوء هائلة من �شدة متكنها يف �شمائر ماليني من �لنا�ص( �أل�شقت بالدين 
و�لدين منها بر�ء. �إن �لإ�شالم �لأ�شلي �لنقي كال�شجرة �ملباركة �لبا�شقة... فرعها يف �لأر�ص, و�أ�شلها يف �ل�شماء.  
لتكاد  حتى  �ملباركة...  �لطيبة  �ل�شجرة  هذه  حول  منت  �ل�شامة,  �لثمر�ت  ذ�ت  �لطفيلية,  �ل�شوء  �أ�شجار  بينما 

حتجبها.  ولكنها كال�شم�ص ع�شية على �حلجب.  
ومما يوؤكد �شوء تلك �لنبتات )�لرت�كمات( ويف�شحها هو �لتحليل �ملو�شوعي �ل�شادق و�لنزيه  لكل منها ولكل 
جزئية فيها. �إن �لتحليل �لعلمي �ملو�شوعي يك�شف زيف وخطاأ  وحتامل معظمها, ووجود �أغر��ص و�أهد�ف م�شلحية 
خالل    - و�زدهرت   - عا�شت  وكيف  �لع�شر,  هذ�  �إلى  �لرت�كمات  هذه  و�شلت  كيف   : هو  �ملحري  و�ل�شوؤ�ل  لبع�شها. 
�أغلب جزئيات وعنا�شر هذه  كل هذه �لقرون ؟!, فمما يثري �ل�شتغر�ب حول �شبب ��شتمر�ريتها هذه, هو �ت�شام 
�لعد�لة  وخمالفة  بل  �ل�شليم,  �لإ�شالمي  و�ملنطق  �لعقل  ومعاد�ة  و�ل�شخف  و�ل�شلف  و�لتحجر  بالغلو  �لرت�كمات 

مبفهومها �ل�شامل.  
�أ�شباب ��شتمر�ر, وتو��شل ومنو, هذه �لرت�كمات هي: جهل �لعامة, و�نتهازية بع�ص �خلا�شة,  �أهم  �أن  ويعتقد 
وت�شلط �لقوى �لباغية �لتي من م�شلحتها �خلا�شة توجيه �لنا�ص و�ل�شعوب �ملعنية يف �لجتاه �لذى يخدم تلك 
�مل�شلحة , عرب �ل�شاق م�شمون ذلك �لجتاه يف �لدين, و�عتباره - زورً� - جزًء ل يتجز�أ منه. وهنا تكمن هذه �ملاأ�شاة, 
�لتي تكاد تنفرد بها �أمتنا �لآن دون �شائر �لأمم. ول يجب �أن نن�شى �أن من �أهم نتائج و�أ�شباب تو��شل - وتفاقم - 
هذه �لفر�ز�ت �ل�شيئة و�مل�شيئة )من نبتات �ل�شوء  �ملرت�كمة �مل�شتمرة و�لنامية( هو: �شوء وتدهور �لو�شع �لعام 

يف معظم �لبالد �لعربية و�ل�شالمية, و��شت�شر�ء �لظلم,  وغياب �لنموذج �لعام �لأكرث منطقية وقبوًل.
�أ�شو�أ ما تفعله هذه �لرت�كمات هو ت�شويه ديننا �حلنيف �أمام �مل�شلمني و�أمام غريهم. ولي�ص ذلك وح�شب,  �إن 
بل �أن لهذه �لرت�كمات نتائج بالغة �ل�شلبية على كل �مل�شلمني, بالدً� وعبادً�. �أنظر )على �شبيل �ملثال ل �حل�شر(  
كيف يدعى �لبع�ص �أن له »حقوقًا« ل جدل عليها )لأنها مقد�شة( على �آخرين, وعلى حياتهم.... م�شتندً� حلديث 
غري �شحيح, �أو حتى م�شكوك يف �شحته, �أو حتى �إلى تقليد تر�ثي بال.  و�نظر �إلى ما يوجد �لآن على �ل�شاحة 
�أنه ميثل �لإ�شالم »�ل�شحيح«.... ثم �شرعان ما تف�شح  �لإ�شالمية من فرق منونة متطرفة.... يدعي كل منها 
و�أ�شهمت يف وجوده من مذهبية �شالة وطائفية  �إليه هذه �لرت�كمات,  �أدت  �إلى ما  �نظر  �لكاذب.  �أفعاله �دعاءه 
�إزهاق �لأرو�ح, وجز  �إرهاب كل من يخالفها, ول ترتدد يف  �إرهابية.... حترتف  �أفرزته من جماعات  مقيتة, وما 

�لروؤو�ص... و�شبي �لن�شاء... وم�شادرة �ملمتلكات, وبا�شم �لدين !!  
ولذلك, ل بد من حركة �إ�شالحية ر�شيدة �شاملة...  تهدف - �أول ما تهدف - لتنقية هذ� �لدين من كل �ل�شو�ئب 
�إفر�ز�تها  لوقف  تنظيفها...  �أو  هائلة,  �شوء  نبتات  �إز�حة  تت�شمن  لأنها  �شاقة...  مهمة  وهي  زورً�.  به  �ملل�شقة 
�ل�شيئة. و�أعتقد �أن �ململكة - مبا لها من مكانة و�إمكانات -  هي �لأجدر على قيادة هذه �ملهمة �لتاريخية �لكربى 

و�لعظيمة. و�هلل �ملوفق.

�أ. د.  �شدقـــه يحيى فا�شـــــل
ع�شو مل�ص �ل�شورى

إفرازات أشجار سامة    ...؟!
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أ .  عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

دعا إلى التوسع في نوادي األحياء 

والساحات الشعبية

الشورى يطالب رعاية 

الشباب بمعالجة ظاهرة 

التعصب الرياضي

طالـــب ملــــ�ص �ل�شـــورى �لرئـــا�شة �لعامــــة لرعــاية �ل�شباب 

باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمـــة ملعاجلــة ظاهـــرة �لتع�شب �لريا�شي 

باأ�شلوب علمي وحكيم.

ودعـــا �لرئا�شـــة �إلى لتو�شـــع يف نـــو�دي �لأحـــياء, و�ل�شاحات 

�ل�شعبية, وبيوت �ل�شــباب, وفتـــح �ملزيـــد منهـا ل�شتيعــاب �ل�شباب 

وطاقـــاتهــــم, وذلك بالتن�شـــيق مــع وز�ر�ت �لتعــــليـم, و�ل�شـــوؤون 

�لجتماعية, و�ل�شوؤون �لبلدية و�لقروية.

جاء ذلك يف �لقــر�ر �لـــذي �أ�شـــدره �ملجلـــ�ص خـــالل جل�شـــته 

�لعادية �لثالثة و�لثالثــني, �لتي عقــدها يـــوم �لثـــنني �ملـــو�فق 

1436/7/8هـ, برئا�شـــة معـــايل رئيـــ�ص �ملجلــ�ص �ل�شيخ �لدكتور 

عبد�هلل بن حممد �بن �إبر�هيـــم �آل �ل�شيـــخ؛ بعـــد �ل�شتـــماع �إلى 

وجهة نظر جلنة �ل�شـوؤون �لجتـــماعية و�لأ�شرة و�ل�شباب, ب�شاأن 

ملحوظات �لأع�شــاء و�آر�ئهـــم جتـــاه �لتقــرير �ل�شـــنوي للرئا�شة 

�لعامة لرعايــة �ل�شـــباب للعام �ملايل 1435/1434هـ, �لتي تالها 

رئي�ص �للجنة �لأ�شتاذ عبد�لعزيز �لهدلق.

كما دعا املجل�س يف قراره الرئا�شـــة العامة لرعاية ال�شباب اإلى التعاون مع 
مراكز الأبحاث يف اجلامعات؛ لالهتــمام بالدرا�شات ذات العالقة بال�شباب، 
من اأجل توفري املعلومـــات والبيانـــات اخلا�شــة بال�شباب، ومعاجلة الظواهر 

ال�شلبية، وخلدمة م�شروعات التطوير يف الرئا�شة.

وطالب املجل�س الرئا�شة باأن تقدم يف تقاريرها ال�شنوية القادمة تقييًما 
حتليلًيا وافًيا لنتائج اخلدمات وامل�شاريع والربامج التي تقدمها.

اأمر خادم احلرمني  اأن يكون  واأكــــد املجل�س يف قــــراره على العمل على 
ال�شريفني ببناء اأحد ع�شر ا�شتاًدا ريــــا�شًيا يف مناطق اململكة؛ قرى ريا�شية 
مكتملة، حتت�شن ال�شباب وجتذبهم ريا�شًة وترفيــــهًا، والتن�شــــيق مع وزارة 
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التعلــيم لتبني برنامــــج وطني للك�شــــف عن املواهب الريا�شية، ورعايتها يف 
�شن مبكرة.

و�شدد املجل�س على اأهمية توفري الدعم الالزم ملعهد اإعداد القادة لتحقيق 
اأهدافه املن�شودة، والتو�شع يف افتتاح فروع للمعهد يف خمتلف مناطق اململكة.
كما دعا املجلــــ�س الرئا�شــــة اإلى ت�شمني تقاريرها ال�شنوية القادمة نتائج 
موؤ�شرات قــــيا�س اأداء ا�شرتاتيجــــية وتنفيذيــــة، واأخرى لر�شى امل�شتفيدين، 

وربطها باأهداف ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب واأهداف التنمية العامة. 

كما اأكد املجل�س على قراره ال�شــــابق الذي يدعو لدرا�شة اإ�شهام الرئا�شة 
يف الأن�شطة الثقافــــية، والريا�شيــــة، والجتماعــــية للمراأة، وفق ال�شوابط 
ال�شرعية؛ من خالل اإحداث اإدارة عامة خمت�شة ب�شوؤون الريا�شة الن�شائية.
وكانت جلنة ال�شوؤون الجتماعية والأ�شرة وال�شباب قد اأو�شحت يف وجهة 
نظرها التي قدمها رئي�س اللجنــــة الأ�شتــــاذ عبدالعزيز الهــــدلق اأن الهيكل 
ال�شباب يف مراحله الأخرية، و�شوف يتم  العامة لرعاية  للرئا�شة  التنظيمي 

)بعون اهلل( اعتماده قريبًا.

وفيما يتعلق مبا طرحه عدد من الأعــــ�شاء عن معانــــاة الرئا�شة العامة 
لرعاية ال�شباب من نق�س العاملني فيها، حيــــث ل يزيد عدد املتخــــ�ش�شني 
عن )15%( من العاملني فيها، وما راآه البع�س اأن هذا ل يرقى اإلى الطموح، 
اأثارت هذا  اأن  �شبق  اأنها  اللجنة  اأفادت  وبراجمها،  يتنا�شب مع مهامها  ول 

اأن الرئا�شة  املو�شوع مع الرئا�شة، ووعدت بتحقيق ما ميكن من ذلك، كما 
اأحدثت تغيريًا فعليًا يف القيادات، والإدارات.

وزارة  مع  ال�شباب  لرعاية  العامة  الرئا�شة  تعاون  �شـــرورة  وبخ�شو�س 
اأو�شت  اأن  �شبق  ما  اإلى  الأذهان  اللجنة  رئي�س  اأعـــاد  واجلامعات،  التعليم، 
اللجنة يف تقريرها ب�شاأن التقرير ال�شنوي للرئا�شة للعام املايل 1429/1428هـ 
اأنه مت عقد �شراكة مع الوزارة  ب�شاأن هذا التعاون، وذكر منــــدوبو الرئا�شة 
لإقامة اأن�شطة �شبابية وثقافية وريا�شــــية، والآن تطبق كتجربة اأولى يف عدد 
اأنها خطوات  من املدار�س يف مدينة الريا�س وهــــناك خطوات ترى اللجنة 

جيدة يف هذا الجتاه.

واأ�شار رئي�س اللجنة اإلى اأن الرئا�شة العامـة لرعاية ال�شباب كلفت فريق 
عمل مبلف تخ�شي�س الأندية، وقد قام باإعـــداد الدرا�شات الفنية، واملالية، 
والقانونية اخلا�شة بعملية تخ�شي�س الأندية الريا�شية يف اململكة، والربنامج 
التنظيمي،  وال�شكل  �شتحكــــمها،  التي  والأنظــــمة  واملبـــادئ  لها،  التف�شيلي 
من  ذلك  يف  م�شتفيدة  واأنديتــــه،  الحــــرتايف  للدوري  امل�شتقبلي  والت�شغيلي 
بع�س جتارب الدول املتقدمة ريا�شيًا مع مراعاة الظروف املحلية، مفيدًا اأن 
الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب رفعت هذه الدرا�شة اإلى املجل�س القت�شادي 

الأعلى يف ذلك الوقت؛ للموافقة عليها.

الهدلق: رعاية الشباب أنهت دراسة 
ملف تخصيص األندية الرياضية
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أ. صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

المجلس يطالب بتواجد 

هيئة المواصفات 

والمقاييس في المنافذ

طالب مـــل�ص �ل�شـــورى بتمكـــني فــرق متخ�ش�شة من �لهيئة 
�ل�شعودية للمو��شفات و�ملقاييـــ�ص و�جلــودة للتو�جد على منافذ 
دخول �ل�شلع �مل�شتــوردة لتخــاذ �لإجــر�ء�ت �لرقـــابية �لالزمـة 
جتاهها, وبدعم بند �لتــدريب و�لبتعـــاث باملخــ�ش�شات �ملاليـــة 
�لالزمــة لتوفــري �لتـــدريــب �لفني و�لتخ�ش�شي للعاملني بالهيئة, 
و�لإ�شـــر�ع يف �عتــماد �للو�ئــح �لإد�ريــة و�ملاليــة �لالزمة لتمكني 

�لهيئة من ممار�شة مهامها وفق تنظيمها �جلديد.

ودعا �ملجل�ص �لهيئة �ل�شعوديـة للمو��شفات و�ملقايي�ص و�جلودة 
�إلى در��شة �لإلز�م بو�شع عالمة على �ملنتجات �مل�شتوردة �أو �مل�شنعة 

حمليًا؛ ل�شمان مطابقتها ل�شرت�طات �ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة.
كما دعـــا �ملجلـــ�ص �إلى �إيجـــاد �أطــر مرجعيــة موحدة �لروؤية 
و�لأهد�ف لرفع م�شتوى جودة �خلدمــات و�ملنتجات يف �لقطاعني 

�حلكومي و�خلا�ص.

جاء ذلك يف �لقر�ر �لذي �أ�شدره مل�ص �ل�شورى خالل جل�شته 
�لعادية �لتا�شعة و�لع�شــريــن �لتي عقــدها يــوم �لثنيــن �ملو�فــق 
1436/6/24هـ برئا�شــة معــايل نائــب رئيــ�ص �ملجــل�ص �لدكتــور 
حممد بن �أمني �جلفري بعد �أن ��شتمع لوجهة نظر جلنــة �لقت�شاد 
و�لطاقة, ب�شاأن ملحوظات �لأع�شاء و�آر�ئهم جتاه �لتقرير �ل�شنوي 
�ملــايل  للعــام  و�ملقاييــ�ص و�جلــودة  للمو��شفات  �ل�شعودية  للهيئة 
1435/1434هـ, �لتي تالها رئي�ص �للجنة �لأ�شتاذ �شالح �حل�شيني. 

وكانت جلنة القت�شاد والطاقة قد اأو�شحت يف معر�س وجهة نظرها اأن 
ال�شيارات هي م�شوؤولية  واملقلدة مثل قطع  املغ�شو�شة  ال�شلع  معاجلة ظاهرة 
م�شرتكة تقع على عاتق عدة جهات منها وزارة التجارة وال�شناعة، وم�شلحة 
اجلمارك. وطالبت بــاأن يتــم تن�شـــيق اجلهـــود ملراجعة ال�شل�شلة الرقابية بني 
تلك اجلهات لتحديد مواطن اخللل واإيجاد احللول الالزمة، للحد من دخول 

وانت�شار ال�شلع واملنتجات غري املطابقة.

واأ�شـــاف احل�شـــيني: اإن الهيـــئة تعـــمل على مراقبة ال�شلع ذات العالقة 
ب�شحـــة و�شالمـــة امل�شتهــلك ب�شحـــب عينــات منـــها، ثم اإجراء الختبارات 
الالزمة، ورفــع تقــارير الختـبار لوزارة التجارة وال�شناعة لتخاذ ما يلزم 
حيـــال املنتجـــات غـــري املطابقــة للمـــوا�شفات، حيث تن�شر الهيئة املنتجات 

املخالفة على موقعها على الإنرتنت لتوعية امل�شتهلك بهذه املنتجات.
واأو�شـــح رئــي�س اللجنـــة اأن الدور الرقـابي اأ�شيف ملهام الهيئة يف تنظيمها 
الأخري ال�شادر بقرار جمــل�س الــوزراء رقــم )216( وتاريخ 1431/6/17هـ، 
م�شريًا اإلى اأن الهيــئة تعمـــل بالتن�شـــيق مع اجلــهات الرقــابية على مراجعة 

دراسة اإللزام بوضع عالمة
على المنتجات المستوردة

أو المصنعة محليًا

إيجاد أطر مرجعية موحدة لرفع 
مستوى جودة الخدمات والمنتجات
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اإ�شرتاتيـــجية  درا�شـــة  واأُِعدت  الأ�شــواق،  اإلى  ال�شلع  لنفاذ  الرقابية  اجلهود 
لتواجدها باملنافذ اأ�شوة باجلهات الرقابــية الأخرى لتقوم بخدمات الدعم 

الفني ب�شكل منهجي.

للهيئة دور مهم خلربتــها وتخ�ش�شها يف جمال  اأن  اللجنة  رئي�س  وراأى 
عملها الذي يتكامل مع جهود م�شلحة اجلمــارك واجلهات الأخرى، ولتوفري 
القدرة التخ�ش�شية للتحقق يف املنافذ من �شحة �شهــادات املطابقة املرافقة 

لل�شلع امل�شتوردة، و�شحب العينات وفق متطلبات املوا�شفات القيا�شية.

واأ�شار احلــ�شيني اإلى اأن الرقـــابة يف جـــانب انتـــ�شار املـــواد الكـــهربائية 
املقــــلدة والرديئـــة م�شرتكــة بني الهيئــة وجهات اأخرى، لفـــتًا النظر اإلى اأن 
الهيئة قـــامت بالتعـــاون مع وزارة التجـــارة وال�شناعــة، وم�شلحة اجلمارك 
مبراجعة النموذج الرقابي وحتديثه مبا يحقق رقابة اأكــرث فاعـلية على ال�شلع، 
خا�شة يف بلد املن�شاأ قبل ت�شديرها للمملكة، م�شيفًا يف هـــذا ال�شــياق اأنه قد 
مت البدء بتطبيق املرحلة الأولى من هذا النموذج بدايـــة العــام 2014م، كما 
يجري العمل على مراجعة هذه الإجــراءات وتطــويرها ب�شكل دوري لإحكام 

الإجراءات الرقابية.

ب�شحب  تقوم  واجلودة  واملقايي�س  للموا�شفات  ال�شعودية  الهيئة  اأن  وتابع 
عينات من خمتلف ال�شلع التي مت�س �شحة و�شالمة امل�شتهلك بالدرجة الأولى 
ويف مقدمتها املواد الكهربائية. م�شريًا اإلى اأنه متت م�شادرة واإتالف كميات 
كبرية من تلك ال�شلع واملنتجات بالتعاون مع وزارة التجارة وال�شناعة، كما 
اإمكاناتها بتنفيذ حملة اإعالمية توعوية يف خمتلف  ا وفق  اأي�شً قامت الهيئة 
و�شائل الإعــالم عـــن بعـــ�س املـــواد الكهربائية: )�شخانات املياه، والدفايات، 
والتو�شيــالت الكـــهربائيـــة، واملكيفـــات، والأفــيا�س(، وتنـــ�شر علـــى مـــوقعها 

الإلكرتوين عن املنتجات غري املطابقة للموا�شفات لتوعية امل�شتهلك.

رئي�س  فاأ�شار  الهيئة،  ت�شعها  التي  القيا�شية  باملوا�شفات  يتعلق  ما  اأما 
اللجنة اإلى اأن الهيئة تتبنى املوا�شفات العاملية يف معظم احلالت بعد الأخذ 
اأجهزة  ملعظم  العاملية  املمار�شات  وتطبق  الوطنية،  املعايري  احل�شبان  يف 
عن  القيا�شية  املوا�شفات  اإعداد  منهجية  على  تعتمد  التي  الدولية  التقيي�س 
املعنية  القطاعات  من  بحيادية  ت�شكل  متخ�ش�شة،  فنية  عمل  فرق  طريق 
ل�شمان  حتيز  دون  الجتاهات  جميع  املعدة  القيا�شية  املوا�شفات  لتعك�س 

املهنية.

والدعم  اجلهد  من  للمزيد  يحتاج  وتو�شـــعه  ال�شوق  حجم  اأن  اإلى  ولفت 
الالزم للق�شــــاء على كافــــة املخالفـــات. م�شريًا اإلى اأن اللجنة توؤيد اإيجاد 
�شارة مطابــقة تختــ�س مبعايري ال�شالمة وال�شحة العامة يف ال�شلع واملنتجات 

امل�شنعة حملًيا اأو امل�شتوردة.
واأفاد احل�شيني اأن الهيئة تعمل على عدد من امل�شروعات ذات العالقة 
ومن  امل�شتوردة،  ال�شلـــع  على  القيا�شيــــة  للموا�شـــفات  �شارة مطابقة  بو�شع 
العامة  وال�شحة  وال�شـــالمة  واملـــياه  الطاقــــة  ا�شتــــهالك  موا�شــــفات  ذلك 
والأمان، م�شيفًا اأنه نظرًا ملا متثله املنتجات غري املطابقة ملتطلبات ال�شالمة 
من �شرر على �شحة الإن�شان والبيـــئة؛ ومن ذلك على �شبيل املثال: الأجهزة 
ما�شة  احلاجة  فاإن  البناء؛  ومواد  واحلــديد،  الأطفال،  واألعاب  الكهربائية، 
ال�شالمة، بهدف �شمان  اأو عالمة مطابقة خا�شة مبتطــلبات  �شارة  لإدراج 
�شالمــة ال�شلــــع التي تدخل اإلى اأ�شـــواق اململـــكة وحـــماية امل�شـــتهلك والبيئة 

وال�شحة العامة، ملا فيه �شالح املواطن واملقيم.

واأو�شح رئي�س اللجنة اأن هـــذه الـ�شارة تخـــتلف عن عالمة اجلودة التي 
تعترب عالمة اختيارية يف الوقت الراهن تدل على انطباق معايري اجلودة على 
املن�شاأة وعملياتها؛ بينما تدل �شارة املطابقـــة على مواءمة ال�شلع واملنتجات 
و�شع هذه  يكون  وال�شالمة؛ بحيث  العامـــة  لل�شـــحة  الأ�شا�شيـــة  للمتطلبات 

ال�شارة ملزمًا ملنتجات معينة ذات اأولوية خا�شة ل�شالمة امل�شتهلك والبيئة.

ال�شعودية  الهيئة  ت�شع  اأن  اأهمية  نظرها  وجهة  ختام  يف  اللجنة  وراأت 
للموا�شفات واملقايي�س واجلودة درا�شة اإجراءات م�شددة للتحقق من املطابقة 
يعني  حيث  الغر�س،  لهذا  املعتمدة  اجلهات  اأو  امل�شنعني  خالل  من  �شواء 
اأن ال�شخ�س الطبيعي  ال�شلع واملنتجات  ال�شعودية على  و�شع �شارة املطابقة 
اأو القانوين امل�شوؤول عن و�شعها يتعهد باأن املنَتج يطابق جميع ال�شرتاطات 
ذات العالقة بال�شحة العامة وال�شالمة، واأنها و�شعت بعد النتهاء من كافة 

اإجراءات تقومي املطابقة املالئمة.

الحصيني: معالجة ظاهرة السلع 
المغشوشة والمقلدة مسؤولية 

مشتركة لعدد من الجهات
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أ. جبران القحطاني
نائب رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

خالل مناقشة إضافة عقوبة التشهير في 

األنظمة ذات العالقة بخدمات الحج  

شوريون: اإلساءة
لضيوف الرحمن إساءة 
للمملكة التي شرفها 

اهلل بخدمتهم

ناق�ص مل�ص �ل�شورى خالل جل�شته �لعادية �لتا�شعة و�لع�شرين 
�لتي عقدها يوم �لثنني �ملو�فـــق 1436/6/24هـ, برئا�شة معايل 
نائب رئي�ص �ملجل�ص �لدكتور حممد بن �أمني �جلفري تقرير جلنة 
�حلج و�لإ�شكان و�خلدمات, ب�شاأن تعديل �ملــو�د �لنظاميــة �ملتعلقة 
بالعقوبات يف نظـــام خدمـــة حجــاج �لد�خـــل, وتنظـــيم خدمات 
�ملعتمرين, وقو�عــد تاأديــب �أفــر�د طـــو�ئف �ملطــوفني و�لوكالء 
و�لأدلء و�لزمازمة, ونظـــام نقل �حلجــاج �إلى �ململكة و�إعادتهم 
من  �ل�شعـــوديني  غيــر  ملنـــع  �لتنظيميــة  و�لالئحة  بلد�نهـم,  �إلى 
�لتعامل يف مال �إ�شكان �حلجاج و�ملعتمرين و�لزو�ر, تـــاله نــائب 

رئي�ص �للجنة �لأ�شتاذ جرب�ن �لقحطاين.

وبعد عر�ص تقرير �للجنة وتو�شيتــها ب�شاأن �ملو�شوع للمناق�شة 
�أ�شار �أحـــد �لأعــ�شاء �إلى �أن �ل�شفـــافية يف �إعالن �أحكام �لعقوبات 

لي�شت من قبيل �لت�شهري, بل هي من �إعالن �حلقيقة.

كما اأيد الع�شو ما ذهبت اإليه اللجنة يف عدم ا�شتعمال م�شطلح الت�شهري؛ 
لأنه غري منا�شب يف جمال العقوبات التي تهدف اإلى الإ�شالح وحفظ احلقوق 
اأ�شرة  اإلى  تعدٍّ  فيـــها  عقـــوبات  �شـــن  اإلى  ول  والنتقام،  الت�شهري  اإلى  ولي�س 

املخالف.
ع�شو اآخر كــان له راأي خمــالف حيـث يــرى اأن عقـــوبة الت�شــهري هي اأقل 
ما ميكن اأن يقر يف حق املخالفني؛ لفتًا النظر اإلى اأن ال�شركـــات التي تقـــدم 
خدمات احلج والعمرة عندما ت�شيء تقديــم خدمـــة؛ فاإنـــها ت�شـــهر باململكة 
باملجتمع ال�شعودي، م�شيفًا اأن ال�شخ�س الذي يتعر�س لتجربة �شيئـة يف احلج 
اأو العمرة �شواء يف الإعا�شـــة اأو اخلدمــات اأو الإ�شـكان؛ فاإنــه ينقلــها ملعارفــه 
واأ�شدقائه، ومن ثم تنتقل اإلى جمتمعه ال�شغري، فتتــراكم عبـر الزمن �شورة 

�شلبية عن اخلدمات التي تقدمها اململكة ل�شيوف الرحمن، ل�شيما مع وجود 
و�شائل التوا�شل الجتماعي.

وقال اآخر: اإن ن�شو�س هذا النظام تتحرك يف الدوائــر الإداريــة واملالية، 
وتغفل اجلوانب الإن�شانية والأثر الذي ميكن اأن ترتكه رحلــة احلج وما يرتتب 
عليها؛ اإذا ُقِدمت اخلدمات ب�شكل �شيء، اأو كان مقـــدم اخلدمة غري مدرك 

لأهمية هذه ال�شعرية.
واأيد اأحد الأع�شاء التعديالت املقرتحة من وزارة احلج؛ موؤكدًا �شرورة 
امل�شارعـــة يف مراجعـــة واإعـــادة �شــياغة النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شات اأرباب 
�لطو�ئف. و�أو�ضح �أن �لتاأديب جمرد جزئية ب�ضيطة يف ن�ضاط هذه �ملوؤ�ض�ضات، 
ويجب اأن حتتويه لئحة ب�شيطــة مطالبًا باأن توؤجل اللجنة واملجل�س مناق�شة 
تعديل لئحة تاأديب اأفراد موؤ�شــ�شات اأرباب الطوائف، اإلى اأن ي�شدر النظام 

الأ�شا�س للموؤ�ش�شات.
و�شدد ع�شو اآخر على اأن يكون ن�شــر عقوبة املخالفة بعد اكت�شاب القطعية 
يف القرار، واأن ل يعتـــرب املخـــالف لهذه الأنظـــمة جمـــرمًا، م�شــريًا اإلى اأن 
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املخالفة لها اإجراءات وعقوبات، ولدينا ق�شاة موؤهلون، لديهم ال�شالحية يف 
احلكم على املخالف.

التاأديــب ملوؤ�ش�شات و�شركات الطوافة متى ما كان  اأن يكـــون  اآخــر  وراأى 
ال�شخ�س املخالف يحمـــل بطاقـــة املوؤ�شـــ�شة؛ مو�شــحًا اأن موؤ�ش�شات الطوافة 
معرتف بها، واأعطيت ترخي�شًا للعمــل يف اأمــاكن احلـــج، وعلـــيها م�شوؤولية 

احلجاج ويجب اأن تعاقب ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة نف�شها.
وزاد اأحد الأع�شاء اأن اهلل �شرف هذه البالد بخدمة احلجاج واملعتمرين، 
وتبذل احلكومة الر�شيدة اجلهــود الكبــرية لتقدمي اأف�شل اخلدمات ل�شيوف 
الرحمن،  ول ميكن القبول بالإ�شاءة للحجاج واملعتمرين والزوار، ومن هنا 
فاإن اإ�شافة مادة للعقوبات يف اأنظمــة تنظيم احلجاج واملعتمرين هي خطوة 
يف الجتاه ال�شحيح ل�شبط تقديـــم خـــدمات احلجـــاج واملعـتمرين؛ موؤكدًا  

�شرورة وجود اأنظمة قوية ما دام اأن املخالفات كثرية ومتعددة.
واأ�شار ع�شو اآخـر اإلى اأن ن�س املـــادة جــوازي، وكــاتب الن�س يفرت�س اأن 
املخالف �شعودي، لفـتًا النظر اإلى اأن املخالف قد يكون غري �شعودي. وت�شاءل 
عما اإذا كان الن�شر يف �شحيفة حملية ميكن اأن يكون من �شالحيات القا�شي 

اأم يحتاج اإلى قرار ق�شائي يف دولة اأخرى؟.
وراأى الع�شو اأنه ما دام اأن الن�س جـــوازي للقا�شي؛ فالأف�شل اأن يرتك له 

حتديد اآليات وطريقة الت�شهري ون�شــر املخالفــة بال�شكل الذي يراه منا�شًبا.
واعترب اأحد الأع�شـــاء اأن النـــ�س املقـــرتح اإ�شافته مقبول، وهو خمفف 
با�شتخدام كلمة “يجوز” يف بدايته، ثم ا�شرتطت املادة اأن يكون ن�شر العقوبة 
بح�شب نوع املخالفـــة املرتكبـــة وج�شامتهـــا واآثارها، على اأن يكون ن�شر هذا 

القرار بعد اكت�شابه القطعية. 

واأبان ع�شــو اآخـــر اأن عقوبـــة الت�شهــري لي�شت بدعة يف �شياغة الأنظمة 
ال�شعودية، م�شريًا اإلى اأنها موجــودة يف كثري من الأنظــــمة، مثل نظام الت�شرت 
التجاري، ونظام الغ�س التجــاري، كــما اأن املجــل�س اأقــر قبل اأ�شبوعني عقوبة 

الت�شهري فيما يتعلق بالعقوبات الواردة يف نظام التعامالت الإلكرتونية.
ولفت اأحد الأع�شاء النظر اإلى اأن عقوبة الت�شهري تكميلية، ولبد اأن يكون 
احلكم ال�شادرة يف العقوبة نهائًيا؛ لكي ميكـــن اللجـــوء اإلى جـــواز الت�شــهري 
والأدلء  والوكالء  الطوائف  اأرباب  تاأديب  قواعد  اأن  م�شيفًا  العقوبة،  ون�شر 
والزمازمة ال�شـادرة بقـــرار جملـــ�س الــوزراء عام 1400هـ، تت�شمن عقوبات 
تاأديبية يوقعها جمل�س تاأديبي م�شكل مبوجب هذه القواعد، وي�شبح القرار 
ال�شادر عنـــه نافـــًذا ونهـــائًيا بقرار من الــوزير بعد اأن يقـــبل التظلم ويعيده 
للمجل�س اأو يوؤيد القرار ال�شادر عن املجل�س، ومن ثم ي�شبح نهائًيا ونافًذا. 
بيد اأنه اأكد اأنه من غري املنطقي اأن ين�س على جواز الت�شهري يف قرار �شادر 

عن الوزير، بل لبد اأن تكون هناك رقابة ق�شائية. 
�شبق  ما  مع  تتعار�س  ل  املقرتح  املــــوافقة على هذا  اأن  اآخر  وراأى ع�شو 
للمجل�س اأن اأعـــاده وهو مقرتح تعديــل لئحـــة عقوبات اأرباب الطوائف؛ لأنها 
عقوبــــات تاأديبيــة، م�شـــريًا اإلى اأن التعـــديل املقتــرح �شابًقا ب�شيط ول يعادل 
ما كان مطروًحا بقرار جمـــل�س الوزراء باإيجــاد نظام جديد لأرباب الطوائف 

كلهم وملوؤ�ش�شات الطوافة.
ويف نهايـــة املناقـــ�شة وافــق املجـــل�س على منــح جلنــة احلـــج والإ�شــكان 
واخلدمات مزيدًا من الوقــت لدرا�شة ما طــرحه الأع�شاء من اآراء ومقرتحات 

والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة �شابقة.
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د.  فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية 

الشورى يطالب

بإحداث وظائف عليا 

ألعضاء هيئة التحقيق 

واالدعاء العام

طـــالب ملـــ�ص �ل�شـــورى خـــالل جل�شتــه �لعاديــة �ل�شـــاد�شة 

و�لثالثـني �لتي عقدهـــا يــوم �لثالثــاء �ملــو�فق 1436/7/16هـ, 

برئا�شة معـايل رئيـ�ص �ملجل�ص �ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد 

بن �إبر�هيم �آل �ل�شيـخ باإحد�ث وظائف متو�شطة وعليا لأع�شاء 

هيئة �لتحقيق و�لدعاء �لعام ملعاجلة تاأخر �لرتقيات.

كما طالب �ملجلـ�ص يف قر�ره وز�رة �ملالية باتخاذ �لالزم لتاأمني 

ما حتــتاجــه هيئــة �لتحـــقيق و�لدعــاء �لعـام من �أر��ٍص يف �ملدن 

و�ملحافظات �لتي لي�ص لدى �لهيئة �أر��ٍص منا�شبة فيها.

ودعا �ملجل�ص �لهيئة �إلى لتوثيق مهار�ت �لأع�شاء يف �لتحقيق 

و�لدعاء, لالإفادة منها يف �لتاأهيل و�لتدريب.

جاء ذلك يف قر�ر �أ�شدره �ملجلــ�ص بعــد �أن ��شتـمع لوجهة نظر 

جلنة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لق�شائية, ب�شــاأن ملحــوظات �لأع�شاء 

و�آر�ئهم جتاه �لتقرير �ل�شنـــوي لهيـــئة �لتحقـــيق و�لدعـاء �لعام 

للعام �ملايل 1435/1434هـ تـــاله رئيــ�ص �للجنـــة �لدكتــور فــالح 

�ل�شغري, حيث �أو�شحت �للجنـــة �أن تو�شيـــتها ب�شـــاأن تـــاأمني مـــا 

حتتاجه �لهيئة من �أر��ٍص تاأتي ��شتجــابة لل�شعوبات و�ملقرتحات 

�لتي �شملها تقريـــر �لهيئـــة؛ م�شيــرة �إلى �أن من و�جب �ملجل�ص �أن 

يدعم جهات �لتقرير مبا ير�ه منا�شبًا.

)حمقق  وظائف  من  وظيفة   1500 يفوق  ما  اإن  ال�شغري:  الدكتور  وقال 
اأول- حمقق ثان- م�شاعد حمقق- مالزم حمقق( �شاغرة، وقد األنت الهيئة 
عن الرغبة يف اإ�شغالها كاملتبع، كما مت الطلب من وزارة املالية حتوير وترقية 

عدد منها اإلى وظائف عليا. مو�شحًا يف ذات ال�شياق اأن وجود ال�شواغر يرجع 
اإلى كون حما�شر الرتقيات تتطلب �شدور اأوامر �شامية مما يبقى معه الع�شو 
فرتة من الوقت اأثناء الرفع للرتقية �شاغاًل وظيفتني؛ حيث ل ميكن لأي ع�شو 
ى عليها اإل بعد �شدور الأمر ال�شامي، ومن خالل  من مبا�شرة الوظيفة املُرقَّ
ذلك يت�شح انعدام فر�س الرتقية يف املراتب العليا واملتو�شطة مما يوؤثر �شلًبا 

على اإدارة اأع�شاء الهيئة لأعمالهم يف �شوء ذلك.
واأ�شاف الدكتور ال�شغري: اأن الهيئة تنفذ العديد من الدورات التطويرية 
ملهــارات الأع�شــاء يف املعــهد العايل للقــ�شاء ويف معــهد الإدارة العامــة يف 
جمال اخت�شا�شــها يف التحقــيق والدعــاء العــام والإ�شــراف على ال�شــجون 
الآيل، و�شائر  اإلى جمال احلا�شب  بالإ�شافة  العالقة،  والخت�شا�شات ذات 

التقنيات التي يحتاجها ع�شو الهيئة.
ولفــت النظــر اإلى اأن ارتــفاع ق�شــايا العــتداء عــلى العــر�س والنفــ�س، 
والعتداء حتت تاأثري املخدرات موجودة؛ لكن ظهورها يف تقــرير الهيئة يعود 
اإلى مبا�شرة الهيئة لبع�س الخت�شا�شــات التي اأحيــلت لها مــوؤخًرا مما اأدى 
اإلى ارتفاع العدد مع اأن تلك الأعداد كــانت موجودة قبل ذلك لدى اجلهات 

املنقولة عنها.
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واأفـــاد رئي�س اللجنـــة اأن هيـــئة التحقيق والدعاء العام تقوم على ثالثة 
اأن�شطة رئي�شة هي: التحقيق، والدعـــاء العام، والرقابـــة على ال�شجون ودور 
التوقيف، والإ�شراف على تنفيذ الأحكام، مو�شحًا اأنه بناًء على هذه الأن�شطة 
مت اعتماد الهيكل التنظيـــمي )ب�شفة موؤقتـــة(، م�شيـــرًا اإلى اأن الهيـــئة تقوم 
-حاليًا- بدرا�شة م�شروع هيكلها التنظيمي، وقد �شدر قرار جمل�س الوزراء 
رقم )34( وتاريخ 1434/1/26هـ، ب�شاأن الآليـــة التنفيذيـــة والزمنية لنقل 
الخت�شا�شات والأن�شطة املتعلقة بقطاع الرقابة املركزيـــة واأجهزة التحقيق، 
وقد ت�شمنت الفقرة الرابعة اأْن تقوم هيئة التحقـــيق باإعـــداد هياكل تنظيمية 
لها ولفروعها تعك�س اأن�شطـــتها واخت�شا�شـــاتها يف �شوء املتغريات اجلديدة 

ورفعها لعتمادها.

واأو�شح الدكتـــور ال�شغـري اأن املتهمات الن�شاء اأو املحكوم عليهن بال�شجن  
يتم اإيقافهن يف الأمـــاكن املخ�شـــ�شة لهن يف موؤ�ش�شات رعاية الفتيات ملن 
هـــن دون ال�شـــن الثالثيـــن، اأو يف توقيف �شـــجن الن�شـــاء ملن تزيد اأعمارهن 
بح�شور  فيكـــون  الن�شاء  مع  والتفتي�س  التحقيق  اأما  عامًا،  الثالثني  عن 

موظفات تلك املوؤ�ش�شات.

واأكد رئي�س اللجنة اأن الهيئة - مبوجــب اختــ�شا�شها بالرقابة والتفتي�س 
على ال�شجون ودور التوقيف واأي اأماكن تنفذ فــيها اأحكام جزائية وفًقا للمادة 
الثالثة من نظامها - تقوم بزيارة كافة ال�شجــون ودور التــوقيف والتحقق من 
اإلى �شكــاوى امل�شجونني  اأو توقيفهــم بال�شتــماع  م�شروعية �شجــن نزلئــها، 

واملوقوفني وم�شروعية بقائهم يف ال�شجن اأو دور التوقيف واتخاذ الإجراءات 
الالزمة لإطالق �شراح من �شجن اأو اأوقف منهم بدون �شبب م�شروع، وتطبيق 

ما تق�شي به الأنظمة يف حق املت�شببني يف ذلك.
وزاد اأن مركز البحوث والدرا�شات يف الهيئة يخت�س بالبحوث والدرا�شات 
على  والرقابة  العام  والدعاء  التحقيق  جمال  يف  الهيئة  بها  تخت�س  التي 
�شاأنها رفع  التي من  الأحكام  تنفيذ  والإ�شراف على  التوقيف  ال�شجون ودور 
املهام  اأداء  يف  اجلودة  يكفل  مبا  لخت�شا�شاتها  الهيئة  ممار�شة  م�شتوى 
والدرا�شات الجتماعية  بالبحوث  املركز ل يخت�س  اأن  بها، م�شيفًا  املناطة 
اأبحاث  يف املجال اجلنائي؛ فهناك مراكز متخ�ش�شة يف ذلك، مثل مركز 

اجلرمية يف وزارة الداخلية.

واأفـــادت اللجنـــة اأن الهيـــئة ت�شعى �شمـــن خطـــتها التطويرية اإلى تطوير 
املركز بزيادة فاعليته، والتعاون مع مراكز البحوث املتخ�ش�شة، واملوؤ�ش�شات 

العلمية لتو�شيع ن�شاطه، ورفع م�شتوى الأداء.
واأ�شار رئي�س اللجنــــة اإلى اأن الهيئـــة ل تعاين من الت�شــرب الوظــــيفي ول 
يعد ظاهرة، م�شيفًا اأن جمل�س ال�شـــورى قام بدرا�شة تعديل بع�س مـواد نظام 
واملت�شمن  فيها  والعاملني  اأع�شائها،  ولئحة  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة 
تعديل املــــادة التا�شعــــة املتعلقـــة بتعـــديل �شلــم الأع�شاء حيث يعامل اأع�شاء 
الهيئــــة مــــن حــيث الـــرواتب والبـدلت واملكافـــاآت واملزايا معاملة نظرائهم 

يف نظام الق�شاء. 
وقد اأ�شدر املجل�س قراره بذلك رقم )50/103( وتاريخ 1435/8/26هـ، 
وتاريخ 1436/4/13هـ  الوزراء رقم )171(  وبناًء عليه �شدر قرار جمل�س 
القــا�شي باملوافقــــة على تعـــديل املواد: الثانيـــة والثالثــة والرابعة واخلام�شة 
والتا�شعة والعا�شرة والثانيــة عـــ�شرة واخلامــ�شة ع�شــرة والرابعة والع�شرين 
واخلام�شــة والع�شـــرين وال�شاد�شـــة والع�شــرين؛ وقـــد �شـــدر املر�شــوم امللكــي 

رقم )م/31( بتاريخ 1436/4/13هـ بامل�شادقة على القرار.

د.الصغير: هيئة التحقيق ال تعاني
من التسرب الوظيفي
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لجنة خاصة لدراسة 

تعديل عدد من مواد 

نظام القضاء

قرر مل�ص �ل�شورى خالل جل�شته �لعادية �خلام�شة و�لثالثني 
�لتي عقدها يوم �لثنني �ملو�فق 1436/7/15هـ, برئا�شة معايل 
�آل  �إبر�هيم  �ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن  رئي�ص �ملجل�ص 
نظام  مو�د  من  عدد  تعديل  �قرت�ح  �إحالة  على  �ملو�فقة  �ل�شيخ, 
�لق�شاء �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم م/78 وتاريخ 1428/9/19هـ, 
�إلى جلنة خا�شة لدر��شته, ومن ثم تقدمي تقريرها ب�شاأنه للمجل�ص 
وذلك بناء على �لفقرة )4( من �ملادة �لر�بعة و�لأربعني من قو�عد 

عمل �ملجل�ص و�للجان.

جاء ذلك بعد �أن رف�ص �ملجل�ص تو�شية جلنة �ل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لق�شائية بعدم مالءمة در��شة �قرت�ح تعديل عدد من مو�د نظام 
�لق�شاء �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم م/78 وتاريخ 1428/9/19هـ, 
للمادة  ��شتنادً�  �لعنقري,  �لدكتور ح�شام  �ملجل�ص  �ملقدم من ع�شو 

�لثالثة و�لع�شرين من نظام �ملجل�ص.

وكان املجلـــ�س قـــد نـــاق�س تقــرير جلــنة ال�شــوؤون الإ�شالميــة والقــ�شائية 
وتو�شيتها ب�شاأن املقرتح  تاله رئي�س اللجنة الدكتــور فالـــح ال�شــغري، حيث 
راأى اأحد الأع�شاء �شرورة اأن يكون جميع الق�شــاة مب�شــتوى عاٍل من الكفاءة 
العلمية والعملية، م�شريًا اإلى اأنـــــه قــــد تخــتلف ظـــروف التعــيني من منطقة 
لأخرى ح�شب الحتياجات، ويجب اأّل يكـون مكان التعيني على ح�شاب م�شتوى 

الكفاءة على الإطالق.
وقال ع�شو اآخر: اإن القــ�شاء مهــنة حمتــرمة مثلـــها مثـــل بـــاقي املــــهن 
واحلرف، ويجب اأن يتدرج القا�شي يف املراحـــل الثالث الأولى، ومن ثم يتم 
ا فيما يتعلق  التعيني بعد اكتمال التكوين العلمي، والتدريب املنا�شب، خ�شو�شً

بق�شاة ال�شتئناف. 

واعترب اأحد الأع�شاء اأن قلة عدد الق�شاة ل يربر عدم قبول اللجنة لهذا 
املقرتح، مقرتحًا املوافقة على درا�شته ب�شكل مف�شل من قبل اللجنة.

وا�شتح�شن اآخر اأن ترتيث اللجنة يف عدم قبولها لهذا املقرتح، م�شيفًا اأنه 
ل ميكن افرتا�س اأن ما كان يطبق منذ اأربعني عاًما يواكب متطلبات جمتمعنا 
اليوم، حيث اإن متطلبات املنظومة العدلية حتتم تطوير جوهر الق�شاء يف ظل 
ان�شمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وكونها اأهم القوى القت�شادية يف 
العامل، و�شمن دول املجموعة الع�شرين، حيث من ال�شروري اختيار الكوادر 

الق�شائية املوؤهلة خا�شًة مع التوجه لتخ�شي�س املحاكم. 

واأكد ع�شو اآخر �شرورة النظر ب�شكل حا�شم يف عملية اإعداد الق�شاة بدًءا 
امل�شتمر  بالتدريب  وانتهاًء  الق�شائية،  املالزمة  ثم  الأكادميي،  التاأهيل  من 
ت�شاوؤلت مهمة حول  الذي يطرح  اأثناء اخلدمة، موؤيدًا درا�شة هذا املقرتح 

املالزمة الق�شائية، واحت�شاب الأعمال النظرية للق�شاء.
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ولحظ اأحد الأع�شاء اأن اللجنة اكتفت يف درا�شتها لهذا املقرتح بالتوا�شل 
مع املجل�س الأعلى للق�شاء، وتبني ما مت التو�شل اإليه بالرغم من مكوثه لديها 
وقًتا طوياًل. كما لحظ الع�شو اأن اللجنة اأ�شارت يف راأيها اإلى اأن هذا املقرتح 
ُيعد م�شاألًة تنفيذيًة بحتة، م�شريًا اإلى اأن املجل�س در�س عدة مقرتحات لتعديل 

املواد والأنظمة دون اأن ن�شمع مثل هذا الراأي. 

وت�شاءل اأحد الأع�شاء: هل مناق�شة هذا املقرتح املتعلق بال�شلطة الق�شائية 
املعروفة با�شتقاللها يف جميع دول العامل من �شالحيات جمل�س ال�شورى؟. 

وخا�شة  املقرتح،  هذا  درا�شة  على  املوافقة  املنا�شب  من  اأن  اآخر  وراأى 
ب�شاأن الكوادر القانونية وتخ�ش�شاتها الالزمة حلاجات املجتمع والقت�شاد 
املتخ�ش�شة  القانونية  الكليات  خالل  من  الق�شائي  ال�شلك  ودعم  الوطني 

بالكوادر املوؤهلة كًما ونوًعا.

وقال اأحد الأع�شاء: اإن اململكة دولة اإ�شالمية، و�شاحب القرار فيها هو 
متلك  واإمنا  نف�شها،  عند  من  القرار  متلك  ل  ال�شلطات  وجميع  الأمر،  ويّل 
اأن  م�شيفًا  الق�شائية،  ال�شلطة  يف  تدخل  هناك  لي�س  وبالتايل  املقرتحات، 
ملناق�شتها  املجل�س  على  طرحت  اأن  �شبق  الأنظمة  من  وغريه  الق�شاء  نظام 

مبوجب النظام، ومل يعد ذلك تدخاًل يف ال�شلطة الق�شائية.

وفيما يتعلق بتنظيم عملية تعيني الق�شاة يف حماكم املناطق واملحافظات 
الرئي�شة مبا يتوافق مع خربة القا�شي وفرتة عمله راأى اأحد الأع�شاء اأن ذلك 
الأعلى  املجل�س  باأن  اللجنة  رئي�س  اإليه  اأ�شار  ما  اإلى  النظر  لفتًا  مهم،  اأمر 
الأمر  هذا  واأن  حالًيا،  وميار�شه  �شابًقا،  التنظيم  لهذا  امتثل  قد  للق�شاء 
متحقق. وطالب الع�شو باأن يكون هذا المتثال والتحقق وفًقا للنظام ولي�س 

وفًقا لالئحة يتم تغيريها من قبل املجل�س.

اإلى  اأنها حتتاج  الأع�شاء  اأحد  راأى  الق�شائية  وحول زيادة مدة املالزمة 
الآن  الواقع  اأن  م�شيفًا  الثالث؛  ال�شنوات  تفعيل  هو  فالأف�شل  نظر؛  اإعادة 
وبالتايل  املاج�شتري،  للح�شول على موؤهل  �شنتني  يفّرغ ملدة  القا�شي  اأن  هو 
الع�شو  اأ�شاف  كما  تقريبًا،  اأ�شهر  �شوى )9-6(  الفعلية  املالزمة  ل ميار�س 
املطالبة  ثم  �شنوات،  ل�شت  املالزمة  مدة  زيادة  كيفية  حول  اآخر  ت�شاوؤًل 

بتخفي�س مدة الأعمال الق�شائية النظرية؟. 

بعد ذلك اأتاح معايل الرئي�س املجال ملعايل م�شاعد رئي�س املجل�س الدكتور 
يحيى بن عبداهلل ال�شمعان، الذي اأو�شح اأن من حق جمل�س ال�شورى مبوجب 
النظام درا�شة اأي مقرتحات تتعلق بنظام الق�شاء، واملحظور هو نقد الأحكام 
املقرتحة  واملواد  التعديالت  بدرا�شة  اللجنة  مطالبًا  الق�شاء،  من  ال�شادرة 

ب�شكل اأدق.

من  وا�شتقطابهم  الأكادمييني  تعيني  اإن  امل�شاعد:  معايل  واأ�شاف 
اجلامعات للعمل يف حماكم ال�شتئناف قد يوؤثر على كفاءة العمل الق�شائي. 
الأ�شتاذ �شالح  املكتوبة من  املداخلة  اإلى  الرئي�س  اأ�شار معايل  بعد ذلك 
بن عيد احل�شيني، التي جاء فيها اأن هناك عدًدا من الأنظمة ورد فيها اأنها 
تعّدل بنف�س الطريقة التي �شدرت بها، وهي: النظام الأ�شا�شي للحكم، ونظام 
جمل�س الوزراء، واملناطق، والبيعة، وال�شورى؛ وبالتايل فاإن هذه الأنظمة ل 

تخ�شع للمادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.

ثم طلب معايل الرئي�س من رئي�س اللجنة تالوة التو�شية ليتم طرحها على 
املجل�س للت�شويت؛ فطلب الدكتور فالح ال�شغري اإعادة املو�شوع اإلى اللجنة 
الع�شرين من قواعد عمل املجل�س واللجان،  ملزيد من الدرا�شة وفًقا للمادة 
وعر�س معايل الرئي�س طلب رئي�س اللجنة باإعادة املو�شوع اإلى اللجنة على 
على  املوافقة  بعدم  ع�شوًا   )62( و�شتني  اثنني  ف�شوت  للت�شويت؛  املجل�س 

اإعادة املو�شوع اإلى اللجنة مقابل �شتة وخم�شني )56( ع�شوًا.

الأع�شاء  اأغلبية   – موافقة  على  اللجنة  رئي�س  طلب  يحز  مل  وحيث 
على  اللجنة  تو�شية  الرئي�س  معايل  عر�س  ثم  به،  يوؤخذ  فلم  احلا�شرين؛ 
املجل�س، للت�شويت، بالن�س الآتي:” عدم مالءمة درا�شة مقرتح تعديل نظام 
ال�شورى  جمل�س  نظام  من  والع�شرين  الثالثة  املادة  مبوجب  املقدم  الق�شاء 
من الدكتور ح�شام العنقري، ح�شب ال�شيغة التي ف�شلها يف جدول املقارنة 
املذكور”. ف�شوت الأغلبية ) ت�شعة وثمانني )89( �شوًتا ( بعدم املوافقة على 

تو�شية اللجنة فيما �شوت ل�شاحلها اثنني وثالثني )32( �شوًتا.

هذه  – على  احلا�شرين  الأع�شاء  – باأغلبية  املجل�س  يوافق  مل  وبذلك 
التو�شية.

بعد ذلك اأعلن معايل الرئي�س اإحالة  املقرتح اإلى جلنة خا�شة لدرا�شته، 
املادة  من   )4( الفقرة  على  بناء  وذلك  للمجل�س  تقريرها  تقدمي  ثم  ومن 

الرابعة والأربعني من قواعد عمل املجل�س واللجان.
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الشورى يوافق على 

احتساب خدمات 

المجاهدين ألغراض 

التقاعد

و�فق مل�ص �ل�شورى على �أن حتت�شب خدمات �ملجاهدين �لو�قعة 
يف �لفرتة من 1388/7/1هـ �إلى 1435/7/1هـ, لأغر��ص �لتقاعد 

ب�شرط توفر خدمة على مرتبة ثابتة.
للموؤ�شـــ�شة  �ملاليــــة  وز�رة  تـــ�شدد  �أن  �ملجــــل�ص على  و�فق  كما 
للتقاعد مبلغ 734 مليون ريـال ملرة و�حدة مقابل �لكلفة  �لعامة 
�إلى  �ملرتتبة على �حت�شاب خدمات �ملجاهدين من 1388/7/1هـ 
1435/7/1هـ, على �أن يكـــون ذلك قبل بـــدء �ملوؤ�ش�شة من �شرف 
�ل�شتحقاق �لتقاعدي �ملرتتب عليها, وفًقا لآلية �ل�شد�د �لتي تتفق 

عليها وز�رة �ملالية و�ملوؤ�ش�شة �لعامة للتقاعد.
جاء ذلك يف �لقر�ر �لذي �أ�شدره مل�ص �ل�شورى بعد �أن ناق�ص 
خالل جل�شته �لعادية �لر�بعة و�لثالثني �لتي عقدها يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 1436/7/9هـ, برئا�شة معايل رئي�ص �ملجل�ص �ل�شيخ �لدكتور 
عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ تقرير �للجنة �ملالية, ب�شاأن 
مو�شوع ح�شر �ملجاهديـــن �لذيـــن مت توظيفــهم بعد 1388/7/1هـ 
وحتديد �لكلفة �ملالية �ملرتتبة على �حتــ�شاب خدماتهم لأغر��ص 

�لتقاعد, تاله رئي�ص �للجنة �لدكتور ح�شام �لعنقري.
وطالب املجل�س يف قراره بو�شع �شوابط حمددة ملعاجلة احلالت التي تقع 
بعد تاريخ 1435/7/1هـ، مع حتديد اجلهة امللزمة ب�شـــداد الكلــــفة املرتتبة 
على احت�شاب خدمات املجاهدين للموؤ�ش�شة العامة للتقاعـــد، وتوقيت واآلية 

ال�شداد وال�شرف للم�شتحقني.
وكـــان املجـــل�س قـــد ناقـــ�س تقرير اللجنة املالية، ب�شــاأن مو�شــوع ح�شر 
املالية  الكلفة  1388/7/1هـ وحتديد  بعد  توظيفهـــم  تــم  الذين  املجاهدين 
املرتتبة على احت�شاب خدماتهم لأغرا�س التقاعد، حيث راأى اأحد الأع�شاء 
من  خدماتهم  انتهـــت  من  اأو  العـــمل،  راأ�س  على  هم  ممن  عدًدا  هناك  اأن 
النـــظام  الإ�شافيـــة على  املجـــاهديـــن، وعددهـــم )22.321(، وتكلفـــتهم 
التقاعـــدي قـــدرت ما بيـــن )4.867.000( ريـال و )5.747.000( ريـال، 

م�شريًا اإلى اأن هذه اجلزئية مل ترد �شمن تو�شيات اللجنة.

واأ�شاف ع�شو اآخر اأن الدرا�شة ركزت على جوانب تتعلق ب�شم خدمات 
هذه الفئة دون التو�شع فيها؛ م�شيفًا اأنه كان من الأف�شل اأن ت�شمل الدرا�شة 
اجلهاز،  هذا  ا�شتمرار  وجدوى  واملالية،  التنظيمية،  اجلوانب  كافة  بحث 

وحتديد مدى احلاجة لذلك، اأو �شمه جلهاز اأمني اآخر.

وراأى اآخر اأنه لي�س من املنا�شب اأن ي�شدر املجل�س قرارا بو�شع �شوابط 
ملعاجلة احلالت م�شتقباًل؛ لأنه مل يحدد ال�شوابط، ومل يحدد اجلهة التي 

ا. ت�شع ال�شوابط اأي�شً
ويف ختام املناق�شة قدمت اللجنة املالية على ل�شان رئي�شها الدكتور ح�شام 
العنقري جتاه ما طرحه الأع�شاء الذين داخلوا على املو�شوع، موؤكدة اأنه لي�س 
اأن تو�شي اللجنة بو�شع ال�شوابط؛ لكن املطلوب  اأ�شا�س املعاملة  مطلوًبا يف 
احت�شاب  من  فوري  ب�شكل  ا�شتفادتهم  يتوقــع  ملن  املبلغ  �شخامـــة  يف  النظر 
خدماتهم لأغر��ض �لتقاعد �إذ� ما حققـــو� �ل�ضرط باحل�ضول على وظائف 
ر�شمية، واأو�شحت اللجنة اأنها تتفق مع ما ذكر يف �شلب املح�شر بال�شرورة 
الق�شوى لوجود ال�شوابط، موؤكدة اإميانها باأن جمل�س ال�شورى مكمل وداعم 
لتوجه املح�شر التا�شع، وفق ما اطلع عليه اجلميع من تفا�شيل املعاملة، من 
اأن املو�شوع اأخذ درا�شات عديدة على مدى �شنوات طويلة؛ لذلك فاإن حتديد 

ال�شوابط اأمر متفق عليه من كافة الأطراف.

تحميل وزارة المالية سداد
734 مليون مقابل الكلفة المترتبة 

على احتساب الخدمات

د. حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة
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يف در��شة مطولة  لأر�مكو �ل�شعودية تناولت مو�شوع حو�دث �ملرور على نحو عميق و تف�شيلي.

 فمما �أ�شري فيها �أن �لوفيات �ملتوقعة عن �حلو�دث �ملرورية يف 2019 �شت�شل �إلى 9604 حالة وفاة؛ و�أن ت�شل 

�خل�شائر �ملادية نهاية عام 2014 �إلى 14 مليار ريال, ويف 2019 ت�شل �إلى 23 مليار ريال, فيما تقفز �لإ�شابات يف 

�لعام نف�شه �إلى 68887 حالة, ومع نهاية عام 2014 ت�شل �إلى 57814 حالة, علمًا �أنه يف عام 2009 مل تتجاوز 

�لإ�شابات 48156 حالة.

 وركزت �لدر��شة على مقارنة خ�شائر �حلو�دث �لب�شرية مبا �أنتجته �حلروب عامليًا خالل �لع�شرين عامًا �ملا�شية, 

موؤكدة �أن قتلى �لطرق يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية جر�ء �حلو�دث �أكرث. 

وطرحت �لدر��شة �شوؤ�ًل ملاذ� يتجه �لو�شع نحو �لأ�شو�أ ممثاًل يف منو عدد �ملتوفني يف �حلو�دث �شنويا؟. 

فيما متكنت دول من تقلي�ص حالت �لوفاة �لناجمة عن �حلو�دث وفق خطة منهجية مدرو�شة.

 وتطرقت �إلى �ل�شغط �ل�شديد �لذي يعاين منه �لقطاع �ل�شحي, م�شرية �إلى �أن بع�ص �أ�شباب �أزمة �لأ�شرة يف 

�مل�شت�شفيات تعود للحو�دث, �إذ ت�شتحوذ �حلو�دث على 30%  من كل 100 �شرير من �أ�شرة �مل�شت�شفيات, مبعدل �إ�شابة 

�أو �إعاقة كل 15 دقيقة, وكل دقيقتني حادث مروري. 

وبناًء على ما �شبق:

فاإنني �أعتقد �أن م�شكلة �ل�شري و �ملرور تعد �أهم �مل�شاكل �لتي تو�جه �ملجتمع �ل�شعودي و�لتي يجب �أن تعالج يف 

يف مل�ص �ل�شورى لأنها تتعلق بحياة �لإن�شان, فكم من �أ�شرة فقدت عزيزً�, وكم من �أ�شرة تعي�ص حالة حزن لوجود 

م�شاب مقعد, �أو جريح, �أو يف حالة غيبوبة ل يعي ما حوله.

�إ�شافة �إلى �لأثر �لقت�شادي �ل�شيئ �لذي يتمثل يف خ�شائر تقدر بع�شر�ت �ملليار�ت يف كل عام..

�مل�شاألة عناية  �أن يويل هذه  لنا �لكثري فالأمر يتطلب  �أرو�ح جميع من فقدناهم يف �حلو�دث تعني  و�إذ� كانت 

�أهمية كربى و�أن ينظر يف ت�شكيل جلنة عليا تتكون من �أع�شاء من:

�لإ�شالمية  �ل�شوؤون  وز�رة  �لقروية,  و  �لبلدية  �ل�شوؤون  وز�رة  �لنقل,  وز�رة  �لتعليم,  وز�رة  �لد�خلية,  وز�رة 

و�لأوقاف و �لدعوة و �لإر�شاد, وهيئة �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر, �إ�شافة �إلى �أع�شاء من مل�ص �ل�شورى. 

مع اإ�شراك متخ�ش�شني معروفني لهم ن�شاط يف هذا املجال. واال�شتعانة بخرباء من دول اأخرى لدرا�شة املو�شوع 

در��شة تف�شيلية, ميد�نية ولي�شت نظرية, تخلو من �ملجاملة وت�شتق�شي �أ�شباب هذه �مل�شكلة  وتك�شف عن �لثغر�ت 

وتنتهي �إلى تقدمي �حللول و�ل�شبل �لكفيلة �إلى خف�ص �أعد�د �لقتلى و �مل�شابني؛ لأنني �أعرف �أن �لقول باإيجاد حل 

يق�شي على �مل�شكلة برمتها يعد �أمرً� م�شتحياًل...

مشكلة المرور
�أ.د.دلل بنت خملد �حلربي

ع�شو مل�ص �ل�شورى
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الموافقة على تعديل 

نظام الصندوق 

السعودي للتنمية

و�فق مل�ص �ل�شورى خالل جل�شته �لعادية �لتا�شعة و�لع�شرين 
�لتي عقدها يوم �لثنني �ملو�فق 1436/6/24هـ برئا�شة معايل 
نائـــب رئيـــ�ص �ملجلـــ�ص �لدكتــور حمـــمد بن �أمني �جلفري, على 

�لتعديالت �ملقرتحة على نظام �ل�شندوق �ل�شعودي للتنمية.
وجاء قر�ر �ملجل�ص بعد �أن ��شتمع لوجهـة نظر �للجنة �ملالية, 
ب�شاأن ملحوظات �لأعــ�شاء و�آر�ئهــم جتــاه �لتعـــديالت �ملقــرتحة 
على نظام �ل�شندوق �ل�شعــودي للتنمــية �لتي تالها رئي�ص �للجنة 

�لدكتور ح�شام �لعنقري.

و�أو�شـــح رئـــي�ص �للجنـــة �أن �لتعديل �ملقــرتح يف زيـــادة ن�شبة 
متويــل �ل�شنــدوق يتيــح �لفــر�شــة للتحكــم يف طريقــة تنفــيذ 
امل�شروع الذي ميولــه ال�شنــدوق؛ وا�شرتاط التعاقــد مع املقـــاولني 
و�ملــوردين �ل�شعوديني, وهو ما ي�شهم بــدوره يف �إعـــادة ��شتثمـــار 
جزء من تـــلك �ملبالـغ يف �لقت�شاد �لوطـــني �ل�شـــعودي, و�إيجـــاد 
فـــر�ص ��شتثمـــارية لتحقـــيق عـــدد من �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية 
للتنمية يف �ململكة, لفتًا �لنظر �إلى �أن تخ�شيـــ�ص �لقر�ص يعتبــر 
من �شالحيات مــل�ص �إد�رة �ل�شــندوق, و�أن �ملعــترب به هو قيمة 
�لقر�ص وليــ�شت ن�شبة �لتمويـل, وقيمــة �لقر�ص لأي م�شـــروع ل 
تتجـــاوز ن�شبـــة )5%( من ر�أ�ص مــال �ل�شنــدوق بجمــيع �حلالت 

وفق نظام �ل�شندوق.

واأ�شاف رئي�س اللجـــنة اأن كثـــرًيا من الــدول الناميـة تواجه �شعوبات يف 
متويل اإعداد درا�شات اجلدوى القت�شادية والفنيـــة للم�شـــروعات التنمـــوية 
التي حتظى بالأولوية يف خططها التنـــموية، موؤكدًا اأن ال�شندوق مثل نظرائه 
من اجلهات التمويلية التنمويــة يهتم بدعم ومتويل مثل هذه الدرا�شات، ملا 

لها من اأهمية يف الإملام بكافة جــوانب امل�شروعات يف مراحل مبكرة من حيث 
الدرا�شات واملوا�شفات والتكاليف التقديرية وخطة التمويل.

وتابع العنقري اأن �شايف دخل ال�شندوق يقارب مبلغ )2( مليار ريـال، اأي 
اأن ن�شبة )2%( من �شايف الدخل تعادل ما يقارب )40( مليون ريـال �شنوًيا 
تقريًبا، كما اأو�شح رئي�س اللجنة اأن حتديد ن�شبة )2%( مت بناًء على درا�شة 
جتارب عدد من اجلهات املمولة ومعرفة �شقوف التكلفة واملخ�ش�س ال�شنوي 
وطبيعة التمويل والإجراءات الالزمة لذلك، وهي ن�شبة مقبولة ومعمول بها 
يف معظم املوؤ�ش�شات التمويلية، كما اأن ربط هذا املخ�ش�س ب�شايف الدخل 
حتقيق  حال  يف  فقط  متاح  فهو  لتغطيته،  كافية  موارد  توافر  ل�شمان  ياأتي 

ال�شندوق ل�شايف دخل، وقيمته تعتمد على قيمة �شايف الدخل.

واأكد رئي�س اللجنـــة اأن التعديـــالت املقتـــرحة على نظام ال�شندوق جاءت 
حمققة ومن�شجمة مع قــراري جملـــ�س ال�شــورى ذي الرقم )32/70( وتاريخ 
1433/6/22هـ، وذي الرقــــم )6/10( وتــــاريخ 1435/3/20هـ، والـــذين 
ن�شا على: تطوير نظام ال�شندوق لالإقرا�س وتعديلــــه؛ لتتــوافر بــــه املرونــــة 
الكافية من حيث احلد الأعلى لن�شـبة الإقرا�س، وال�شــــماح بتمويل الدرا�شات 

القت�شادية للم�شروعات الئتمانية.
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أ. محمد المطيري
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

الشورى يدعو هيئة 

المساحة إلنجاز

خطتها التشغيلية

دعـــــا ملــــ�ص �ل�شــورى �لهــيئــة �لعــامــة للم�شاحــة لتخــاذ 
�لإجر�ء�ت �لالزمة ل�شتكمــال تخ�شـي�ص �لأر��شي �لتي حتتاجها 

لإن�شاء مقرها �لرئي�ص وفروعها.

كــما طــالب �ملجلــ�ص �لهيئــة �لعامــة للم�شاحــة بالتن�شيق مع 
وز�رة �لقت�شاد و�لتخطيط لإعد�د خطتــها �لت�شغيلــية, و�لعمل 
على ت�شميم بر�مج وفر�ص تدريب ملوظفيها يف مال �أعمالها من 
خــالل �لتن�شيــق مع �جلامعــات �ل�شعوديــة و�لعاملية لرفع كفاءة 

�أد�ء موظفي �لهيئة.

جـاء ذلك بعــد �أن ��شتمــع �ملجلــ�ص خــالل جل�شــته �لعــاديــة 
�لر�بعة و�لثالثني �لتي عقدها يوم �لثالثاء �ملو�فق 1436/7/9هـ, 
برئا�شة معايل رئي�ص �ملجل�ص �ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن 
�إبر�هيم �آل �ل�شيخ لوجهة نظر جلنة �حلج و�لإ�شكان و�خلدمات, 
ب�شاأن ملحوظات �لأع�شاء و�آر�ئهم جتاه �لتقرير �ل�شنوي للهيئة 
رئي�ص  تالها  �لتي  1435/1434هـ  �ملايل  للعام  للم�شاحة  �لعامة 

�للجنة �لأ�شتاذ حممد �ملطريي.

اأن تقرير  اأفادت  اللجنة قد قدمت وجهة نظرها للمجل�س، حيث  وكانت 
الهيئة العامة للم�شاحة التزم يف اإعداده مبتطلبات املادة التا�شعة والع�شرين 
للوزارات  ال�شنوية  التقارير  اإعداد  وبقواعد  الوزراء،  جمل�س  نظام  من 
بخطط  الإجنازات  يقارن  مل  التقرير  اأن  عدا  فيما  العامة،  واملوؤ�ش�شات 

التنمية؛ لعدم وجود خطة ت�شغيلية للهيئة حلداثة اإن�شائها.

التقرير،  عام  يف  مت  اخلرائط  بع�س  اإنتاج  اأن  اإلى  اللجنة  رئي�س  ولفت 
والبع�س الآخر يف العامني املا�شيني، وذلك تبًعا لإجناز م�شاريع امل�شح الثالثة، 
امل�شروع »الأول« و«الثاين« و«الثالث«، كما ورد يف التقرير خم�س �شفحات ت�شرد 
اإجنازات الهيئة الوطنية لنظم املعلومات اجلغرافية، ورغم ذلك طلبت اللجنة 

من الهيئة التو�شع يف اإجنازات الهيئة الوطنية يف تقريرها القادم.
خرائط  من  �شبع  اإنتاج  مت  التقرير  بح�شب  اأنه  اللجنة  رئي�س  واأ�شاف 

الأ�شا�س البحرية، وهي جاهزة لال�شتخدام.
للمملكة مبقيا�س  الر�شمية  الأع�شاء عن اخلارطة  بع�س  ت�شاوؤلت   وعن 
اخلارطة،  اأُجنزت  الهيئة  اأن  اللجنة  رئي�س  اأو�شح   )2000000  :1( ر�شم 
وال�شركات  احلكومية،  الدولة  وموؤ�ش�شات  وزارات  جميع  على  ووزعت 

واملوؤ�ش�شات التجارية املهتمة يف هذا املجال.
امل�شاحة  هيئة  من  كل  مهام  بتو�شيح  نزرها  وجهة  اللجنة  وختمت 
اأن هيئة  مبينة  الع�شكرية،  امل�شاحة  و  العامة،  امل�شاحة  و هيئة  اجليولوجية، 
يف  الأر�س،  �شطح  حتت  الأعمال  على  مهامها  تركز  اجليولوجية  امل�شاحة 
حني تركز هيئة امل�شاحة العامة مهامها على الأعمال فوق �شطح الأر�س، اأما 
الأعمال  ولهذه  الدفاع،  بوزارة  املتعلقة  بالأعمال  فتقوم  الع�شكرية  امل�شاحة 

ال�شفة اخلا�شة وال�شرية.

مطالبة الهيئة بالعمل على تصميم 
برامج وفرص تدريب لموظفيها
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مطالبة هيئة تنظيم 

الكهرباء بتقييم

معايير السالمة لدى 

مقدمي الخدمة

طالب مل�ص �ل�شورى هيئة تنظيم �لكهرباء و�لإنتاج �ملزدوج 
بتقييم بر�مج معايري �لأمن و�ل�شالمة لدى مقدمي �خلدمة.

كما طالب �ملجل�ص �لهيئة ب�شرعة �لنتهاء من �إعد�د متطلبات 
�لكهرباء  وتوليد  �ملحالة  �ملياه  مل�شروعات  �ملدى  طويلة  �خلطة 
وحتديد �حتياجاتها من �لوقود حتى عام 1462هـ بالتن�شيق مع 

�جلهات ذ�ت �لعالقة.
ودعا �ملجل�ص مل�ص �إد�رة �لهيئة �إلى �لعمل على در��شة �إ�شناد 
لقطاعي  كمنظم  �لهيئة  ملهام  �ملياه  خدمات  قطاع  تنظيم  مهمة 

�لكهرباء و�ملاء.
جاء ذلك يف �لقر�ر �لذي �أ�شدره مل�ص �ل�شورى بعد �أن ��شتمع 
يوم  عقدها  �لتي  و�لثالثني  �ل�شاد�شة  �لعادية  جل�شته  خالل 
�ملجل�ص  رئي�ص  معايل  برئا�شة  1436/7/16هـ,  �ملو�فق  �لثالثاء 
�ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ لوجهة 
�لأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  و�لبيئة,  و�لزر�عة  �ملياه  جلنة  نظر 
و�لإنتاج  �لكهرباء  تنظيم  لهيئة  �ل�شنوي  �لتقرير  جتاه  و�آر�ئهم 
�للجنة  رئي�ص  تالها  �لتي  1435/1434هـ  �ملايل  للعام  �ملزدوج 

�لدكتور علي بن �شعد �لطخي�ص.

�لأع�شاء  بع�ص  ت�شاوؤلت  على  ردها  يف  �للجنة  و�أو�شحت 
تر�شيد  �أن  �لتوليد  حمطات  يف  �ل�شتهالك  تر�شيد  مو�شوع  حول 
�لهيئة  �أن  �إلى  م�شرية  جًد�,  مهم  �ملحطات  تلك  يف  �ل�شتهالك 
تبذل جهوًد� للعمل على رفع كفاءة ��شتخد�م �لوقود يف حمطات 
يف  �لوقود  ��شتهالك  كفاءة  م�شتوى  جيًد�  تر�قب  و�أنها  �لتوليد, 

حمطات �لتوليد لدى جميع �ملرخ�ص لهم, وتتاأكد من �أن م�شتوى 
حمطات  ومعظم  �لعاملي,  �مل�شتوى  على  �ملتو�شط  يقارب  �لكفاءة 

�لتوليد ل تقل عن هذ� �مل�شتوى.
تلزم  الهيئة  اأن  اإلى  النظر  الطخي�س  علي  الدكتور  اللجنة  رئي�س  ولفت 
العالية يف املحطات  الكفاءة  التقنيات ذات  با�شتخدام  جميع املرخ�س لهم 
احلرارة  ذات  الغاليات  تقنيات  اأو  املركبة،  الدورة  تقنيات  مثل:  اجلديدة 

الفائقة للمحطات البخارية.

الدولة  من  املقدم  القر�س  من  كبري  جزء  تخ�شي�س  مت  اأنه  اإلى  واأ�شار 
الدورة  ذات  القائمة  املحطات  بع�س  لتحويل  للكهرباء  ال�شعودية  لل�شركة 
الب�شيطة اإلى وحدات دورة مركبة لتنتج �شعف قدرتها احلالية بنف�س كمية 
كفاءة  معدل  رفع  اإلى  التعديالت  هذه  توؤدي  اأن  املتوقع  من  حيث  الوقود، 
اأكرث من )%45(  اإلى  م�شتواه احلايل حوايل )%33(  الوقود من  ا�شتخدام 

يف عام 2020م.
وعن تعديالت كود نقل الطاقة الكهربائية قال رئي�س اللجنة: اإن الهيئة 
اأكدت على اأن تعديالت الكود ل تعد باأي �شكل من الأ�شكال تنازًل عن املعايري 
اأن  بل هي تطوير لأحكامه ومعايريه، مو�شحًا  الطاقة،  نقل  الواردة يف كود 
الكود �شاأنه �شاأن اأي تنظيم اآخر ُيربز التطبيق العملي احلاجة لإجراء بع�س 

التعديالت عليه؛ لتحقيق نتائج اأف�شل.
واأ�شار اإلى وجود جلنة فنية متخ�ش�شة ت�شم اأع�شاء من املرخ�س لهم 
فنية  درا�شات  اإجراء  تتولى  اللجنة  وهذه  الكهرباء،  بنقل  عالقة  لهم  ممن 
ب�شاأن ما يربز من حالت تتطلب تعديل الكود، وتو�شي بالتعديالت التي ترى 
منا�شبتها، موؤكدًا اأن الهيئة تقوم مبراجعة هذه التو�شيات ومناق�شة اللجنة 

الدعوة لالنتهاء من الخطة
طويلة المدى لمشروعات المياه 

المحالة وتوليد الكهرباء

د.الطخيس: مستوى كفاءة
استهالك الوقود في محطات التوليد 

يقارب المتوسط العالمي
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يف مقرتحاتها، وما يتم التفاق عليه يعر�س على جمل�س اإدارة الهيئة لتقرير 
ما يراه ب�شاأن التعديالت املقرتحة، بالإ�شافة اإلى اأن ارتفاع عدد التعديالت 
يف  واملتجددة  النووية  الطاقة  لدخول  التهيئة  اإلى  يعود  التقرير،  �شنة  يف 

منظومة النقل.
واأ�شاف الدكتور الطخي�س: اإن الهيئة اأو�شحت اأن تطوير هيكلة �شناعة 
الكهرباء وفتح �شوق الطاقة الكهربائية متثل ال�شيا�شة العامة للدولة، م�شريًا 
ال�شادر  الكهرباء  نظام  ين�س  حيث  حتقيقها،  اإلى  ت�شعى  الهيئة  اأن  اإلى 
باملر�شوم امللكي رقم )م/56( بتاريخ 1426/10/20هـ على ف�شل الأن�شطة 
الكهربائية، مبا ي�شهم يف زيادة م�شاركة القطاع اخلا�س يف التناف�س امل�شروع 
واحلد من الحتكار، والتو�شع يف تطوير التناف�س يف �شناعة الكهرباء بتوقيت 
منا�شب، وبطريقة منظمة، واأن تعمل الهيئة على تطوير �شناعة الكهرباء مبا 

ن من اإن�شاء �شوق الطاقة الكهربائية التناف�شية. ميكِّ

اإن�شائها على درا�شة  الهيئة منذ  لتحقيق ذلك عملت  اأنه  وزاد الطخي�س 
هذا املو�شوع واأعدت خطة مبنية على اأف�شل املمار�شات العاملية ومت عر�شها 
ومناق�شتها مع جميع اجلهات ذات العالقة ب�شناعة الكهرباء، ثم مت اعتمادها 
ال�شعودية للكهرباء  ال�شركة  الهيئة مع  اإدارة الهيئة، و�شعت  من قبل جمل�س 
لتنفيذ هذه اخلطة، كما مت بتاريخ 1435/2/26هـ، توقيع مذكرة تفاهم بني 
تنفيذ  وا�شحا ملراحل  تت�شمن تف�شياًل  للكهرباء  ال�شعودية  وال�شركة  الهيئة 
خطة تطوير الهيكلة، كما �شدر قرار جمل�س ال�شورى رقم )42/75( بتاريخ 
املزدوج  والإنتاج  الكهرباء  تنظيم  هيئة  على  اأن  املت�شمن  1435/7/28هـ، 
خطة  بتنفيذ  املعنية  اجلهات  جميع  التزام  ل�شمان  الكفيلة  ال�شوابط  و�شع 

تطوير هيكلة قطاع الكهرباء يف اململكة، وباطالع جمل�س الوزراء على قرار 
ال�شركة  الهيئة بالعمل مع  الوزراء  اإليه، وجه جمل�س  ال�شورى امل�شار  جمل�س 
ال�شعودية للكهرباء على تنفيذ ما ورد يف مذكرة التفاهم املربمة بينهما، ثم 
�شدر الأمر ال�شامي رقم )16113( بتاريخ 1436/4/20هـ باملوافقة على ما 

انتهى اإليه جمل�س الوزراء بهذا اخل�شو�س.

وبخ�شو�س الهدر املايل يف الهيئة اأفاد رئي�س اللجنة اأن الهيئة اأكدت على 
اأو  اأن ح�شاباتها تخ�شع للمراجعة الدقيقة، �شواء من قبل املراجع الداخلي 
املراجع اخلارجي، كما اأن هذه احل�شابات تخ�شع لرقابة �شاملة ودقيقة من 
قبل ديوان املراقبة العامة، لفتًا النظر اإلى اأن ما ذكر بالن�شبة لرتفاع معدل 
التي تتطلب متخ�ش�شني  الهيئة  الفنية لأعمال  اإلى الطبيعة  الرواتب، يعود 
على  العمل  من  ليتمكنوا  واخلربة؛  العلمي  التاأهيل  من  عاٍل  م�شتوى  على 
نظرائهم  ملناق�شة  العالية  القدرة  لديهم  ولتكون  الهيئة،  اأهداف  حتقيق 
من�شوبي ال�شركات املرخ�س لها من القطاع اخلا�س الذين عادة ما يكونون 

من ذوي الكفاءة والتاأهيل العايل.
العامة  املوؤ�ش�شة  اأم  الهيئة  املدى م�شوؤولية  اإذا كانت اخلطة طويلة  وعما 
لتحلية املياه املاحلة اأو�شح الطخي�س اإن تقرير الهيئة يبني اأنها قامت بت�شكيل 
املياه  وزارة  من  مندوبني  الهيئة،  من  اأع�شائه  اإلى  بالإ�شافة  ي�شم،  فريق 
املياه  لتحلية  العامة  واملوؤ�ش�شة  املعدنية،  والرثوة  البرتول  ووزارة  والكهرباء، 

الهيئة تعمل مع الجهات المختصة 
في لدولة على تشجيع استخدام 

األجهزة ذات الكفاءة العالية
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و�شركة  للكهرباء،  ال�شعودية  وال�شركة  ال�شعودية،  اأرامكو  و�شركة  املاحلة، 
واملاء،  الكهرباء  من  اململكة  احتياجات  وحتديد  لدرا�شة  الوطنية،  املياه 
اأنه ح�شب ما ن�س عليه نظام الكهرباء فاإن  والوقود الالزم لذلك، م�شيفًا 
والرثوة  البرتول  ووزارة  والكهرباء،  املياه  وزارة  مع  بالتن�شيق  تعمل  الهيئة 
ل�شناعة  الالزم  الوقود  توفري  على  الأخرى  املخت�شة  واجلهات  املعدنية، 
يحقق  مبا  واأنواعه  الوقود  مل�شادر  الأمثل  بال�شتخدام  واللتزام  الكهرباء، 
رفع  ت�شمل  املدى  طويلة  خطة  واتخاذ  الوطني،  لالقت�شاد  الأف�شل  العائد 
كفاءة ا�شتخدام واإنتاج الكهرباء، وت�شجيع م�شاريع حمطات الإنتاج املزدوج 
اجلانب  اأن  اإلى  م�شريًا  الت�شغيل،  يف  الأولوية  واإعطائها  واملاء،  للكهرباء، 
املتعلق باملياه من م�شوؤوليات وزارة املياه والكهرباء، ولكن نظرًا لخت�شا�س 
الهيئة بجانب الكهرباء والإنتاج املزدوج، وتوفر املعلومات لديها فقد ُكلفت 

الهيئة بقيادة الفريق والإ�شراف على اإعداد اخلطة.

واأكد الطخي�س اأن الهيئة تطالب مبنحها �شالحية فر�س الغرامات على 
خمالفي نظام الكهرباء وتنظيم الهيئة؛ م�شيفًا اأن هذه هي الو�شيلة الفعالة 
لإلزام املرخ�س لهم بتنفيذ متطلبات النظام والتنظيم، و�شت�شاعد كثريًا يف 

احلد من هذه امل�شكلة.

اإلى  اجلهد  نظام  تعديل  تكاليف  حول  الأع�شاء  بع�س  ت�شاوؤلت  وعن 
)400/230( فولت؛ اأ�شار الطخي�س اإلى اأن قرار جمل�س الوزراء رقم )324( 
بتاريخ 1431/9/20هـ ال�شادر بتعديل اجلهد اإلى )400/230( فولت فيما 
بالتن�شيق  والكهرباء  املياه  وزارة  »قيام  على:  ن�س  املواطنني  بتثقيف  يتعلق 
اإلى  التغيري  اإعالمي حول عملية  بتنفيذ برنامج  الثقافة والإعالم  مع وزارة 
اجلهد اجلديد«، وبالن�شبة لتكاليف هذا التغيري، فقد ن�س القرار يف الفقرة 
)خام�شا( على اأن »تتحمل ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تكاليف تغيري اجلهد 

اجلديد للم�شرتكني حالًيا يف املناطق القائمة، ويكون تنفيذه وفًقا ملا يلي:
1ـ تتولى ال�شركة بنف�شها عملية التغيري حتى العداد.

ال�شبكة  تغيري  عملية  موؤهلة،  متخ�ش�شة  �شركات  اأو  �شركة  تتولى  2ـ 
الداخلية حتت اإ�شراف ال�شركة ال�شعودية للكهرباء وبتمويل منها”

هيكلة  تطوير  اأن  على  ين�س  الكهرباء  نظام  اأن  اللجنة  رئي�س  واعترب 
�شناعة الكهرباء ينبغي اأن ي�شل اإلى مرحلة فتح ال�شوق ب�شكل كامل، حيث اإن 
املادة )11-4( من نظام الكهرباء تن�س على اأن تقوم الهيئة بالآتي: “تطوير 
ن من اإن�شاء �شوق الطاقة الكهربائية التناف�شية”،  �شناعة الكهرباء مبا ميكِّ
م�شيفًا اأن خطة تطوير الهيكلة املعتمدة من جمل�س اإدارة الهيئة التي يجري 
العمل حالًيا على تنفيذها ت�شهم ب�شكل كبري يف جذب ال�شتثمارات اإلى �شناعة 
الكهرباء، وذلك من خالل اإتاحة الفر�شة للم�شاركة يف هذه ال�شناعة وفتح 

حيث  وال�شفافية،  املناف�شة  ت�شوده  �شوق  ظل  يف  للعمل  اجلميع  اأمام  املجال 
اإن املادة العا�شرة من نظام الكهرباء خا�شة بالتاأكيد على �شمان املناف�شة، 
وتن�س الفقرة الأولى منها على “قيام الوزارة والهيئة بت�شجيع املناف�شة على 
�شناعة الكهرباء، مبا يكفل ت�شجيع القطاع اخلا�س يف ال�شتثمار فيها، ومبا 

يكفل للم�شتهلك حرية الختيار يف احل�شول على اخلدمة الكهربائية”.

اجلهات  مع  تعمل  اأنها  اأو�شحت  اأنها  الهيئة  عن  اللجنة  رئي�س  ونقل 
العالية،  الكفاءة  ذات  الأجهزة  ا�شتخدام  ت�شجيع  على  الدولة  يف  املخت�شة 
يف  امل�شاركة  خالل  من  املتدنية  الكفاءة  ذات  الأجهزة  ا�شتخدام  واإيقاف 
جلنة  عليه  ت�شرف  الذي  الطاقة  لكفاءة  ال�شعودي  املركز  واأن�شطة  برامج 
اإدارية برئا�شة معايل رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وت�شم 
املياه  ووزارة  املعدنية،  والرثوة  البرتول  ووزارة  للهيئة،  يف ع�شويتها ممثلني 
اأو  العام  القطاع  من  �شواء  العالقة  ذات  اجلهات  من  والعديد  والكهرباء، 

اخلا�س.

وقد مت و�شع موا�شفات خا�شة لت�شنيف الأجهزة ذات الكفاءة العالية يف 
ا�شتهالك الطاقة، ويرمز مل�شتوى الكفاءة بالنجوم، فكلما زاد عدد النجوم 
كلما زادت كفاءة اجلهاز، كما و�شع املركز حًدا اأدنى من م�شتوى الكفاءة ل 

يجوز النزول عنه، واأي جهاز يقل عن هذا امل�شتوى مينع من دخول اململكة.



مـقــال

43ال�شورى - العـدد 165 -  رجب  1436هـ /  مـايـو 2015م

قليل,  جمهوٍر  ذي  عامٍل  يف  يتز�حمون  و�شعر�ًء-  و�أدباًء  كتابًا   – �لقريب  �ملا�شي  يف  �ملثقفون  كان 

ي�شم �ملتعلمني �لذين ميكنهم �أن يقر�أو� لهم ويتابعو� �أعمالهم. وحني تعددت �جلامعات و�نت�شرت, �أتيح 

لكثريٍ من �ملثقفني �أن ينخرطو� يف �لبحوث �لأكادميية, بحيث مل يعودو� يف حاجة �إلى �ل�شعي حتى �إلى 

خماطبة هذ� �جلمهور حمدود �لعدد, بل �أ�شبحو� يتطلعون �إلى جمهوٍر من نوٍع جديٍد ي�شم �لنخبة من 

رفقائهم من �لأكادمييني, فيخاطبونهم من خالل �ملجالت �ملتخ�ش�شة و�لندو�ت �لعلمية.

وعلى مدى �لعقد �ملا�شي, �أعادت �لتطور�ت �ملت�شارعة يف مال تكنولوجيا �ملعلومات ت�شكيل �ملجتمع 

منافذ  ظهرت  حيث  �ملثقفني,  ظروف  فتغريت  �خل�شو�ص,  وجه  على  �لثقافية  و�لبيئة  عامة,  ب�شفة 

جديدة يطلون منها على جمهور �أكرب, و�أتيح للعديد منهم ن�شر �أعمالهم على نطاٍق و��شع. ومل يعد �لأمر 

قا�شرًا على م�شاهري الكتاب واالأدباء وال�شعراء، فباالإ�شافة للأكادمييني الذين ا�شطروا اإلى االنخراط 

يف و�شائل �لإعالم �جلديد خ�شية �أن يتم �ندثارهم كمثقفني, �أ�شبح هناك �ملثقفون �لع�شاميون, و�لكتاب 

�لذين يكتبون يف �شتى �ملجالت �لتقنية ومالت �لأعمال, و�أ�شبحو� يعملون يف عامل يختلف ب�شورة 

ي�شمح  �أن  قبل  يكتبون  ما  مر�جعة  �إلى  حاجة  هناك  يعد  مل  حيث  �لقدمي,  �ملثقفني  عامل  عن  كاملة 

بن�شره بو��شطة مر�جعي �ملجالت و�ل�شحف �ل�شهرية كما يف �ملا�شي, بل �أ�شبحو� يكتبون  �لكتب و�ملقالت 

�لرقمية, �جليدة وغري �جليدة, �لتي جتد طريقها مبا�شرة �إلى �لإنرتنت, ول تلبث �أن تنت�شر ب�شورة 

مت�شاعدة يف �لف�شاء �ل�شيرب�ين.

من  لأ�شالفهم  كان  ما  بكثرٍي  تفوق  و�ل�شهرة  لالنت�شار  فر�شًا  �لرقميني  �ملثقفني  هوؤلء  �أمام  �أ�شبح 

�أولئك  وخ�شو�شًا  �جلديدة,  �لبيئة  هذه  مو�كبة  ي�شتطيع  ل  بع�شهم  ظل  �لذين  �لتقليديني,  �ملثقفني 

�لذين ينظرون بتوج�ص �إلى �إتاحة �لعلوم – �لتي يتخ�ش�شون فيها وينخرطون يف �أبحاثها �لأكادميية- 

للعامة من �لنا�ص.

ويف هذ� �لو�قع �لرقمي �جلديد,مل يعد �ملثقف يكتب للنخبة من نظر�ئه, بل �أ�شبح لبع�ص �ملثقفني 

جمهوٌر بالآلف, وهو جمهوٌر ل يطلب منهم تناول �ملو�شوعات بالتحليل �لذي ي�شمل كافة �لأبعاد, فهو 

مل يعد ي�شرب على ذلك, و�إمنا يتطلع �إلى طرٍح خمت�شٍر ي�شبه �ملقالت �ل�شحفية. وحبذ� لو  كان هذ� 

�لطرح با�شتخد�م �للغة �ملرئية, تلك �للغة �لتي تتكون مفرد�تها من �لكلمات و�ل�شور و�لأ�شو�ت, �لتي 

تتجمع يف تكامٍل وتناغم, يقرب �لأمور ويجلي �حلقائق ويو�شل �لر�شالة �ملق�شودة.

 �إن من ينتمي �إلى عامل �لثقافة �ليوم, �إذ� وجد نف�شه يتجاهل ق�شايا �لع�شر وهموم �ملجتمع, ويق�شر 

�هتمامه على تناول ما يتخ�ش�ص فيه فقط, �أو على نقد رو�ية مل يقر�أها �إل �لقليلون, �أو مناق�شة �أهمية 

�لأوبر� يف تهذيب �لذوق و��شتنارة �لذهن, فهو حينئذ يحتاج �إلى مر�جعة للنف�ص وحتديد للز�وية �لتي 

يقف فيها: هل هو ينتمي �إلى �شريحة �ملثقفني �لذين ل ز�لو� يعي�شون يف �أبر�ج �ملا�شي �لعالية �لتي ل 

يرون منها �إل نظر�ءهم؟؛ �أم �أنه ينتمي �إلى �شريحة ترى نف�شها متثل ل�شان حال �ملجتمع �لذي تعي�ص 

فيه, في�شتخدم �أدو�ت �لإعالم �جلديد, ويتعر�ص للق�شايا �لتي ت�شغل بال �لعامة, ويتناولها بالتحليل 

و�لنقد,لعله يزرع �أمال �أو يدفع ياأ�شا, �أو يلهم باأمر ر�شيد؟!. 

�أ.د جربيل بن ح�شن �لعري�شي
ع�شو مل�ص �ل�شورى

المثقفون في العصر الرقمي
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عضو المجلس األمير خالد آل سعود لــــ » الشورى«:

تنوع أعضاء المجلس ال يخرجهم عن دائرة 
الفكر الوسطي المعتدل ذو االنتماء الوطني

تفـــوق يف در��شــته يف جمــيع مر�حــل �لتعليم, بل مار�ص مهنة 

�لتدري�ص وهو طالب يف �ملرحلــة �لثانويــة, حينما عمل م�شاعدً� 

لبع�ص �ملدر�شني ل�شرح �لدرو�ص لزمالئه. ع�شق �لهند�شة �ملعمارية 

وكان �شغوفًا بها, فالتحق بكليــة �لهنـــد�شة بجامعــة �ملــلك �شعـــود 

بالريـــا�ص, وو��شــل تعليمـــه �لعــايل يف هـــذ� �ملجال يف �لوليات 

�ملتحدة, عمل �أ�شتاذً� بكلية �لعمارة و�لتخطيط, ثم وكياًل للكلية, 

فعميدً� لها, كما عمل وكياًل جلامعة �مللك �شعود.

نيِّ باأمر ملكي نائبًا لوزير �لرتبيـــة و�لتعلــيم لتــعليم �لبنات,  عجُ

وحقق �لعديد من �لإجناز�ت يف هذ� �ملجال منها نقل كليات �لبنات 

�إلى وز�رة �لتعليم �لعايل, وحتويل كليــات �لبنــات بالريـــا�ص �إلى 

جامعة �لأمرية نورة بنت عبد�لرحمن للبنات كاأول جامعة ن�شائية 

باململكة. يف �لعام 1430هـ مع بد�ية �لدورة �خلامــ�شة عني عــ�شوً� 

يف مل�ص �ل�شورى, ول يز�ل ع�شــوً� يف �ملجل�ص يف دورته �ل�شاد�شة 

�حلاليــة, �أ�شهــم بخربتـــه �لعلميـــة و�لعملية, وبفكره �لنريِّ و�فقه 

�لو��شــع يف دعـــم عمل �ملجل�ص عرب �أطروحاته و�قرت�حاته حتت 

�لقبة على خمتلف �ملو�شوعات �لتي ناق�شها �ملجل�ص.

�إنه �شمــو �لأمري خالد بن عبد�هلل بن حممد بــن مقــرن �مل�شــاري 

�آل �شعود ع�شو ملــ�ص �ل�شــورى �لــذي فتــح قلبــه ملجلــة »�ل�شورى« 

لريوي لنا تفا�شــيل حياتــه �لدر��شية, و�لعملية, و�آر�ئه جتاه عمل 

�ملجل�ص. فاإلى تفا�شيل �حلو�ر:

أجرى الحوار- محمد الشيباني
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بجامعة  العمراين  والتخطيط  العمارة  بكلية  1400هـ  عام  يف  التحقت 
ميت�شيجان - اآن اآربر، وتعترب من الع�شر الأوائل يف هذا التخ�ش�س،  وتزامنت 
حل�شويل  وذلك  املقررات،  بع�س  ت�شجيل  مع  الإجنليزية  للغة  درا�شتي 

على  درجة مقبولة  يف اختبار اللغة الإجنليزية.
نف�س  من  ومنحت  املاج�شتري بامتياز،  على  1402هـ  عام  يف  ح�شلت 
اجلامعة قبوًل للدكتوراه التي اأنهيتها بتوفيق اهلل يف عام 1407هـ، وكان بحث 
الطبيعية يف  التهوية  بوا�شطة  املباين  تربيد  الدكتوراه جتريبيًا عن  تقنيات 
املناطق احلارة واجلافة. وقد قبلت الر�شالة بعد املناق�شة دون اأية تعديالت.

�لدر��شات �لعليا....�شنو�ت �لغربة خارج �لوطن.
باأن  ثقة  اأك�شبتني  تقريبًا  �شنوات  �شبع  امتدت  التي  البتعاث  مرحلة 
الطالب ال�شعودي اجلاد واملثابر يتفوق اأحيانًا كثرية على زمالئه من خمتلف 
اجلن�شيات، وف�شاًل كذلك عن تو�شعي يف اكت�شاب العلوم واملعارف احلديثة 
لختالطي  كان  وقد  والعلماء،  بالباحثني  واحتكاكي  درا�شتي  خالل  من 
اأو  الأمريكية  اجلن�شية  من  كانوا  �شواًء  املختلفة  اجلن�شيات  من  بالطالب 
مع  التعامل  يف  جتربتي  اإثراء  يف  دور  املحدودة  غري  احلرية  واأجواء  غريها 
نحن  والتي  الأحيان،  من  كثري  يف  واملتناق�شة  املتنوعة  والتوجهات  التيارات 
وهلل احلمد مبناأى عنها يف اململكة. كما اأن اأجواء الغربة علمتني الكثري من 
املبتعثني  زمالئي  من  والكثري  باأين  واأح�ش�شت  والقيادية،  احلياتية  املهارات 
من  الكثري  كان  و�شطيًا  �شرعيًا  علمًا  منتلك  اململكة  يف  تعليمنا  خالل  ومن 

امل�شلمني الطالب اأو املهاجرين بحاجة اإليه.

�لولدة و�لطفولة وبد�يات �لدر��شة. 
ولدت يف مدينة الريا�س يف اخلام�س ع�شر من �شوال 1376هـ، ودر�شت 
املرحلة البتدائية يف مدر�شتي بالل بن رباح وطارق بن زياد التي ح�شلت 

منها على ال�شهادة البتدائية عام 1388هـ.
و ح�شلت على الكفاءة املتو�شطة من متو�شطة فل�شطني، والثانوية العامة 

من ثانوية اجلزيرة وذلك يف عام 1394هـ. 
كنت متفوقًا و هلل احلمد يف جميع املراحل الدرا�شية. و يف املرحلة الثانوية 
كنت اأقوم مب�شاعدة مدر�شي الف�شل لل�شرح والإي�شاح لزمالئي، وم�شاعدة 

رائد الف�شل يف اأعمال جمع ور�شد النتائج.

مرحلة �ل�شباب و�لدر��شة �جلامعية...
�لطموحات و�لرغبات. 

املعمارية  للهند�شة  الثانوية هي  و  املتو�شطة  املرحلة  توجهاتي منذ  كانت 
وبناء املج�شمات، لذلك  الت�شكيلي  اأو  الهند�شي  �شواًء  بالر�شم  فكنت �شغوفًا 
الهند�شة  كلية  على  التقدمي  يف  العامة  الثانوية  من  تخرجي  منذ  اأتردد  مل 

واللتحاق بق�شم الهند�شة املعمارية بجامعة امللك �شعود.

عا�شقًا  وكنت  وقدراتي،  مهاراتي  �شقل  ا�شتطعت  اجلامعية  املرحلة  يف 
حمبًا  كنت  كما  زمالئي.  بني  الأول  الرتتيب  على  ومناف�شًا  لتخ�ش�شي 
بالتخرج واحل�شول  للتدري�س و م�شاعدة زمالئي. و قد وفقت و هلل احلمد 
على درجة البكالوريو�س يف العمارة بتقدير امتياز مع مرتبة ال�شرف الأولى. 
تعينت بعدها معيدًا بالق�شم و من ثم ابتعثت اإلى الوليات املتحدة الأمريكية 

لدرا�شة املاج�شتري والدكتوراه. 
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المهام  الخارج ما هي  الدراسة في  األمير بعد عودتك من  سمو 

التي كلفت بها؟.

بعد العودة للمملكة با�شرت العمل يف التدري�س وموا�شلة البحوث العلمية 
يف كلية العمارة و التخطيط، التي اأن�شئت يف عام 1404هـ بعد �شلخ الق�شم 

من كلية الهند�شة وحتويله اإلى كلية.
للكلية ومن ثم عميدًا لها. وقد مت تكليفي  ُكلفت وكياًل  بعد عام تقريبًا 
وكياًل  ثم  ومن  باجلامعة  والدارية  املالية  ال�شوؤون  على  بالإ�شراف  بعدها 
الكثري  اكت�شبت  للجامعة، وقد  التعليمية والأكادميية وبعدها وكياًل  لل�شوؤون 
مراحل  خالل  املتنوعة  الأكادميية  والإدارية  واملالية  الإدارية  اخلربات  من 

عملي باجلامعة.
اجلامعية،  الإدارية  التطويرية  الأعمال  يف  زمالئي  مع  اأ�شهمت  كما 
وجامعة  �شعود  امللك  جلامعة  الكربى  ال�شرتاتيجية  امل�شروعات  يف  وكذلك 

امللك خالد وجامعة الق�شيم.
�شدر  فقد  املهني  م�شاري  يف  جذري  حتول  يل  1426هـ  حدث  عام  يف 
البنات.  لتعليم  والتعليم  الرتبية  لوزير  نائبًا  بتكليفي  الكرمي  ال�شامي  الأمر 
وقد اأم�شيت اأربع �شنوات يف هذا املوقع كانت وهلل احلمد حافلة بالإجناز. 
ففيها مت �شلخ كليات البنات من تعليم البنات واإحلاقها بوزارة التعليم العايل 
اآنذاك، كما مت حتويل كليات البنات يف مدينة الريا�س اإلى جامعة م�شتقلة 
م�شروع  البدء يف  كما مت  بنت عبدالرحمن.  نورة  الأمرية  للبنات - جامعة 
النقل املدر�شي للطالبات ) الأمني( كما مت اإعادة هيكلة قطاع تعليم البنات 
م�شاعدات  بتعيني  وذلك  القيادية،  الأعمال  ممار�شة  من  املراأة  ومتكني 
ملديري التعليم يف جميع اإدارات التعليم يف املناطق واملحافظات،  وذلك من 

الكفاءات الن�شائية. كما مت معاجلة وت�شحيح اأو�شاع العامالت على بند حمو 
الأمية و بنود الأجور.

اأهم  التعليم  لتطوير  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  م�شروع  كان  قد  و 
وكذلك  التنفيذية  جلنته  برئا�شة  �شرفت  والذي  التطويرية؛  امل�شروعات 
برئا�شة اأول جمل�س لإدارة �شركة تطوير القاب�شة، و�شعدت كذلك باأن حقق 
بتطوير  بالبدء  وذلك  اإقراره،  من  عام  من  اأقل  خالل  قوية  بداية  امل�شروع 
ا�شتمر  امل�شروع  اأن  لو  متنيت  وكم  والبنات.  للبنني  مدر�شة  خلم�شني  �شامل 
لحقًا على ذلك النهج  الذي من خالله كان ميكن حتقيق التطوير ال�شامل 

واملطلوب لكافة مدار�س اململكة.

ملجل�س  اخلام�شة  الدورة  بت�شكيل  ال�شامي  الأمر  �شدر  1430هـ  عام  يف 
ال�شورى، و قد �شرفت باأن اأكون اأحد الأع�شاء. كما �شرفت باأن اأكون �شمن 
يف  ع�شويتي  من  كثريًا  ا�شتفدت  وقد  ال�شاد�شة.  للدورة  املجل�س  ت�شكيل 
�حلكومي،  و�حلر�ك  �لن�ضاط  على  للطلع  �لفر�ضة  يل  �أتاح  فقد  �ملجل�ض 
وراأيًا،  خربة  فيها  اأمتلك  التي  الق�شايا  من  العديد  معاجلة  يف  والإ�شهام 
كما ا�شتفدت من اخلربات الرتاكمية لدى زمالئي يف املجل�س الذين تتعدد 
التي  خربتي  توج  املجل�س  والعملية،  وقد  وخرباتهم  العلمية  تخ�ش�شاتهم 
الطبيعة  ال�شوري ذو  بالعمل  العام  التعليم  اإلى  العايل  التعليم  من  تنوعت 
التنظيمية  الرقابية، ويف جلنة التعليم والبحث العلمي بالأخ�س حيث متكنت 
من روؤية جميع القطاعات التعليمية ب�شورة �شاملة وت�شخي�س واقعها، مما 
الفر�س  وكذلك  وال�شعف  القوة  مواطن  على  التعرف  على  القدرة  اأك�شبني 

والعوائق يف النظام التعليمي  باململكة بكافة مكوناته.

ما هي المقترحات واآلليات التي يرى سموكم أن األخذ بها سوف 

يساعد على تحسين وتطوير أداء وعمل مجلس الشورى؟.

حظي املجل�س بالهتمام الكبري واملتوا�شل من قيادتنا احلكيمة والتي حتقق 
للمجل�س  خالل م�شريته العديد من الإجنازات التطويرية؛ ولعل اآخرها قرار 
خادم احلرمني ال�شريفني بتعيني املراأة ع�شوًا يف جمل�س ال�شورى؛ وجعلها مكونًا 

في المجلس تعرفت على مواطن القوة 
والضعف وعوائق النظام التعليمي  بالمملكة

أتمنى أن يتوسع المجلس في االستفادة من 
تقنيات التواصل مع المواطنين
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اأ�شا�شيًا يف ت�شكيل املجل�س بن�شبة 20% . ول يخاجلني �شك يف اأن ولة الأمر 
حفظهم اهلل م�شتمرون يف التفكري والدرا�شة للعديد من املقرتحات  لتعزيز 
دور املجل�س وزيادة فاعليته و�شالحياته يف اجلوانب التنظيمية اأو الرقابية؛ من 
خالل درا�شة التقارير ال�شنوية للجهات احلكومية؛ وقد تكون درا�شة ومناق�شة 
امليزانية العامة للدولة قبل اإقرارها من جمل�س الوزراء من املو�شوعات التي 
ميكن للمجل�س اأن ي�شهم براأي وتو�شيات حولها؛ وذلك مبا يكفل تعزيز الكفاءة 

التمويلية والإنتاجية للقطاعات الرئي�شية يف الدولة.
اأما ما يدخل �شمن اخت�شا�شات املجل�س و �شالحياته فرئي�س املجل�س 
من  دورة  كل  بداية  يف  حري�س  ال�شيخ  اآل  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  معايل 
دورات املجل�س على ال�شتجابة للمقرتحات والتعديالت الإجرائية التي تكفل 
اللجان  العديد من  بت�شكيل  املجل�س؛ وذلك  اأعمال  الكفاءة على  مزيدًا من 
التي تتو�شل دائمًا اإلى حت�شني قواعد العمل واإجراءاته يف املجل�س وجل�شاته.
ومعايل  اجلفري  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب  معايل  اأن  كما 

عمرو  اآل  حممد  الدكتور  الأمني  ومعايل  ال�شمعان  يحي  الدكتور  امل�شاعد 
التطويرية على حتقيق  اللجان  رئا�شتهم ملعظم  حري�شون كذلك من خالل 

اأعلى درجات املمكن من تي�شري ورفع كفاءة العمل. 

ومن الق�شايا التي اأمتنى اأن يتو�شع املجل�س فيها هي ال�شتفادة من تقنيات 
التوا�شل مع املواطنني؛ وذلك مل�شاركتهم و ملعرفة مرئياتهم وتوجهاتهم فيما 
اأو  القت�شادية  اجلوانب  يف  املجل�س،  يدر�شها  التي  الق�شايا  بع�س  يخ�س 
قراراته  اإثراء  املجل�س  ي�شتطيع  خاللها  من  والتي  التعليمية،  اأو  الجتماعية 

وتع�شيدها مبا يكفل فاعليتها وجناحها عند تطبيقها.

ما يطرح في الشأن العام يجب أن يبتعد عن 
القضايا الشخصية واالنفعاالت وردود األفعال
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قبة  تحت  العام  الشأن  قضايا  مناقشات  سموكم  يرى  كيف 

المجلس ؟

اأنا من املقلني يف امل�شاركة يف مناق�شات ما ي�شمى بال�شاأن العام؛ واأ�شعر 
ال�شخ�شية  الق�شايا  عن  يبتعد  اأن  اإلى  يحتاج  مازال  فيها  يطرح  ما  باأن 
معاجلته  و  يطرح  ما  بلورة  ميكن  لكي  ذلك  و  الأفعال،  وردود  والنفعالت 
�شورة  يتبلور يف  اأن  ما ميكن  وبالأخ�س  ينا�شبه،  وذلك مبا  ب�شورة عملية 
مقرتحات مل�شاريع اأنظمة جديدة اأو تعديالت اأنظمة قائمة، وتقدم من خالل 

ما ت�شمح به املادة 23 من نظام جمل�س ال�شورى.

قرارات صدرت عن المجلس كان لسموكم دورًا في إقرارها ؟.

جميع اأع�شاء املجل�س ي�شهمون يف �شناعة قرارات املجل�س، وقد يتفاوتون 
ح�شب الخت�شا�س واملو�شوع ، و�شخ�شيًا كانت اإ�شهاماتي من خالل جلنة 
التعليم والبحث العلمي اأكرث يف القرارات املتعلقة  بالتعليم والبحث العلمي.

توصيات تمنيت إقرارها ولم يحالفها الحظ  في التصويت ؟ في 

المقابل ما هي التوصية التي كنت ترى التريث في إقرارها وعدم 

الموافقة عليها ؟.

 التو�شيات التي كنت اأمتنى اأن يقرها املجل�س ومل يحالفها احلظ، فاأتذكر 
اثنتني الأولى التي تتعلق باأمر كنت اأدعو له با�شتمرار وهو �شلخ ال�شناديق 

تنا�شبها؛  التي  بالوزارات  واإحلاقها  املالية  وزارة  من  املتعددة  التنموية 
و�شندوق  وال�شناعة؛  التجارة  بوزير  يربط  ال�شناعي  التنمية  ف�شندوق 
ال�شوؤون  بوزير  والدخار  الت�شليف  وبنك  الزراعة؛  بوزير  الزراعي  التنمية 
قدمت  وقد  اخلارجية،  بوزارة  للتنمية  ال�شعودي  وال�شندوق  الجتماعية؛ 
بال�شرتاك مع زميلي الدكتور حامد ال�شراري تو�شية اإ�شافية لإحلاق �شندوق 
التنمية ال�شناعية بوزارة التجارة و ال�شناعة و تبنتها اللجنة املالية م�شكورة 
اأ�شهر  بالأغلبية املطلوبة من املجل�س. ومن توفيق اهلل فقبل  اأنها مل تفز  اإل 
قليلة  �شدر قرار جمل�س الوزراء �شلخ فيه جميع ال�شناديق التنموية ماعدا 

ال�شندوق ال�شعودي للتنمية من وزارة املالية و اإحلاقها بالوزارات املعنية.
الذي  للموظف احلكومي  بال�شماح  تتعلق  التي  فتلك  الثانية  التو�شية  اأما 
اأكمل خم�شًا وع�شرين �شنة يف اخلدمة؛ وعمره ل يقل عن 55 �شنة باأن يدفع 
ويحت�شب  النظامي؛  ال�شن  لإكمال  املتبقية  للفرتة  التقاعدية  امل�شتحقات 
دفع م�شتحقاتها  التي مت  ول�شنوات اخلدمة  راتب  اآخر  وفق  التقاعدي  راتبه 
و مازال  املطلوبة.  الأغلبية  التو�شية مل حت�شل على  اأن هذه  اإل  التقاعدية، 
لدي الأمل باأن تدر�س هذه التو�شية من اجلهات املعنية لالإيجابيات الكبرية 

التي حتققها.

المواطن ال يشعر بقرارات المجلس بصورة 
فورية أو قد ال يفهم مغزاها التنظيمي 

ويشعر بأن المجلس غير محقق لطموحاته

مبنا�شبة و�شع حجر �لأ�شا�ص للمرحلة �لثانية 
مل�شروعات �ملدينة �جلامعية بالدرعية و�مللز وم�شرع 

�ملدينة �جلامعية للبنات بالدرعية ذو �لقعدة 1423هـ
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المجلس صوت  يمثل عضو  برأيك هل  أعضائه...  وفقًا ألطروحات 

المواطن؟.

ع�شو املجل�س هو مواطن بالدرجة الأولى، ومكلف من ويل الأمر للقيام 
باملهام ال�شورية املحددة يف نظام املجل�س، وبهذا يختلف الع�شو يف املجل�س 
اأو  تكتله  اأو  حزبه  فيها  الع�شو  ميثل  التي  املنتخبة  الربملانات  اأع�شاء  عن 
اجلهة التي ر�شحته؛ وبناًء على ذلك فع�شو املجل�س عندما ي�شوت اأو يديل 
براأي فهو يعرب عن قناعاته كمواطن موؤهل  يعرف م�شلحة املواطن اخلا�شة 

و م�شالح الدولة العامة.

تحت قبة المجلس هل ثمة قادة رأي ؟.

ومن  مناق�شاتهم،  و  طرحهم  وطريقة  خرباتهم  يف  الأع�شاء  يتفاوت 
املجل�س  وت�شويت  قرارات  على  يغلب  ولكن  متايز،  هنا  يكون  اأن  الطبيعي 
اأن  اأعتقد  ول  طرحها.  من  عن  النظر  بغ�س  املطروحة  بالأفكار  القناعة 
التنوع  لأن  وذلك  معني،  فكري  لراأي  الأع�شاء  بع�س  من  ا�شتقطاب  هناك 
الذي يو�شف به املجل�س ل يخرج الأع�شاء جميعًا عن دائرة الفكر الو�شطي 

املعتدل ذو النتماء الوطني.
وإدارة  اإلنسان  لحقوق  لجنة  إنشاء  الشورى  مجلس  إقرار  بعد 

اآلراء، وإقرار إستراتيجية  المناطق، وأخرى لرصد  لشؤون مجالس 

إعالمية للمجلس، كيف يرى سموكم هذا الحراك اإلداري وكيف 

تقيمون حجم مشاركة المواطن في قرارات المجلس ؟. 

املجل�س  رئا�شة  من  املبذولة  املباركة  اجلهود  �شمن  يقع  احلراك  هذا 
معاجلة  الأمور  يف  والإ�شهام  الوطن؛  ق�شايا  يف  م�شاركته  حجم  لزيادة 
وا�شت�شافة  التنمية؛  م�شاريع  و�شخامة  الوطن  رقعة  ات�شاع  على  املرتتبة 
تقنيات  يف  احلديثة  الو�شائل  توظيف  وكذلك  للعمل؛  الوافدين  ماليني 

الت�شال والتوا�شل التفاعلي بني املجل�س و حميطه.
عمل املجل�س يختلف متامًا عن عمل القطاعات التنفيذية اخلدمية التي 
ترتبط بها معي�شة املواطن اليومية؛ فهو يعمل يف اجلانب التنظيمي والرقابي 
على الأداء من خالل تقارير اجلهات احلكومية؛ لذا فاإن اأثر قرارات املجل�س 
التنظيمي  مغزاها  يفهم  ل  قد  اأو  فورية  ب�شورة  املواطن  بها  ي�شعر  ل  قد 
املجل�س  باأن  املواطنني  بع�س  ي�شعر  قد  هنا  ومن  العامة،  امل�شلحة  لتحقيق 

غري حمقق لطموحاتهم.

التي  العلمي  والبحث  التعليم  لجنة  توصيات  أبرز  هي  ما  برأيك 

صدرت عنها قرارات من شأنها - بإذن اهلل - خدمة وتطوير العملية 

التربوية والتعليمية ؟. 

كل التو�شيات التي تقدمها جلنة التعليم والبحث العلمي للمجل�س ت�شبقها 
م�شلحة  يف  وت�شب  اللجنة  داخل  ومعمقة  م�شتفي�شة  ونقا�شات  درا�شات 
التعليم مبراحله املختلفة؛ ولذا وبدون تخ�شي�س فكل تو�شيات اللجنة التي 
�شياق  يف  هي  الكرمي  ال�شامي  للمقام  ورفعت  املجل�س  قبل  من  اإقرارها  مت 
خدمة وتطوير العمليات التعليمية والرتبوية و معاجلة للعوائق والعقبات التي 

تواجهه.

مجلس  في  البرلمانية  الصداقة  لجان  مهام  من  األمير00  سمو 

المماثلة، كيف  البرلمانات  البرلمانية مع  العالقات  الشورى تعزيز 

يرى سموكم تفعيل دورها بما يخدم سياسة المملكة ومواقفها 

العادلة تجاه مختلف القضايا الدولية ؟.

التي  الدول  ففي  احلكومات،  على  تقت�شر  الدول  بني  العالقات  تعد  مل 
على  الرتكيز  املهم  من  وقراراتها؛  �شيا�شاتها  بتوجيه  الربملانات  فيها  تقوم 
اململكة  �شوت  لإي�شال  وذلك  معها؛  ون�شطة  قوية  برملانية  عالقات  بناء 
ومواقفها ووجهة نظرها حول العديد من الق�شايا ال�شيا�شية والثقافية التي 
تهم املجتمع الدويل الن�شاين مبا�شرة اإلى  الربملانات التي هي مطابخ �شنع 

القرار وال�شيا�شة يف  تلك الدول.
وما يقوم به املجل�س حاليًا من تبادل للزيارات اإمنا ي�شب يف هذا الهدف؛ 
ولكن وترية الت�شال الربملاين ما زالت بطيئة وحتتاج اإلى تقوية وتعزيز وقدر 
اأكرب من املرونة يف الإجراءات لكي حتقق الأهداف التي ن�شعى لها. كما اأننا 
بحاجة اإلى و�شع ا�شرتاتيجية بروؤية وا�شحة يف كل دورة من دورات املجل�س؛ 

برنامج االبتعاث من المشروعات  العالمية 
الرائدة في مجال بناء الكوادر البشرية
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وتنبثق من الروؤية عدد من الأهـــداف التي ميكن حتويلها اإلى برنامج عمل 
ملدة اأربع �شنـــوات تقـــوم بتنفــيذه جلان ال�شداقة الربملانية ب�شورة متكاملة 

وفق اأدوار وم�شوؤوليات حمددة ووا�شحة ميكن قيا�س نتائجها.
 

كيف رأيتم  قرار دمج التعليم العام والتعليم العالي في وزارة 

واحدة ؟.

�شم الوزارتني ي�شتلزم القيام بخطوة جريئة تتمثل يف تفكيك منظومتها 
وتخلي�شها من املركزية يف الأعــمال التنفيــذية، مع املــحافظة على  مركزية 
الدور التخطيطي و التنظيمي والرقابي فقــط  يف اأعلى م�شتـــوياته، واإعطاء 

الفر�شة للوحدات لالنطالق والإبداع والتناف�س لتحقيق التميز والريادة. 
وعلـــيه فـــاإن اإعطـــاء ال�شتقــالل املــايل والإداري لالإدارات التعليـــمية يف 
املناطق؛ ومنح مزيــد من ال�شتقالل؛ وهام�س املرونة للجامعات �شي�شهم يف 
تعزيز قيمة الدمج وحتقيق اأهدافه. وقد �شبق ملجل�س ال�شورى اأن اأ�شدر نظامًا 
للتعليم العايل وللجامعات؛ ونظامًا لهيئة العتماد الأكادميي؛ وجميعها تتفق 

ب�شورة عامة يف اجتاه حتقيق مزيد من ال�شتقالل واملرونة للجامعات.

ما هــي رؤيـــة سموكـــم نحــو برنـــامج االبتعاث الخارجي للطالب 

والطالبات؟.

برنــامــج البـــتعــاث بحجـــمـــه و�شخـــامـــته مـــن املــ�شـــروعـــات العامليـــة 
الرائــدة يف جمال بناء الكوادر الب�شريـــة التي تكفـــل التنـــوع يف الكفــاءات 
واخلــربات واخللفيـــات الثقافيـــة؛ وجتـــعل من اململـــكة بوتقــة تنــ�شهر فيها 

خربات العامل اأجمع.

ويف ذات الوقت ي�شهم يف حتقــيق تناف�شيـــة اأعلى للجــامعــات ال�شعـــودية 
مــن ناحيتـــني؛ الأولى: اأن الكـــوادر التــدري�شية يف اجلامعات لن يعاد اإنتاجها 
اأخرى خلق  ناحية  تدريجيًا؛ ومن  يت�شبــب يف �شعفها  من خمــرجاتها ممــا 

بيئة  تناف�شية بني خمرجاتها وخمرجات اجلامعات العاملية.

لدي أمل بدراسة توصيتي بالسماح للموظف 
الحكومي بدفع المستحقات التقاعدية للفترة 

المتبقية إلكمال السن النظامي
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باأنه جمتمع �شاب؛ والتنامي يف اأعداد اخلريجني كبيـــر؛ ويرتتب عـــلى ذلك 
احلاجة اإلى الوظـــائف املنا�شـــبة لهـــم؛ وكذلك تلبـــية احـــتياجاتهم املعيــ�شية 

ال�شرورية واأهمها ال�شكن.
ولكن لو اأمعنا النظر يف واقع �شوق العمل يف اململكة لوجدنا اأن ما يقارب 
ع�شرة ماليني وافد يعملون يف خمتلف املهن والتخ�ش�شات، واأن ن�شبتهم اإلى 
جمموع ال�شكان بداأت ت�شاهي 30%؛ وهي ن�شبة كبري توؤكد باأن اململكة ل تعاين 
من �شح يف الوظائف؛ ولكن امل�شكلة هي يف تكيــيف الوظــائف لتالئم ال�شاب 
ال�شعودي؛ وكذلك رفع كفاءة واإنتاجـــية ال�شـــاب ال�شعـــودي لكي يكون مناف�شًا 

للموظف الوافد.
كما اأن علينا اتخاذ الإجراءات لتوطني الوظائف ذات الأولوية قبل التفكري 
يف الوظائف املتدنية يف مرتباتها اأو يف النظرة الجتـــماعية لها، وعلى �شبيل 
املثال وظائف القطاع ال�شحي والقطــاع الهنــد�شي و قـــطاع جتارة التجزئة 
هي من القطاعات التي تنخف�س فيها ن�شبــة التوطني؛ مع اأنها قطاعات توفر 
دخوًل مالية عالية ومرغوبة اجتماعيًا. لذلك فاإن الرتكيز يف التعليم اجلامعي 
والفني يجب اأن ين�شب لزيادة املخرجات يف هذه القطاعات املهمة. وبالتايل 

م�شاعفة الطاقات ال�شتيعابية يف هذه التخ�ش�شات ب�شورة ا�شتثنائية. 
اأما الإ�شكان فاأعتقد اأن ما ر�شـــدته الدولـــة من مبالغ �شخمة للم�شاريع 
ال�شكنية؛ وما يوفره �شندوق التنمية العقارية من متويل، لو وظف بطريقة ذكية 

وعملية و�شريعة من قبل وزارة الإ�شكان فهو كفيل مبعاجلة اأ�شا�س امل�شكلة.

والبتعـــاث كـــذلك ميـــد ج�شـــور التفـــاهم واحلوار مع ال�شعوب الأخرى 
ويخرجنا من دائرة املحلية يف العالقـــات الإن�شـــانية اإلى العـــاملية؛ وبـــذلك 
نكون اأقدر على اإي�شال قيمنا ور�شالتنا اإلى العــامل بيــ�شر. اأعتقد باأن برنامج 
البتعاث مــازال يحقـــق اأهدافـــه؛ و يجــب اأن ي�شتـــمر ولكن  ب�شوابط اأكرث 
اإحكامًا تقلل من الهــدر وتكــفل التحاق املبتعثني بالتخ�ش�شات املطلوبة يف 

�شوق العمل؛ وبجامعات مرموقة ت�شمن نوعية اأقوى من اخلريجني.
ي�شكل ال�شباب ن�شــبة كبــرية مــن املجتــمع ال�شعــودي.. كيف �شموكم �شبل 
معاجلة م�شاكل هذه الفئة الغالية علينا يف التعليم.. والتـوظيف... وال�شكن؟.
ن�شبة ال�شباب يف جمتمع اململكة كبرية جدًا؛ ويو�شف املجتمع ال�شعودي 
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لماذا ال ُيعاد النظر في برامج 
التوعية والمعالجات التنفيذية 

للحوادث المرورية؟

��شتوقفني �شعــــار �أ�شبوع �ملرور �خلليجي �ملوحد, �حلادي و�لثالثني, 

)قر�رك؛ يحدد م�شريك( �لــذي �أقيم يف منت�شف �شــهر جمادى �لأولى 

1436هـ و�شاركني, حقيقــًة, هــذ� �لهتــمام بعــ�ص �لزمــالء �ملتــابعــني 

لفعالياته منذ بد�يته, و�لــذي من �ملتــوقع �أن يحــظى مب�شاركة فاعلة 

من جميع �لفعاليات �ملجتمعية �لأمنية و�لأهلية ويف مقــدمتها �جلـهات 

�لتعليمية و�لرتبوية �لعامة و�خلا�شة. 

ويف �لوقــت �لذي �أقــدر للقائمــني على تنظــيمه جهودهم �ملبذولة؛ 

�أوؤكد �أنهم, قد وفقو� يف �ختيار هذ� �ل�شعار: �شكاًل وم�شــموًنا من  ناحية؛ 

ومن �لر�شالة �لقوية �ملبا�شرة �ملوجهة �إلى �ملتلقني ويف طليعتهم قائدو� 

�ل�شيار�ت من ناحية �أخرى.

كمــا فتــح للمهــتم يف مــال �ل�شــاأن �ملــروري �آفاًقا و��شعــة ومرونــة 

كبرية للم�شاركة باختيار �ملو�شوع �ملنــا�شب لــه وفــق �ملنظــومة �ملرورية 

�لتعليمية و�لتوعوية - �لإد�رية - �لهند�شية وكذلك �لطبية. 

وبالنظر اإلى الأ�شباب واملعاجلــات واختــيار الأولــويات كلٍّ يف جمــاله اأو 
اأن معظــم الدرا�شــات القدمية  تخ�ش�شه؛ يعلم الرا�شد لل�شـــاأن املـــروري، 
واحلديثــة مــنها عـــلى امل�شتـــوى املحــلي والإقلـــيمي والــدويل، اأ�شـــارت اإلى 
اأن حـــوادث املــــرور، باتــت ت�شّكل قلًقا للم�شوؤولني وفزًعا للمواطنني؛ وعبًئا 

المخالفات المرورية السبب األبرز
في وقع الحوادث

د.  عبد�جلليل �ل�شيف
ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شابق
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كبرًيا  على خطط التنمية يف دول العالــم؛ كمــا هو احلال يف اململكـة واأخطر 
ما فيها ا�شتهدافها الإن�شان، غاية هذه اخلطط، وامل�شتهدف الرئيـــ�س منها، 

يف زهرة حياته )مرحلة ال�شباب(..
وقد توقعت بع�س الدرا�شات اأن ت�شل هذه احلوادث عام 2030م من حيث 
الرتتيب؛ لأ�شباب الوفيات املبا�شرة على م�شتوى العامل اإلى الرتتيب الرابع؛ 

ما يهدد باأخطار حمتملة ل ُيحمد عقباها على امل�شتوى املحلي والدويل. 
وقد اأّكد املوؤتــمر الدويل لإ�شــابات احلــبل ال�شــوكي، املنعقــد يف مــدينــة 
الأمري �شلطان للخدمات الإن�شانية بالريا�س ومن خــالل درا�شــات ميدانية 
متخ�ش�شة على م�شتوى اململكــة، اأن احلاجــة اأ�شبــحت ملحــة لعــالج قــرابة 
خم�شني األف حالة، �ُشخ�شت باإ�شــابات احلــبل ال�شوكي بحلول عام 2020م، 
واأن التكاليف املطلوبة لعالج هذه احلــالت، قــد تــ�شل لقرابة 25 مليار ريال 
واأن معظـــم تلــك الإ�شابــات حدثت ب�شــبب ال�شرعــة، التي ت�شـجل ما ن�شبته 

70% من الإ�شابات.

اأن  اإلى  التقارير القت�شادية  اأخرى لوحدة  اأ�شــارت درا�شــة  ويف املقابــل 
اأعداد ا�شتــرياد ال�شيــارات اجلـديدة منها والقدمي، م�شتمر وبن�شب متزايدة 
علًما اأن الأعـــداد احلاليـــة، و�شـــلت اإلى 15.95 مليون �شيارة عام 2012م؛ 
واأن هذه الأرقـــام مر�شحـــة للزيــادة لت�شل يف عام 2017 اإلى اأكرث من 17 
و�شل  اململكة  يف  لل�شيارة  الفرد  ملكيــة  معــدل  اأن  يعني  ما  �شيارة؛  مليون 
اململكة  ا ت�شنــيف  اأيــ�شً يعني  مـــا  لكل فرد؛  �شيارة  اإلى %1.8  عام 2012م 
حالًيا يف مرتبة اأكرث الدول التي ميتلك فيها اأفرادها �شيارات! علمًا باأن هذه 
الأعداد املتزايدة، تــعد حمـــاًل زائـــًدا؛ واأكــرب من الــقدرة ال�شتــيعابية للبنية 

التحتية ملعظم طرق اململكة. 
ولعل ما يخفـــف مـــن وطــاأة هـــذا القـــلق، وحــدة هــذا الفزع، ويبعث على 
الطمئنان؛ �شدور موافقة جمل�س الوزراء على اخلطة ال�شرتاتيجية لل�شالمة 
املرورية، ال�شادرة عام 1434هـ والتي اأعلنتها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنـــية: هـــذه اخلطـــة تهـــدف اإلى حتقـــيق انخفا�س ملمو�س يف اخل�شائر 

الب�شرية واملادية يف فرتة زمنية حمّددة لإجنازها )10�شنوات(.
هذه اخلطوة اجليدة واملهمة كانت �شرورية ومطلوبة على م�شتوى الوطن 
حللحلة م�شكالت النقل وال�شالمة املرورية، وحتى يحني موعد ال�شتفادة من 

نتائج هذه اخلطة اأمامنا ع�شر �شنوات يف اأقل التقديرات.
 وهنا يحق لنا اأن نت�شاءل: ماذا نحن فاعلون يف ظل اخل�شائر املتزايدة 
العاملية  ال�شحة  اإليها منظمة  اأ�شارت  والتي  يوم  والأموال يف كل  الأرواح  يف 
واأعطت  العامل  الوفيات املرورية على م�شتوى  اأعلى معدلت  باأن اململكة من 

اأمثلة على ذلك.

اإ�شابات فقط  ال�شويد 3  اأمثلة نذكر منها مملكة  اأعطت  ولتو�شيح ذلك 
لكل مائة األف من ال�شكان، وتايالند 38،1 لكل مائة األف، التي تعد من اأعلى 
الن�شب يف العامل، واململكة 24،8 اإ�شابة لكل مائة األف من ال�شكان. علمًا باأن 
الأرقام التي بنت عليها منظمة ال�شحة العاملية للمملكة هي الأرقام التي مت 
الإعالن عنها من خالل الإدارة العامة للمرور. اأما الأرقام التي اأعلنها املركز 
اإلى  فت�شل  املرورية  احلوادث  م�شابي  لإنقاذ  املتقدمة؛  للدورات  الإقليمي 
�شعف هذا العدد؛ لذلك �شنفت منظمة ال�شحة العاملية اململكة باأنها من اأقل 
دول العامل تطبيًقا لأنظمة املرور ولوائحه، وعلى الأقل بني الدول العربية..! 

يف ظل تلك املعطيـــات، والنتائــج امللمو�شـــة؛ تفر�س املراجـــعة ال�شريعة، 
واللوائح،  الأنظــمة  يف  وردت  التي  واملعاجلـــات  للربامج  ال�شابط  والتقومي 
نف�شها بقوة على �شانعي القرار، خا�شة، واأن كل املعلومات التي تف�شر اأ�شباب 
ارتفاع هذه احلــوادث، معروفـــة ومتـــوافرة؛ حيث توؤّكد التقارير الإح�شائية 
لالإدارة العامة للمرور اأن الأ�شباب الأبرز واملبا�شرة لهذه احلوادث، تكمن يف 
ا�شتمرار ارتفاع املخالفات املرورية املتمثلة يف ال�شرعة وقطع الإ�شارة ال�شوئية 
احلمراء، التي مثل جمموعهما قرابة 42 – 44% من جممل الأ�شباب..! وهنا 
م ب�شاأن ذلك  يطرح ال�شوؤال نف�شه: ماذا متَّ تقدميه من معاجلات وماذا �شيقدَّ
م�شتقباًل؟. علًما اأن العامل الرئي�س يف معظم حوادث املرور، واملت�شبب الأول 
فيها الإن�شان بن�شب  اأخطاء �شلــوكيات غري �شــوية، ترتاوح بني 80-85% من 
جممل احلـــوادث؛ لــذلك كانــت اإ�شــارة منظــمة ال�شحة العاملية، يف حملها، 
ومبثابة ناقو�س اخلــطر،  حينما  اأ�شارت باأن اململكة هي الأقل تطبيًقا لأنظمة 

املرور ولوائحه..! 
اأذكر عندما كنــت رئي�ًشا للجـــنة الوطنـــية ل�شالمة املرور يف مدينة امللك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ وممثاًل لـوزارة الداخلــــية فيها؛ اأجريت درا�شات 
ميدانية متــعددة يف جمـــيع جمـــالت املرور من بني هذه الدرا�شات، تربز: 
اأجراها  التي  »درا�شة تقوميية لأ�شبوع املرور بني عامي 1405هـ و1408هـ«، 
ا: تعليمًيا وتربوًيا  فريق جدير بالتقــدير والحــرتام: درا�شـًة وخربًة وتخ�ش�شً
واإعالمًيا، بقيادة الدكتور خــالد عبدالرحمن ال�شيف، الأ�شتاذ بجامعة امللك 
�شعود ومعــايل الدكتــور حمـــود البدر، الإعــالمي املعـــروف والدكتـــور �شاعد 
العرابي احلــارثي، الإعــالمي املعــروف، وكــذلك الدكــتور زكــريا ال�شــربيني، 

الأ�شتاذ بجامعة امللك �شعود.
ودون الدخول يف تفا�شيل الدرا�شة ذات القيمة امل�شافة؛ ل�شيق امل�شاحة؛ 
فــقد جاءت نتائجـــها الواقعية، �شادمــة، وغري مر�شية خا�شة اإذا ما قورنت 

منظمة الصحة العالمية: المملكة هي 
األقل تطبيًقا ألنظمة المرور ولوائحه..!
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باجلهــود الكبيــرة التي ُبــذلت عــرب )31( عاًما املا�شيــة وما تــم اإنفاقه على 
فعاليتها للو�شول اإلى الأهداف املرجــوة.

ا بعــد هــذه الدرا�شــة يف حينها؛ كتبت مقاًل بعدها مبا�شرة،  واأذكــر اأي�شً
بعنــوان : » جناح وف�شــل التوعيــة املروريــة وا�شتمــرار اجلهــود « وكــان �شـعار 
اأ�شبــاب ومربرات لهذا النتائج؛ وذكرت  الأ�شبوع »ل تــروح الروح«؛ لإيجــاد 
فيها اأن اأي م�شــروع يحتــاج ل حمالــة اإلى تقــومي دائــم ومراجعــة م�شــتمرة 
خا�شة اأن هذا العمل الذي ي�شارك فيه جــهات عدة اأمنية واأهلية، واأن مثل 
طريق  خارطة  ت�شّكل  حيث  كبــرية  اأهمية  لهــا  بالتاأكــيد  الدرا�شات  هذا 
ملعرفة النتائج.. لكـــل عمــل واملتغـــريات الواجـــب اإحـــداثها لتطويـــر الأداء 

وحتـــقيق الأهداف.

اجلانب الثاين، اأكــدت فيــه اأن اأهــداف املــرور الأ�شا�شــية ملنظومة العمل 
املرورية  احلـركة  على  ال�شيــطرة  اإحكام  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  ترتكز  املروري 
وتوفري الأمن وال�شالمة مل�شتخدمي الطريق يف مواجهة كافــة الظروف الفنية 
والإدارية والطارئة لهذه احلركة، اأما املهام التي تداخلــت ورمبــا قــللت من 
اهتمام املرور مبهامه الأ�شا�شية كثرية ومن بينها التوعية املرورية؛ وكلنا نعلم 
اأن التوعية على م�شتوى الوطن حتتــاج اإلى اإمكانات فنية واإدارية متخ�ش�شة 
ومتابعة وهــذا بالتاأكــيد ا�شتمــراره �شيكــون على حــ�شاب ما هو اأهم.. والأهم 

هو املهام الأ�شا�شية التي �شبق ذكرها. 

بالعودة اإلى معــرفة الأ�شبـاب احلقيقــة لتلك احلوادث املتزايدة واملدمرة، 
التي على اإثرهــا و�شف قـرار منظـمة ال�شحـة العامليــة اململــكة باأنهــا الأقـــل 
تنفيًذا لالأنظمــة واللوائح املرورية..! اأعتقد اأن اخلربات ال�شابقة من خالل 
الربامج التي ُق�شد بها معــاجلة تلك الأ�شباب، مثل: التوعية املرورية وكذلك 
املادة )68( من نظام املرور اجلــديد والتي تــوؤ�ش�س اإلى املعاجلات من خالل 
جدول املخالفات الأربعة بتحديد احلد الأعلى والأدنى لكــل خمــالفة بني تلك 
الفئات جندها هي الأخرى مل حتقق الهدف املن�شود؛ لذلك نــرى اأن املعـاجلة 
القادمة ميكن العودة اإلى املــادة )76( و�لتي تــوؤ�ض�ض �إلى نظــام �لنقاط؛ وهو 
نظام عاملي ثبت جدواه وكانت اململكة من اأوائل الدول العربية التي تبنت هذا 
النظام؛ واأ�شدرت له لئحة تنفيذية عام 1420هـ، تـم التاأكيد عليه يف النظام 

اجلديد يف مادته ال�شابقة.
 واأت�شــور اأن مــا هــو مطلــوب الآن هــو تفعيل هــذا النظــام؛ خا�شــة واأن 
ا  اأ�شبحت مواتية؛ فنًيا؛ وتقــنًيا ومعلــوماتًيا؛ وعدلًيا، خ�شو�شً كل الظروف 
بعد �شدور قرار جمــل�س الــوزراء، رقـم 167 وتاريخ 1401/9/14هـ، الذي 
ن�ّس على تاأ�ّشي�س حماكم مرورية متخ�ش�شة، بالإ�شافة اإلى حماكم جتارية 
وعّمالية متخ�ش�شة؛ ورمبا يتم العمل بهذه املحــاكم من خالل جلنة مرورية 
احلوادث  منازعات  يف  الف�شل  يتم  حتى  العامة؛  املحاكـم  لدى  متخ�ش�شة 

املرورية وخمالفاتها، وذلك ل�شــمان عــدالة الإجــراءات.
ل �شيما واأن كل الأخطاء التي �شبقت متت معاجلتها من خالل الالئحة 
التنفيذية، التي �شاحبت النظام وكــذلك اكتمــال مركز املعلومات يف اأف�شل 
تغــيرًيا يف م�شرية املعاجلات  اأحدثنــا  اأن يقدمه؛ وبذلك نكون قد  ما ميكن 
انتظاًرا؛ لتفعيل ا�شرتاتيجية ال�شالمــة املروريــة والتي من املفرت�س اأن تنتهي 

يف عام 1444هـ.

المملكة من أكثر الدول التي يمتلك 
سكانها سيارات
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ر�بعا: الأهلية: يجب اأن يكون ال�شريك يف عقد ال�شركة اأهاًل للتعاقد، واإل 
كان العقد باطاًل، والأهلية تكون ببلوغ ال�شخ�س �شن ثمان ع�شرة �شنة هجرية.

�لأركان �ملو�شوعية �خلا�شة بعقد �ل�شركة 
�أول: تعدد ال�شركاء: وهو ا�شرتاك �شخ�شان اأو اأكرث يف عقد ال�شركة.

ثانيا: تقدمي احل�ش�س: م�شاهمه كل �شريك بتقدمي ح�شة يف راأ�س مال 
ال�شركة، وهي التي حتدد ن�شيبه من الأرباح واخل�شائر، واحل�شة تكون على 

اأنواع :
نقدية وهي مبلغ حمدد من النقود يقدمها ال�شريك منه يف تكوين راأ�س 
مال ال�شركة يف املوعد املحدد؛ واإذا تاأخر يف ت�شديد ح�شته تالحقه ال�شركة 

بتعوي�س عما حلقه بها من �شرر.
2- عينية فقد تكون احل�شة حق ملكيه اأو منفعة اأو حق اآخر وهنا نفرق 
بني حالتني: )اأ( اإذا قدمت احل�شة على �شبيل التمليك في�شاأل ال�شريك عن 
�شمان احل�شة يف حالة الهالك اأو ال�شتحقاق اأو ظهور عيب اأو نق�س فيها 
البيع،  اأحكام عقد  ال�شريك وفق  لها بال�شتحقاق؛ في�شاأل  التعر�س  اأو عدم 
ول بد من اتباع الإجراءات ال�شكلية بنقل امللكية وت�شجيلها؛ واإل اعترب البيع 
باطاًل واحل�شة باطلة وعلى ال�شريك متكني ال�شركة من ت�شلم ال�شيء املبيع 

الذي ميثل احل�شة.
)ب( اإذا قدمت احل�شة على �شبيل النتفاع في�شاأل ال�شريك وفق اأحكام 
لل�شركة النتفاع  املال الذي  ال�شريك حمتفظًا مبلكية  الإيجار؛ ويبقى  عقد  
ال�شركة  لل�شركة؛ ول يجوز لدائني  املالية  الذمة  املال يف  به ول يدخل ذلك 
التنفيذ عليه ل�شتيفاء ديونهم؛ ولل�شريك املطالبة بقيمة ح�شته املقدمة على 
�شبيل النتفاع من اأموال ال�شركة قبل الق�شمة؛ ويف جميع الأحوال اإذا كانت 
احل�شة املقدمة عينيه فيجب تقدير قيمتها من اأجل حتديد ن�شيبه يف راأ�س 

مال ال�شركة.
3-احل�شة بالعمل:

يجوز اأن تكون ح�شة ال�شريك عماًل يوؤديه لل�شركة.
العمل الفني اجلاد الذي ي�شهم يف جناح ال�شركة ويعود عليها بالنفع املادي.

تعريف �ل�شركة:
هو عقد يلتزم مبقت�شاه �شخ�شان اأو اأكرث باأن ي�شاهم كل منهم يف م�شروع 
عن  ين�شاأ  قد  ما  لقت�شام  عمل  اأو  مال  من  ح�شة  بتقدمي  الربح  ي�شتهدف 

امل�شروع من ربح اأو خ�شارة.
طبيعة �ل�شركة:

�أوًل- ال�شفة التعاقدية لل�شركة: يقت�شي اعتبار ال�شركة عقدًا ب�شرورة 
خ�شوع هذا العقد للقواعد العامة يف العقود )حرية املتعاقدين(.

ثانيًا- ال�شفة التنظيمية لل�شركة: راأي فيها نظامًا قانونيًا يتعار�س مع 
التي  القانونية  القواعد  من  املجموعة  تلك  بالنظام  ويق�شد  العقد؛  فكرة 
تهدف اإلى غر�س م�شرتك ويقت�شر دور الأفراد على الإف�شاح عن الرغبة 

يف الن�شمام اإليها.
�أنو�ع �ل�شركات �لتجارية
�أوًل: �شركات الأ�شخا�س وهي :

�شركات الت�شامن. 
2- �شركات التو�شية الب�شيطة. 3

�شركات املحا�شة.
ثانيًا: �شركات الأموال: وهي ال�شركات امل�شاهمة.

ثالثًا: ال�شركات املختلطة وهي :
�شركة ذات امل�شئولية املحدودة.

�شركات التو�شية بالأ�شهم.
راأ�س  التعاونية. وال�شركات ذات  ال�شركات   : وهناك �شركات اخرى مثل 

املال القابل للتغيري.
�لأركان �ملو�شوعية �لعامة لعقد �ل�شركة

�أوًل: الر�شا اخلايل من عيوب الإرادة: وهو يعني وجوب ترا�شي جميع 
�ل�ضركاء على كل ما يت�ضمنه عقد �ل�ضركة من �ضروط مثل) �لغر�ض، ر�أ�ض 

املال، مقدار احل�ش�س، قواعد الإدارة(.
وعيوب  العيوب،  من  خالية  �شليمة  اإرادة  عن  الر�شا  ي�شدر  اأن  ويجب 
الإرادة هي )الإكراه، الغلط، ال�شتغالل، والتغرير مع الغنب( وبوجود هذه 

العيوب يكون العقد قاباًل للبطالن )اأي باطل ن�شبيًا(.
�أن  في�ضرتط  و�ل�ضرر،  �لنفع  بني  �لد�ئرة  �لت�ضرفات  من  �ل�ضركة  فعقد 

يكون املتعاقد قد اأكمل الثامنة ع�شرة �شنة هجرية ل�شحة ت�شرفاته.
من  حتقيقه  ال�شركاء  ا�شتهدف  الذي  املايل  امل�شروع  هو  املحل:  ثانيًا: 

ور�ء قيام �ل�ضركة �أو هو �لن�ضاط �لقت�ضادي �لذي تقوم به �ل�ضركة.
�شروط املحل:

يجب اأن يكون املحل كركن مو�شوعي ممكنًا غري م�شتحيل و موجودًا.
يجب اأن يكون املحل م�شروعًا.

�أو �لن�ضاط  �أو �لهدف من تاأ�ضي�ض �ل�ضركة  ثالثًا: �ل�ضبب: وهو �لغر�ض 
الذي �شوف متار�شه ال�شركة، ويجب اأن يكون ال�شبب م�شروعًا وغري خمالف 

للنظام العام والآداب العامة وموجودًا.

أنواع الشركات وأركانها

عبد�لعزيز بن خالد �مل�شعل
�مل�شت�شار �لقانوين
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ل يجوز اأن تكون ح�شة ال�شريك ما له من �شمعة اأو نفوذ.
قابليتها  لعدم  ال�شركة  مال  راأ�س  تركيب  يف  بالعمل  احل�شة  تدخل  ل 
العام  ال�شمان  ال�شركة هو  راأ�س مال  للتنفيذ اجلربي ولأن  لأن تكون حماًل 

لدائنيها.
ل يجوز اأن تكون ح�ش�س جميع ال�شركاء ح�ش�شًا بالعمل.

اأو نية  التعاون يف املخاطرة  و  نية امل�شاركة؛ وهي نية ال�شرتاك  ثالثا: 
تكوين ال�شركة واحل�شول على الربح وحتمل اخل�شارة.

ر�بعا: �قت�ضام �لأرباح و�خل�ضائر؛ يقع باطلاً كل �ضرط �أو �تفاق بحرمان 
اأحد ال�شركاء من الربح اأو اإعفاءه من اخل�شارة وتوزيع حقوق ال�شركاء من 

�شايف الربح. والأرباح تكون على النحو الآتي:
اأرباح حقيقية: ل يلتزم ال�شريك برد ما قب�شه منها ولو حلقت ال�شركة 

خ�شارة.
ال�شريك  ولو كان  ال�شريك  ال�شركة مطالبة  لدائني  اأرباح �شورية: يجوز 
ال�شركة  عقد  يعني  مل  واإذا  �شورية،  اأرباح  من  قب�شه  ما  برد  النية  ح�شن 
ن�شيب ال�شريك يف الربح واخل�شارة فيجب اأن يعني ن�شيبه بن�شبة ح�شته يف 
راأ�س مال ال�شركة؛ واإذا عني عقد ال�شركة ن�شيبه يف الربح يكون ن�شيبه يف 

اخل�شارة معادًل لن�شيبه يف الربح.

�لأركان �ل�شكلية لعقد �ل�شركة
�أوًل: الكتابة: فيثبت عقد ال�شركة بالكتابة اأمام كاتب العدل، واإل فاإن 

�لعقد غري نافذ يف مو�جهة �لغري، و�ضبب ��ضرت�ط �لكتابة هو:
بينهم  فيما  ال�شركاء  بعالقة  تتعلق  كثرية  تفا�شيل  يت�شمن  العقد  )اأ(- 

وبني ال�شركة، فيعرف الغري تفا�شيله.
)ب(- يحدد لل�شركاء والغري حقوقهم وواجباتهم بو�شوح.

)ج(- اإجراءات ت�شجيل ال�شركة تقت�شي وجود عقد مكتوب.
املكتوب،  غري  ال�شركة  عقد  بطالن  على  �شراحة  ين�س  مل  القانون  اإن 
فالكتابة �ضرط �إثبات ولي�ضت �ضرط �نعقاد؛ فالعقد غري �ملكتوب بني �ل�ضركاء 
يعترب �شحيحًا اإل اإذا طلب اأحدهم اعتباره غري �شحيح؛ فعقد ال�شركة غري 
الغري  قبل  من  وجوده  اإثبات  ميكن  بل  مطلقًا؛  بطالنًا  باطاًل  لي�س  املكتوب 
بكافة طرق الإثبات، ول يجوز لل�شركاء الحتجاج على الغري بعدم نفاذ العقد 
و�ضرط  �ل�ضركاء،  مو�جهة  يف  به  يحتج  �أن  للغري  يجوز  لكن  �ملكتوب،  غري 
فيعترب  العقد  يكتب  مل  واإذا  ولزمًا،  �شحيحًا  ال�شركة  عقد  يجعل  الكتابة 
�شحيحًا وغري لزم ويحق للمتعاقد التم�شك بالبطالن فيتحول العقد لباطل، 

وكل ذلك با�ضتثناء �ضركة �ملحا�ضة فل ي�ضرتط كتابة عقدها.
ال�شركة  مدير  على  فيجب  املحا�شة  �شركة  با�شتثناء  الإ�شهار:  ثانيا: 
يطراأ  ما  وي�شهروا  ال�شركة  عقد  ي�شهروا  اأن  ال�شركة  اإدارة  واأع�شاء جمل�س 

عليه من تعديالت وفقًا لأحكام النظام.
الغري،  مواجهة  نافذ يف  العقد غري  اأن  يعني  ال�شركة  ا�شهار عقد  وعدم 
ال�شرر  تعوي�س  للت�شامن عن  اإدارتها  واأع�شاء جمل�س  ال�شركة  ي�شاأل مدير 

الذي ي�شيب ال�شركة اأو ال�شركاء اأو الغري ب�شبب عدم ال�شهار.

�ل�شركة �لفعلية
حتتل ال�شركة الفعلية اأهمية بالغة، ل �شيما يف الوقت املعا�شر الذي كرثت 
فيه ال�شـركات وتنوعت، ذلك اأنه ما من �شركة على الوجود اإل وهي معر�شة 
عدم  تبني  اأو  مثاًل،  ببطالنها  الق�شاء  حكم  ما  اإذا  فعلية  �شركة  تكون  لأن 
�شهرها وت�شجيلها، اأو اأي �شـبب مـن اأ�شـباب البطالن فيها، عندها اإذا بطلت 
اأن  اأن جنعل هذا البطالن من�شحبًا على جميع تعامالتهـا باعتبار  ل ي�شح 
العقد مل يكن اأ�شاًل، واإمنا الواجب حتقيق العدالة بحفظ احلقوق لأ�شحابها 
الأ�شرار  ب�شبب  اإل  ن�شاأت  ما  والتي  واآثارها،  الفعلية  ال�شركة  باإقرار  وذلـك 
التي تلحق كل متعامل مع ال�شركة قبل اأن يتبني بطالنها، والتي مبقت�شاها 
ترتتب اآثارًا من �شاأنها حماية املتعاملني مع هذه ال�شركة �شواء كانوا �شركاء 

اأو اآخرين غري �شركاء اأو دائنني لل�شركة وال�شركاء.
من  الكثري  وتبنتها  والفقه  الق�شاء  اأوجدها  نظرية  ال�شركة: هي  اأ�شا�س 
عقد  اأن  اعتبار  وعلى  الظاهر  الو�شع  الى حماية  ا�شتنادًا  ال�شركات  اأنظمة 
ال�شركة من العقود امل�شتمرة والتي يقت�شر فيها اأثر البطالن على امل�شتقبل 

دون املا�شي.
تعريفها : هي كل �شركة با�شرت ن�شاطها وارتبطت بعالقات نظامية مع 
الغري ثم ق�شي ببطالنها فتعترب قائمة وملزمة بجميع تعهداتها خالل املدة 

بني قيامها واحلكم ببطالنها .
اآثار العرتاف بالوجود الفعلي لل�شركة بالن�شبة لها ولل�شركاء وللغري:

العتبارية  ب�شخ�شيتها  حمتفظة  ال�شركة  تظل  لل�شركة؛  بالن�شبة  �أوًل: 
و�شكلها ونوعها ويرتتب على ذلك :

يف  �شواء  لآثارها  ومنتجة  �شحيحة  والتزاماتها  ال�شركة  حقوق  تظل 
مواجهة ال�شركاء اأو يف مواجهة الغري.

حيث  من  خا�شة  عقدها  ت�شمنها  التي  لالأحكام  وفقًا  ال�شركة  ت�شفى 
تعيني امل�شفي و�شلطاته .

اأنها  حيث  الت�شفية؛  فرتة  اأثناء  الفعلية  ال�شركة  اإفال�س  اإ�شهار  يجوز 
حتتفظ بال�شخ�شية  املعنوية بالقدر الالزم للت�شفية.

مل�شلحتهم  بالبطالن  ق�شي  الذين  با�شتثناء  لل�شركاء:  بالن�شبة  ثانيًا: 
تظل ال�شركة قائمة بينهم يف املدة ما بني تكوينها واحلكم ببطالنها. ويرتتب 

على ذلك:
تظل حقوقهم والتزاماتهم من قبل ال�شركة �شحيحة.
يجوز اإثبات ال�شركة فيما بينهم بكافة طرق الثبات.

يتم توزيع الأرباح واخل�شائر بينهم وفق ما اتفق علية يف العقد.
�شحة  الفعلية  بال�شركة  العرتاف  على  يرتتب  للغري:  بالن�شبة  ثالثًا: 
بطالن  على  ال�شابقة  الفرتة  يف  وبينهم  ال�شركة  بني  متت  التي  الت�شرفات 
ال�شركة؛ وذلك اإذا كانت لهم م�شلحة يف ذلك، اأما اإذا مل تكن لهم م�شلحة 
ال�شركة  اأن  اأي  النظرية،  تطبق  فال  الفعلية  ال�شركة  بوجود  العرتاف  يف 
اإذا  تعد باطلة قبل �شدور احلكم بالبطالن؛ وبعد �شدور احلكم بالبطالن 
تعار�شت م�شالح الغري فتم�شك البع�س ببقاء ال�شركة ومت�شك البع�س الآخر 

بالبطالن فيجب احلكم بالبطالن وذلك رجوعًا لالأ�شل.
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المعلمة بين مطرقة الموت أو ضياع الفرص الوظيفية

حوادث المعلمات.. إلى متى تزهق 
األرواح البريئة؟؟

�أجرى �لتحقيق: من�شور �لع�شاف

حو�دث �ملعلمـــات.. وما �أدر�ك مــــا حــــو�دث �ملعلــمات..؟ هــذه 
�لق�شية �لتي قـــ�شت م�شـــاجع �لعــديد من �لأ�شــر �ل�شعــــودية يف 

خمتلف مناطق �ململكة.
مرت عدة عقود على ماأ�شاة حـــو�دث �ملعلــمات, وطـــرحت يف 
تعيد  تز�ل  ل  �لكارثة  �أن  بيد  و�أطر�فها,  جو�نبها  بكل  �لإعالم 
�لدر��شي. ففي كل عام  �لعام  و�لأخرى خالل  �لفينة  نف�شها بني 
زهق �أرو�ح على �لطرق, وتفجع �لعديد من �لأ�شر بوفاة �لأم �أو  تجُ
�شكنهن,  �أماكن  بعيدً� عن  �ملعلمة, ممن يعملن  �لأخت  �أو  �لزوجة 
دموع تذرف على فتيات و�أمهات وزوجات و�أخو�ت, و�أخريات �أ�شنب 

بعاهات و�إعاقات م�شتدمية. 
مئات  تبعد  ومر�كز  مبحافظات  مد�ر�ص  يف  �ملعلمات  تعيني 
معاناة  �أبرزها  جمة,  م�شاوئ  له  �شكنهن,  �أماكن  عن  �لكيلومرت�ت 
�شاعات  تق�شي  حيث  �لعمل  �إلى  �لذهاب  م�شقة  يوميًا  �ملعلمة 
طويلة يف قطع م�شافة �لطريق, بل �إن بع�شهن يغادرن �إلى �لعمل 
قبيل �لفجر يوميًا, ول يعدن �إلى منازلهن �إل قرب نهاية �لنهار, 
وهذ� بكل �أ�شف له مردوده �ل�شلبي على �لأ�شرة وتربية �لأبناء, 

ف�شاًل عن �ملخاطر �لأمنية و�حلو�دث �ملرورية.
و�لرب�مج  �لقر�ر�ت  من  عددً�  �تخذت  �لتعليم  وز�رة  �أن  ومع 

تطوير  �شركة  تكليف  �عتماد  منها  �ملعلمات,  حو�دث  من  للحد 
للنقل باليدء يف تهيئة و�شائل نقل للمعلمات تتو�فر فيها عنا�شر 
�لأمن و�ل�شالمة مع و�شع برنامج تنفيذي متكامل ميكن من خالله 
تنفيذ �خلدمة �عتبارً� من مطلع �لعام �لدر��شي �لقادم, ومعاجلة 
وذلك  وبعيدة,  نائية  مبناطق  يعملن  �لالتي  �ملعلمات  م�شكلة 
تاأخري  مع  فقط,  �أيام  ثالثة  �إلى  �لدر��شي  جدولهن  بتخفي�ص 
دو�مهن �ل�شباحي �شاعة كاملة تعو�ص يف نهاية �لدو�م, ليت�شنى 
للمعلمات �حل�شور يف �لوقت �ملنا�شب لهن بكل ي�شر وطماأنينة, �إل 
ف�شركة  �ملعلمات,  حو�دث  من  يحد  لن  �لكثريين  نظر  يف  هذ�  �أن 
�لنقل لن متكن خالل عام و�حد من تلبية حاجة �ملعلمات للنقل يف 
مناطق �ململكة كافة, وبالتايل �شي�شطررن �إلى �حلافالت �لرديئة 
�لتي ت�شغلها بع�ص �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة, �أو و�فدون ي�شتغلون حاجة 
�ملعلمات بتوفري �شيار�ت » فان « ل  تتوفر  لها �ل�شيانة �لالزمة, ول 

و�شائل �ل�شالمة. 
�ملو�شوع, وتناوله من جو�نبه  ر�أت طرح هذ�  »�ل�شورى«  ملة 
مر�رة  يتجرعن  ممن  �ملعلمات  بع�ص  �آر�ء  و��شتطالع  �ملختلفة, 
�لعمل بعيدً� عن �أماكن �شكنهن, و�حللول �لتي طرحت ملعاجلة هذه 

�لق�شية و�لق�شاء على �أ�شبابها وم�شبباتها. 
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ح�شول  اأو  ال�شيارة  تعطل  حال  يف  اأوالطوارئ  الطرق  باأمن  الت�شال  على 
مكروه للمعلمات ل �شمح اهلل.”.

واأ�شارت اإلى اأن ال�شيارة التي تقل املعلمات من القرية حدث لها عطل وهن 
يف طريق عودتهن اإلى الطائف، وتاأخر عودة املعلمات، ول نعلم �شببًا لذلك، 
وعند ال�شاعة ال�شابعة لياًل ا�شطر اأولياء اأمورهن اإلى التبليغ للبحث عنهن، 
ويف العا�شرة لياًل مت العثور على ال�شيارة وهي متعطلة يف الرمال وكان بني 

املعلمات  معلمة مري�شة بال�شكر، واأخرى حامل ومت نقلهما اإلى امل�شت�شفى.

وفاة 16 معلمة في حوادث مرورية 
خالل الفصل الدراسي األول لهذا العام

�إح�شائية بحو�دث �ملعلمات
وما  املعلمات  حوادث  عن  اإح�شائية  عر�س  بداية  املنا�شب  من  ولعله 
اأ�شفرت عنه من وفيات واإ�شابات، حيث تفيد اإحدى الدرا�شات احلديثة التي 
ن�شرت نتائجها موؤخرًا اأن  ن�شبة حوادث املعلمات يف اململكة بلغت 6.2%  من 
الكيلومرتات،  مئات  �شكنهن  اأماكن  عن  عملهن  مقر  يبعد  الالتي  املعلمات 
متجاوزة الن�شبة العامة للحوادث والتي بلغت 4% . وت�شري درا�شات اأخرى اإلى 
اأن معدل حوادث الطالبات و�شل اإلى 3.5 لكل 100 طالبة، كما بلغ اأطوال 
الرحالت اليومية التي تقوم بها املعلمات الالتي يعملن خارج مدينة الريا�س 

فقط اأكرث من )598.26( كيلو مرتًا.

 وتتعدد الأ�شباب وتتكرر احلوادث التي تتعر�س لها املعلمات يف خمتلف 
الف�شل  و�شهد  والإ�شابات.  الوفيات  ع�شرات  عنها  وينتج  اململكة  مناطق 
احلوادث،  من  العديد  1436هـ   /1435 الدرا�شي  العام  من  الأول  الدرا�شي 
ت�شببت يف وفاة اأكرث من 16 معلمة، ومتو�شط عدد الإ�شابات بلغ اأكرث من 35 

اإ�شابة معظمها ت�شبب يف عجز للم�شابة.

�شكاوى �ملعلمات00 ماآ�شي ت�شرتعي �لهتمام
وحول م�شل�شل »حوادث املعلمات« تروي املعلمة )ج. �س( ق�شة لبنة اأخيها 
التي تعي�س يف حمافظة بي�شة، وتخرجت من اجلامعة ولديها اأطفال، وبعد 6 
�شنوات من التخرج جاءها التعيني يف مدر�شة »مهد الذهب« يف املدينة املنورة«؛ 
مت�شائلة: »ملاذا مل ُتَعنّي يف بي�شه اأو يف القرى املجاورة؟«، وتابعت: »ا�شطرت 
ابنة اأخي حتى ل ُت�شيع فر�شة التعيني التي طاملا �شعت اإليها، اأن تاأخذ بناتها 
معها، وت�شتاأجر يف املدينة املنورة �شكنًا لها خوفًا من ال�شفر اليومي، ونزيف 
»الأ�شفلت« الذي يهاجم املعلمات يوميًا. وتركت اأولدها الذكور عند والدهم 
يف بي�شه حيث يرتبط بعمله الر�شمي يف املحافظة. و�شددت على اأهمية معاجلة 

هذا الو�شع يف تعيني املعلمات الذي يت�شبب يف تفكك الأ�شر.

معلمة تدفع 2000   ريال �شهريًا لنقلها �إلى عملها
من جانبها، قالت اإحدى املعلمات: اأنا اأعي�س يف حمافظة الطائف، واأعمل 
 80 القرية  اإلى  الطائف  حمافظ  و�شط  من  والطريق  اجلنوب  يف  قرية  يف 
كم، وهو طريق غري “م�شفلت”، وغري معبد، وكله حجارة؛ وا�شطررت اإلى 
وتابعت:  املدر�شة،  اإلى  بتو�شيلي  يقبل  لل�شائق حتى  �شهريًا  ريال  دفع 2000 

العمل.  على  اأ�شررت  ولكني  والعمل؛  البيت  بني  زوجي  “خرّيين 
وافادت معلمة اأخرى اأن �شديقتها تعمل معلمة يف قرية تبعد عن الطائف 
150 كم، والطريق �شحراء؛ م�شرية اإلى اأنها ل تعود اإلى املنزل اإل بعد الثالثة 
ع�شرًا يوميًا، ناهيك عن وعورة الطريق وعدم توفر �شبكة ات�شالت ت�شاعد 

�لأول  �لدر��شي  �لف�شل  خالل  �ملعلمات  حلو�دث  �إح�شائي 

1435/ 1436هـ

مروري  حادث  يف  �أخريات  و�أ�شيبت  معلمتان  توفيت   *
مبنطقة  �ملخو�ة  حمافظة  يف  �لأح�شبة  بو�دي  مروع 

�لباحة.

* توفيت معلمة و�أ�شيبت �أخريات؛ جر�ء حادث مروري 
بينبع  منازلهن  �إلى  �لنخل  ينبع  من  عودتهن  طريق  يف 

�لبحر مبنطقة �ملدينة �ملنورة.

قل معلمات يف طريقهن �إلى  * وَقع حادثجُ �نقالب ملركبة تجُ
عملهن, حيث �نقلبت �ملركبة على طريق “�ملدينة �ملنورة 

– �لق�شيم”, بالقرب من كوبري �حلناكية؛ ونتج عن ذلك 
ثالث حالت وفاة, وثالث �إ�شابات.

ت�شادم  حدث  يف  �أخريتني  و�إ�شابة  معلمتني  وفاة   *
طريق  على  �خللف  من  ب�شاحنة  تقلهن  �لتي  �ل�شيارة 

من  قادمات  للعمل  طريقهن  يف  وهن  �شرما”؛   – “تبوك 
قرية �خلريبة �لتي تبعد 155 كلم عن تبوك.

�إلى  بالإ�شافة  �أخريات,   5 و�أ�شيبت  معلمتان  توفيت   *
�شائقهن؛ �إثر �نقالب حافلتهن �أثناء قدومهن من مد�ر�ص 

حمافظة �لأفالج يف طريقهن ملنازلهن ي حمافظة �خلرج.

لهن  وقع  حادث  يف  �أخريات   4 و�إ�شابة  معلمتني  وفاة   *
– �لق�شيم �ل وهن يف طريقهن للمدر�شة  طريق �لريا�ص 

يف حمافظة �لزلفي.

* وفاة �أربع معلمات بالإ�شافة �إلى �شائقهن, فيما �أ�شيبت 
و�شاحنة  حافلتهن  بني  مروع  مروري  حادث  يف  معلمتان 

على طريق “تبوك �شرما”, بالقرب من “بئر �شكاعة”.
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 وت�شاءلت “ما احلل هل ترتك املعلمات الوظيفة حفاظًا على اأنف�شهن؟ 
وملاذا ل توجد خطة ممنهجة لتعيني املعلمات يف مدنهن، األ يكفي كل هذا 

الكم من ال�شحايا؟!«. 

�أ�شر مع وقف �لتنفيذ
وحتدث �شليمان احل�شني »ويل اأمر معلمة« عن الفراغ الذي ترتكه املعلمة 
التي تعمل يف املناطق النائية، حيث تفقد الأ�شرة تلك املعلمة خا�شة اإذا كانت 
متزوجة ولها اأولد  لأكرث من 12 �شاعة يف اليوم الواحد، وال�شبب يعود اإلى 
�شكنها مئات  تبعد عن مقر  نائية  اأو هجرة  بدوامها يف منطقة  الأم  التزام 
)م�شطرًا(  النظام  على  يتحايل  رمبا  البع�س  اأن  �شك  ول  »الكيلومرتات«، 
حيث يوقع يف �شجالت التعيني �شاهدًا باأن م�شكنه قريب من هذه الهجرة اأو 
تلك؛ وبال �شك اأن ما يدفعه اإلى هذا الت�شرف حر�شه على عدم التفريط 

بالوظيفة التي طاملا كانت املراأة يف انتظارها.

تعيني �ملعلمات غري �ل�شعوديات يف �ملناطق �لنائية
ال�شعوديات  غري  املعلمات  تعيني  اأن  ترى  »معلمة«  امللحم  نوف  الأ�شتاذة 
عددهن  قلة  من  الرغم  فعلى  الت�شاوؤلت!!  يثري  الكربى  باملدن  املدار�س  يف 
عما كان عليه الو�شع �شابقًا؛ اإل اأنه من املفرت�س اأن تقوم الوزارة بامل�شارعة 
املعلمة  ي�شري  الذي  فما  املتعاقدات،  من  بدًل  ال�شعوديات  املعلمات  باإحالل 
املتعاقدة  اأكان عملها هنا اأو هناك فهي يف كال احلالتني تظل مغرتبة؛ وهذا 
اأبدًا؛ بل  اأو من مكانتها واحلر�س على �شالمتها  ل يقلل من دورها كمعلمة 
يفرت�س اأن نهيئ لها امل�شكن املنا�شب والبيئة ال�شحية اجليد،ة كما يفرت�س 

ذلك مع بنات البلد.
وقالت: ما ق�شدته هو اأن املعلمة الوافدة ل يعنيها اأن تعمل هنا اأوهناك 
توؤدي  اأن  ت�شتطيع من خاللها  وظيفة حمرتمة  على  هو احل�شول  يهمها  ما 
ر�شالتها و�شط بيئة عمل منا�شبة، اأما عن بنات البلد فلهن الأولوية يف مناطق 
�شكنهن، ول يجب اأبدًا اأن ت�شكن املعلمة الوافدة بعيدًا عن موقع عملها لكي 

ل نعيد امل�شكلة من جديد.

عدم كفــاءة �ل�شائقــني و�شــوء حافـــالت �لنقل �أبرز �أ�شباب 
�حلو�دث

حوادث  اإلى  توؤدي  التي  الأ�شباب  اأبرز  خل�س  العجمي  �شليمان  املواطن 
ال�شيارات التي تقل املعلمات عرب م�شافات طويلة، ويف مقدمتها عدم كفاءة 
جانب  اإلى  فح�شها،  ومتابعة  احلافالت  �شيانة  وعدم  ال�شائقني،  من  كثري 
ع�شوائية النقل حيث ل توجد جهة م�شوؤولة وخمولة مبتابعة هذه الظاهرة؛ 
بع�شها طرق غري معبدة  اإن  بل  وامل�شالك؛  الطرق  بع�س  ناهيك عن وعورة 
ومتر مبفازات ومتاهات، اإلى جانب عدم توفر و�شائل النقل العام  بني املدن 
والقرى، هذا بالإ�شافة اإلى اآليـــات العــمل التي ينقـــ�شها التخطـــيط ال�شليم 
والتن�شيق بني وزارة التعليم ووزارة النـــقل ووزارة اخلدمــــة املدنيــة ووزارة 
املالية ووزارة الداخلية، ول نن�س هــنا اأن عــدم تفعيل الدرا�شات املتخ�ش�شة 
هذه  مثل  زيـــــادة  يف  الرئي�شــة  الأ�شبـــاب  اإحدى  متثل  امليدانية  وامل�شوحات 

احلوادث .
اإلى  حديثها  يف  تطرقت  تربوية«  »م�شرفة  حمفوظ  اآل  جوهرة  الأ�شتاذة 
ذات الأ�شباب التي ذكرها �شليمان العجمي، وقالت: اإن عدم تفعيل الدرا�شات 
املتخ�ش�شة وامل�شوحات امليدانية وتذليل ال�شعاب للباحثني �شواء الأكادمييني 
اأو غريهم ممن يبحثون عن حلول جذرية لهذه الظاهرة الدامية، من �شاأنه 
اأن ي�شع لنا حلوًل وبدائل رمبا ت�شهم يف حل كثري من ماآلت واإ�شكاليات هذا 

امللف، الذي بدا كظاهرة مرعبة منذ منت�شف الت�شعينات امليالدية.

مقرتحات ملعاجلة ق�شية حو�دث �ملعلمات
ويتحدث الأ�شتاذ �شعد بن حممد التميمي »م�شئول تربوي« عن املقرتحات 
التي رمبا اأن من �شاأنها الق�شاء على هذه احلوادث املميتة ويقول: اإن الكتفاء 
اأو  �شكانها  يقل عدد  قرية  اأو  اأكرث من هجرة  تخدم  تعليمية  مراكز  باإن�شاء 
يزيد  عن عدد معني حتدده وزارة التعليم، كما اأن اإقرار وتاأ�شي�س �شركات 
نقل مدر�شي موؤهلة ومراقبة من قبل الوزارة واملدر�شة نف�شها، من �شاأنه اأن 
اإن�شاء  يف  النظر  اإعادة  �شرورة  ذلك  اإلى  وي�شيف  الكوارث،  هذه  من  يحد 
قدر  املناطق حتاول  اإمارات  اأن  من  الرغم  وعلى  احلديثة،  والهجر  املراكز 
اإمكانها احلد من ا�شتحداث هجر جديدة، تكلف الدولة اإقامة وت�شييد بنى 
حتتية كان من املفرت�س اأن تعر�س مبالغها خلدمة اأهايل املنطقة ذاتها عرب 

املراكز ال�شكنية املاأهولة. 
وي�شري اإلى اأن من بني املقرتحات املطروحة على طاولة امل�شوؤولني يف وزارة 
املغرتبات  للمدر�شات  �شكنية  مقارًا  ت�شمل  اإن�شاء جممعات مدر�شية  التعليم 
وال�شعة  احلجم  حيث  من  وتكون  الطبية  اخلدمات  توفري  فيها  يراعى  كما 

متوافقة مع احلجم ال�شكاين لتلك املراكز والهجر.
ويوؤكد الأ�شتاذ �شعد التميمي �شرورة تفعيل برنامج مل ال�شمل الذي طرح 
من قبل الوزارة بحيث ي�شهم اأكرث يف حل جزء كبري من هذه امل�شكلة ل �شيما 

اإذا روعي فيه اجلوانب املتعلقة بعمل املوظف املرافق للمعلمة املغرتبة.
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نائية«  منطقة  يف  تعمل  معلمة  »زوج  الدو�شري  حماد  الأ�شتاذ  وي�شخ�س 
و�شعيات معظم احلافالت التي يهيئها بع�س الأفراد اأو حتى بع�س املوؤ�ش�شات 
اأو ال�شركات لنقل عدد اأكرب من املعلمات، حيث يلجاأ البع�س اإلى تغيري مقاعد 
احلافالت اأو يزيلها بحيث ت�شبح احلافلة عبارة عن جمل�س اأ�شبه ب�شندوق 
فقدان  ي�شبب  مما  الأمان  حلزام  وجود  ل  حيث  اخلطر  يكمن  وهنا  مغلق، 
فقدان  اأن  �شك  ول  اخلطرية،  واملنعطفات  املنحنيات  عند  ل�شيما  التوازن 
ل�شالمة  يعترب ت�شرف خطري، ووجود احلزام �شبب �شروري  الأمان  حزام 
احلوادث  من  كثريًا  اأن  ولالأ�شف  وتعالى،  �شبحانه  اهلل  عناية  بعد  الركاب 
اأنا�س  �شحيتها  راح  والذي  العمال  حتى  اأو  املعلمات  نقل  يف  �شواء  املماثلة 
ال�شالمة يف  �شبل  توخي  املرورية خمالفة عدم  التقارير  لهم  �شجلت  اأبرياء 

املركبة ل�شيما احلافالت وعربات ال »بيك اآب.
اإلى حلول عملية �شريعة  اأن الق�شية حتتاج  واأكدت املعلمة ح�شه احلمد 
وناجعة حتد من اإزهاق اأرواح بريئة، تتمثل يف اإعادة وزارتي التعليم واخلدمة 
املدنية النظر يف تعيني املعلمات، باأن يقت�شر التعيني يف املدينة التي ت�شكن 
فيها املعلمة، اأو يف القرى القريبة منها بحيث ل تتعدى امل�شافة 40 كيلومرتًا. 
اإلى جانب التن�شيق مع اجلامعات فيما يتعلق بالحتياج الفعلي للمعلمات يف 

كافة التخ�ش�شات، يف كل مدينة، لكل خطة تنموية.
ووزارة  التعليم  وزارة  بني  م�شرتكة  م�شوؤولية  املعلمات  حوادث  اأن  وراأت 
يف  تكمن  التعليم  وزارة  م�شوؤولية  اأن  مبينة  للمرور،  العامة  والإدارة  النقل 
دون  �شكنهن،  الكيلومرتات عن  مئات  تبعد  نائية  املعلمات يف مناطق  تعيني 
مراعاة لظروفها الأ�شرية، وظروف الطرق ووعورتها، وخطورتها على حياة 
املعلمة، ووزارة النقل م�شوؤوليتها تقع يف عدم مراقبة املوؤ�ش�شات التي �شرحت 
لها بنقل �ملعلمات و�لطالبات، ومدى �لتز�مها بال�ضروط، وعدم منح عقود » 
من الباطن« نقل للمعلمات والطالبات لوافدين للقيام باملهمة، يف حني تكمن 
م�شوؤولية املرور يف الت�شاهل يف مراقبة �شيارات نقل املعلمات ومدى التزامها 

باأنظمة ال�شالمة املرورية، وال�شيانة الدورية لل�شيارات.

م�شروع �لنقل �جلديد بارقة �أمل للق�شاء على ماأ�شاة حو�دث 
�ملعلمات

     بحلول العام الدرا�شي املقبل �شوف تطلق وزارة التعليم – باإذن اهلل - 
م�شروع النقل العام للمعلمات، وذلك للحد من احلوادث املرورية حلافالت 
نقل املعلمات والطالبات، وبح�شب وزارة التعليم فاإن امل�شروع �شيتبع اأنظمة 
املرحلة  ت�شمل  اأعمالها، بحيث  تلتزم مبعايري اجلودة يف  وموا�شفات عاملية 
الأولى من امل�شروع نقل )24872( معلمة يف خمتلف املناطق، كما اأنه �شيوفر 

نحو 3 اآلف وظيفة لل�شباب ال�شعودي.

ومن اأهم مميزات النقل اجلديد توفري عنا�شر الأمن وال�شالمة، وو�شع 
حد ل�شيارات النقل حيث ل تتجاوز �شرعة املركبة الواحدة 100 كلم يف ال�شاعة. 
واأيدت الأ�شتاذة ملى ال�شدي�س »معلمة » هذه اخلطوة من الوزارة يف اإطار 
�شركة )تطوير  تكليف  باعتماد  للحد من هذه احلوادث،  خططها اجلديدة 
الأمن  عنا�شر  فيها  تتوافر  للمعلمات  نقل  و�شائل  تهيئة  يف  بالبدء  للنقل( 
وال�شالمة مع و�شع برنامج تنفيذي متكامل ميكن من خالله تنفيذ اخلدمة 
اعتبارًا من مطلع العام الدرا�شي القادم، وي�شمل هذا الربنامج عدة برامج 
منها: تقليل عدد الرحالت الأ�شبوعية للمعلمة؛ وذلك من خالل تقليل عدد 

اأيام الدوام وتقليل امل�شافات بحيث يكون التعيني يف اأقرب هجرة اأو قرية.

قر�ر  تخفي�ص دو�م �ملعلمات 
النائية  باملدار�س  املعلمات  دوام  بتخفي�س  القا�شي  التعليم  وزارة  قرار 
اإلى ثالثة اأيام يرى الكثريون اأنه لن يخفف من املعاناة واحلوادث املتكررة، 
مطالبني بتعيني املعلمات قرب منازلهن، وذهب البع�س اإلى القول اإن وزارة 
التعليم اختزلت بهذا القرار حوادث املعلمات يف ثالثة اأيام بدًل من خم�شة 
اأيام، يف اإ�شارة اإلى اأن هذا القرار ل يهدف اإلى احلد من حوادث املعلمات، 

بقدر ما يهدف اإلى، منح املعلمة ق�شاء وقت اأطول مع اأفراد اأ�شرتها.

من جهة اأخرى تفيد بع�س امل�شادر باأن ثالث وزارات ذات عالقة بنقل 
املعلمات تعمل على  ت�شييق اخلناق على �شائقي �شيارات نقل املعلمات غري 
�لنظاميني يف �ملناطق �لبعيدة و�لنائية، من خلل و�ضع نقاط للتفتي�ض على 
للت�شدي  حماولة  يف  اململكة،  مناطق  كافة  يف  والزراعية  ال�شريعة  الطرق 
يف  املعلمات  لها  تتعر�س  التي  املرورية  للحوادث  توؤدي  قد  التي  لالأ�شباب 
رحالت �شفرهن اليومية التي ت�شل يف بع�س الأحيان اإلى 600 كيلو مرت ذهابًا 
واإيابًا. كما اأكدت “وزارة النقل” عدم نظامية عمل �شركات النقل اخلا�س، 
التي تعمل يف جمال نقل املعلمات؛ كونها ل متلك ت�شاريح ر�شمية، م�شرية 
تطبيقات  عرب  لأن�شطتها،  ت�شوق  �شركات  �شت  ملفات  اإحالة  متت  اأنه  اإلى 
اإلكرتونية اإلى وزارة الداخلية اأخريًا. واأكدت اأن جميع �شركات النقل اخلا�س 
التي تنقل املعلمات والطالبات يف �شيارات خا�شة، ل متلك تراخي�س ملزاولة 

ن�شاطاتها، وتعمل من تلقاء نف�شها، وهو اأمر خمالف لأنظمة الوزارة. 

تعيين المعلمة في منطقة نائية 
يعني غيابها 12 ساعة  عن أسرتها

قرار تخفيض دوام المعلمة إلى ثالثة 
أيام لن يحد من الحوادث المرورية
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رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس البرلمان العربي

�لدكتور عبد�هلل  �ل�شيخ  �ل�شورى  رئي�ص مل�ص  ��شتقبل معايل 
بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ يف مكتبه مبقر �ملجل�ص يف �لريا�ص 
حممد  بن  �أحمد  �لأ�شتاذ  �لعربي  �لربملان  رئي�ص  معايل  �ليوم, 
�جلرو�ن ير�فقه نو�ب �لرئي�ص وروؤ�شاء �للجان يف �لربملان, مبنا�شبة 

زيارته للمملكة.
مبعايل  �للقاء  م�شتهل  يف  �ل�شورى  مل�ص  رئي�ص  معايل  ورحب 
�لربملان  بقر�ر  منوها  �لربملان  و�أع�شاء  �لعربي  �لربملان  رئي�ص 
�لعربي منح خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 
�آل �شعود -حفظه �هلل- و�شامه من �لدرجة �لأولى تقديرً� وعرفانًا 
من �لربملان �لعربي للمو�قف �لر�ئدة و�ل�شجاعة و�لإن�شانية للملك 
�لعربية  �ملنطقة  ق�شايا  جتاه  ـ  �هلل  رعاه  عبد�لعزيزـ  بن  �شلمان 

ب�شكل عام وق�شية �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق ب�شكل خا�ص.
العربي  الربملان  قرار  اأن  اأحمد اجلروان  الأ�شتاذ  اأكد معايل  من جانبه 
منح خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ـ حفظه 
للقيادة  وعرفانًا  وامتنانًا  تقديرًا  ياأتي  الأولى  الدرجة  من  و�شامه  ـ  اهلل 
احلكمية واملواقف ال�شجاعة للملك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود - يحفظه 

اهلل- جتاه ق�شايا الأمة العربية والإ�شالمية.

 وقد مت خالل اللقاء ا�شتعرا�س جهود الربملان العربي يف تعزيز جمالت 
التعاون الجتماعية والقت�شادية والثقافية بني ال�شعوب العربية.

من جهة اأخرى اأقام معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
الربملان  رئي�س  ملعايل  تكرميًا  غداء  حفل  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 

العربي والوفد املرافق.

الدكتور  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  الغداء  وحفل  اللقاء  ح�شر 
الدكتور حممد بن  للمجل�س  العام  الأمني  اأمني اجلفري، ومعايل  حممد بن 
اآل عمرو واأع�شاء جمل�س ال�شورى اأع�شاء الربملان العربي الدكتور  عبداهلل 

عبداهلل املنيف الدكتور م�شعل ال�شلمي.

وكان معايل رئي�س الربملان العربي قد و�شل اإلى الريا�س م�شاء اأم�س وكان 
يف ا�شتقباله مبطار امللك خالد الدويل ع�شو جمل�س ال�شورى ع�شو الربملان 
الدكتور عبداهلل  بالربملان  واملالية  القت�شادية  ال�شوؤون  رئي�س جلنة  العربي 
حممد  اململكة  لدى  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  و�شفري  املنيف  علي  بن 

�شعيد الظاهري.
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آل الشيخ يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب المغربي
سبل تعزيز العالقات بين المجلسين

��شتقبل معايل رئي�ص مل�ص �ل�شورى �ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل 

بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ يف مكتبه مبقر �ملجل�ص يف �لريا�ص 

�ل�شقيقة   �ملغربية  �ململكة  يف  �لنو�ب  مل�ص  رئي�ص  نائب  معايل 

للمملكة  زيارته  خالل  له  �ملر�فق  و�لوفد  ر�شادي  �شفيق  �لدكتور 

موؤخرً�.

ويف بد�يـــة �ل�شتقــبال رحــب معــايل رئيـــ�ص مل�ص �ل�شورى 

مبعايل نائــب رئيـــ�ص مـــل�ص �لنـــو�ب �ملغربي و�لــوفد �ملر�فـــق 

له متمنيًا لهم طـــيب �لإقامـــة يف بلدهم �لثاين, منوهًا بالعالقات 

�لثنائية �ملتميزة بني �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�ململكة �ملغربية 

�ل�شقيقة يف �شتى �ملجالت.

امللك  ال�شريفني  احلرمني  ال�شقيقني خادم  البلدين  قائدي  حر�س  واأكد 
حممد  امللك  جاللة  واأخيه  اهلل-  -حفظه  �شعود  بن عبدالعزيز اآل  �شلمان 
اأوا�شر  وتقوية  تعزيز العالقات الأخوية  على  املغربية  اململكة  ملك  ال�شاد�س 

الروابط بني البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.
واأ�شار معاليه اإلى ما يربط جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�شعودية 
متميزة،  عالقات  من  املغربية  اململكة  يف  وامل�شت�شارين  النواب  وجمل�شي 
م�شددًا على اأهمية تبادل الزيارات بني اجلانبني �شواء على م�شتوى الرئا�شة 
العالقات الأخوية بني  تعزيز  يف  الربملانية   ال�شداقة  جلان  م�شتوى  على  اأو 

البلدين ال�شقيقني.

وخالل ال�شتقبال قّدم معايل رئي�س جمـــل�س ال�شــــورى نبذة عن م�شرية 
ال�شورى يف  اململكة  واآلية عمل املجل�س  ودوره الت�شريعي والرقابي.

من جانبه اأعرب معايل الدكتور �شفيق ر�شادي نائب رئي�س جمل�س النواب 
باململكة املغربية ال�شقيقـــــة عن �شعادتــــه بزيـــارة اململكـــة، ونقل ملعايل رئي�س 
جمل�س ال�شورى حتيات معايل رئيــــ�س جملـــ�س النـــواب املغـربي ال�شيد را�شيد 
الطالبي العلمي، موؤكدًا عمق العالقات الثنائيـــة بني اململــكة املغربية واململكة 
العربية ال�شعودية يف �شتى املجالت، واأ�شـــاد بالتعـــاون الربملـــاين بني مــجل�س 
ال�شورى وجمل�س النواب وما حققتـــه الزيـــارات املتبادلــــة بني املجــــل�شني من 

نتائج ايجابية ت�شب يف خدمة م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
 ويف نهاية الجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة.

حممد  الدكتور  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  ال�شتقبال  ح�شر 
الدكتور يحيى بن  ال�شورى  اأمني اجلفري ومعايل م�شاعد رئي�س جمل�س  بن 
عبداهلل ال�شمعان وع�شو جمل�س ال�شورى )الع�شو املرافق( الدكتور ثامر بن 

نا�شر الغ�شيان.
املرافق  والوفد  املغربي  النواب  رئي�س جمل�س  نائب  قام معايل  اإثر ذلك 
احلديثة  التقنية  الو�شائل  على  خاللها  اطلع  املجل�س  قاعات  يف  بجولة  له 
اإدارة  وطريقة  واأعماله  ملهامه  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  ممار�شة  وكيفية  بهما 
اجلل�شات والت�شويت اآليًا،  كما ح�شر جانبًا من اجلل�شة التي عقدها جمل�س 

ال�شورى.
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مجلس الشورى يكرم أعضاءه الذين عينوا في موقع قيادية في الدولة

آل الشيخ: نفخر بالثقة الملكية المتجددة في أهل الشورى

عبد�هلل  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شورى  ملــ�ص  رئيـــ�ص  معايل  �أكد 

بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شـــيخ �أن مـــل�ص �ل�شورى بات �ليوم 

�لعملية  يف  متينا  و�أ�شـــا�شًا  �لقر�ر,  �شناعة  �أركان  من  مهما  ركنًا 

�لتنموية �لتي ت�شهدها بالدنا بف�شل �هلل �أوًل ثــم بف�شل ما يلقاه 

�ل�شريفــني  �حلــرمني  خـــادم  من  كبــري  و�هتمام  م�شتمر  دعم  من 

�لأمني  عهده  ويل  و�شمــو  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك 

عبد�لعزيز  بن  نايف  بن  حممد  �لأمري  �مللكي  �ل�شـــمو  �شـــاحب 

و�شمو ويل ويل �لعهد �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان 

بن عبد�لعزيز-حفظهم �هلل-.

و�أ�شاف معايل �لدكتور عبد�هلل �آل �ل�شـــيخ يف كلمــة �ألقاها يف 

�حلفل �لذي �أقامه مل�ص �ل�شورى تكـــرميًا لأع�شـــائه �ل�شـــابقني 

�لذين عينو� يف مو�قع قيادية بالدولـــة: » ر�أينا بني وقت و�آخر ما 

ي�شرف به �ملجل�ص من �لقيادة �حلكيـــمة من �خـتيار بع�ص �أع�شائه 

يف مو�قع �أخـــرى من مو�قع �مل�شوؤولية وزيرً� �أو �شفريً� �أو م�شت�شارً� 

�أو مديرً� جلامعـــة �أو موؤ�شـــ�شة؛ ونحـــن بال �شك نعتز ونفخر بهذه 

�لثقة �مللكية �ملتجددة يف �أهل �ل�شـــورى �لذيـن �أك�شبتهم جتربتهم 

خرب�ت فوق خرب�تهم فكانو� �أهاًل للثقة و�مل�شوؤولية.

واأ�شار معاليه اإلى ما قدمه اأع�شاء املجلـــ�س ال�شابقــني مـــن عمل واإخال�س 
ملجل�س ال�شــــورى، واإثرائـــهم عمـــل املجـــل�س بخـــرباتهم وجتـــاربهم العملية 
وا�شتطاعوا مع بقية زمالئهم وزميالتهم ر�شــم �شورة رائعة عن عمل املجل�س 

ون�شاطه ودوره الذي يت�شرف باأدائه .

اإن هـــذه املنا�شبات التي يقيمها   : ال�شـــورى قائـــال  وتابع رئي�س مــجل�س 
املجل�س هي رمز لرّد اجلميل ملن �شاركونا امل�شيـــرة املباركة لهذا املجل�س وهو 
اأمر داأب عليه جمل�س ال�شـــورى فلزمالئي الذيـــن ترجلوا عن �شهوة العمل 
الربملاين اأقول لكم اإن امل�شـــاعر لتعجـــز عن البوح مبا تختلجه جتاهكم من 
�شادق الود واملحبــة؛ واأنتـــم الذين �شاركتمونا كل حلظات الإجناز وخ�شتم 
معنا العمل الربملاين؛ وكــانت م�شاركاتكم واآراوؤكم م�شدر فخر واعتزاز لنا؛ 
و�شيبقى ما قدمتموه خـــالدًا يف تاريـــخ املجــل�س و�شفحاته، ف�شكرًا لكم من 
القلب مع �شادق الأمنيات لكم باأن تكــون حمطاتكم القادمة زاخرة بال�شعادة 
والهناء كما كانت حمطتكم املا�شيــة غنيـــة بالعــمل والعطاء، و�شوف تبقى 

ذكراكم الطيبة يف خدمة الوطن حمل تقدير اجلميع.
بعد ذلك  األقى معايل وزير الدولــة ع�شو جمل�س الوزراء ل�شوؤون جمل�س 
ال�شــورى الأ�شتاذ حممـــد بن فيــ�شل اأبو�شـــاق كلمة الأع�شاء املكرمني رفع 
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وزمالوؤه خـــاللـــها بالغ ال�شكـــر والمتنـــان لـخادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمـــان بن عبدالعزيـــز - حفظه اهلل - على الثــقة امللكية التي �شرفهم  بها 
متمنيًا من اهلل �شبحانـــه وتعــالى اأن مينحهم العون وال�شداد للعمل بكل وفاء 

واإخال�س يف ظل روؤية قيادة حكيمة ومتجددة.

واأ�شـــاف اأبو �شــاق : اإنـــنا ن�شهـد يف بالدنـــا اليـــوم حــراكًا هـــادفًا، حيــث 
خ�شعت اأهم موؤ�ش�شات الدولة لعملية اإعادة تكوين تتفق ومعــطيات الع�شر 
وحتدياته، وحتمل لنا ن�شائم ال�شبح يف كل يوم ب�شرى جديدة، تدفعنا للنظر 

لالأمور بطريقة خمتلفة.

اإلى �شاحـــب ال�شمـــو امللكي الأمري حممـــد  ورفع معاليه خال�س التهنئة 
بن نايف بن عبدالعزيز ويل العـــهد نائـــب رئيـــ�س جمـــل�س الـــوزراء وزيـــر 
الداخلـــية، و�شاحب ال�شـــمو امللكي الأمري حمـــمد بن �شلمان بن عبدالعزيز 
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جملــ�س الوزراء وزيـــر الدفاع على الثقة 

امللكية الكرمية، وعلى هذا احلب والإجماع الوطني امل�شهود.
احلرمني  خادم  قيادة  ظل  يف  والتوفـــيق  النـــ�شر  دوام  للوطن  ومتنى 
ال�شريفـــني امللـــك �شلـــمان بـــن عـــبدالعزيز اآل �شعـــود - حفظه اهلل - الـــذي 
يقود حتالفًا عربيًا واإ�شالميًا ودوليًا لإعـــادة الأمل واحلق ال�شرعي لأ�شحابه 

حمايًة لإخواننا يف اليمن، ولإعادة الأمل والروح ملفـــاهيم الت�شامن العربي 
بروؤى ج�شورة وحكيمة.

اأبو عباة ق�شيدة  اإبراهيم  الدكتور  ال�شـــورى  األقى ع�شو جملـــ�س  بعدها 
وطنية نالت ا�شتح�شان اجلميع .

الدكتور  ال�شيخ  ال�شــورى  رئيــ�س جمـــل�س  معـــايل  �شلم  ويف ختام احلفل 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ الدروع التذكارية لأع�شاء جمل�س 
ال�شورى ال�شابقني الذين �شملهم التكرمي وهــم : معـــايل الأ�شتاذ/ حممد بن 
في�شل اأبو �شاق ، ومعايل الدكتور / خــالد بن عبداملح�شن املحي�شن، ومعايل 
الأ�شتاذ / �شليمان بن �شعد احلميد، ومعايل الدكتور/ فهاد بن معتاد احلمد، 
ومعايل الدكتور / �شعـــد بن مـحمد مارق، ومعايل الدكتور / نا�شر بن راجح 
ال�شهراين، ومعايل الدكتور / عمــرو بن اإبراهيـــم رجب، والدكتور علي بن 

عبدالكرمي الثويني - رحمه اهلل -.

اأقيـــمت بهــــذه املنــا�شبة،  العـــ�شاء التي  اإثر ذلك �شرف اجلـــميع ماأدبة 
ح�شر احلفل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شـــورى الدكتـــور حمــمد بن اأمني 
اجلفري ومعايل م�شاعد رئيــ�س جملـــ�س ال�شـــورى الدكتور يحيى بن عبداهلل 
ال�شمعان، ومعايل الأمني العــام ملجل�س ال�شـــورى الدكتور حممد بن عبداهلل 

اآل عمرو واأ�شحاب ال�شمو والف�شيلة واملعايل اأع�شاء جمل�س ال�شورى.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيسة وفد العالقات مع شبه 
الجزيرة العربية في البرلمان األوروبي

��شتقبل معايل رئيـــ�ص مـل�ص �ل�شورى �ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل 

�ل�شيــخ يف مكـــتبه مبقـــر �ملجــــل�ص يف  �آل  �إبر�هيم  بن حممد بن 

�لريا�ص  ع�شو �لربملان �لأوروبي رئيــ�شة وفـــد �لعــالقات مع �شبه 

�جلزيـرة �لعربيـــة يف �لربملـــان  �ل�شيـــدة/  مي�شل �إليو ماري �لتي 

تزور �ململكة حاليًا.

و�أكد معايل رئــي�ص مـــل�ص �ل�شـــورى يف م�شتــهل �للقاء �أهمية 

�لعالقات �لربملانية �لتي جتمع بني ملــ�ص �ل�شـــورى و�لبـــرملان 

�لأوروبي حيث كـــان للزيـــار�ت �ملتبادلـــة خـــالل �لفرتة �ملا�شية 

بني وفود مل�ص �ل�شــورى و�لربملان �لأوروبي �أثر يف زيادة �لتعاون 

�لربملاين بينهما.

عــــلى  الأوروبــي  الربملــــان  ع�شــو  ال�شـــيخ  اآل  عــبداهلل  الدكتـــور  واأطلع 
يف  ال�شـــورى  عمـــله واأهمــية  واآليـــة  واخت�شا�شــاته  ال�شــورى  جمل�س  مهام 
الإ�شالم بو�شفها مبــداأ اإ�شــالمي يهــدف اإلى تقــدمي امل�شـــورة  والراأي  لويل 

الأمر مبا يخدم الوطن واملواطن.
وتطرق معاليه اإلى ما تقـــوم بـــه  اململكــة العربية ال�شعودية بقيادة خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود – حفظه اهلل-  من 

جهود يف مكافحــــة الإرهـــاب، وما توليـــه من اأجـــل اهتمـــام  وعنايــة بحقوق 
الإن�شان انطالقًا من تعاليم الدين الإ�شالمي احلـــنيف الـــذي كـــرم الإن�شــان 

وحفظ له حقوقه.
مــــن جــانبهـــا اأعربت ال�شيـــدة ميــ�شل اإليو مــاري  عن �شـــعادتها بزيارة 
اململكة وزيارة جمـــل�س ال�شورى، واأكــدت اأهمية العالقات بني جمل�س ال�شورى 

والربملان الأوروبي.
على  ال�شعوديــــة  العربيـــة  املمـــلكـــة  تتـــبـــواأها  التي  باملكانـــــة  واأ�شـــادت 
كافة امل�شتويـــات والأ�شعدة، م�شـــددة عـــلى حـــر�س الحتـــاد الأوروبي عـــلى 
تعـــزيز عالقـــاته مع اململكـــة العربية ال�شعودية ملا لها من ثقل على امل�شتويني 

الإقليمي والدويل.
اإليه املراأة ال�شعودية من مكانة علمية وعملية يف  واأثنت على ما و�شـــلت 
كافة املجالت، وما توليـــه اململكة من اهتمام بحقوق الإن�شان وجهودها يف 

مكافحة الإرهاب على ال�شعيدين الأمني والفكري.
ح�شر اللقاء �شفري ورئي�س مندوبـــية الحتاد الأوروبي لدى اململكة ال�شيد 
اآدام كولخ ومدير عام الإدارة العامـــة للعالقـــات العامة واملرا�شم يف جمل�س 

ال�شورى الأ�شتاذ عمرو بن عبدالعزيز املا�شي.
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ويستقبل سفيري سويسرا  والسويد لدى المملكة

��شتقبل معايل رئي�ص مل�ص �ل�شورى �ل�شيخ �لدكتــور عبد�هلل 

بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ يف مكتبه مبقـر �ملجل�ص يف �لريا�ص 

�شفري �لحتاد �ل�شوي�شري لدى �ململكة �ل�شيد هايرنيخ �شيلينبريغ.

وهناأ معاليه �ل�شفري �ل�شوي�شري مبنا�شبة تعيينه �شفريً� لبالده 

لدى �ململكة موؤكـــدً� عمــق �لعالقــات �لثنائية بني �ململكة �لعربية 

�ل�شعوديـــة و�لحتـــاد �ل�شويـــ�شري يف خمـــتلف �ملجـالت وخا�شة 

�لعالقات �لربملانية بني مل�ص �ل�شورى و�لربملان �ل�شوي�شري.

مــن جانبـــه نــوه ال�شفــري ال�شويــ�شري بالعالقـــات الثنائيـــة بني الحتاد 
ال�شوي�شري واململكة موؤكدًا اأهميـــة الــدور الـــذي يقــوم بــه جمـــل�س ال�شـــورى 
والربملان ال�شوي�شري يف تعزيز العالقات بني البلدين ال�شديقني من خالل 

الزيارات املتبادلة بينهما.
ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عدٍد من املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام 
الثنائــية بني  العالقـــات  تـعزيز  اململكـــة و�شوي�شـــرا، و�شـــبل  امل�شتـــــرك بني 
البلدين يف �شتى املجالت خا�شة العالقـــات الربملانيـــة بني جملـــ�س ال�شـــورى 
والربملان ال�شوي�شري مبا ي�شهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين 

ال�شديقني.
كما ��شتقبل معايل رئي�ص مل�ص �ل�شورى �شفري مملكة �ل�شويد 

لدى �ململكة د�ج يولني د�نفليت �لذي �شلم معاليه ر�شالة من معايل 

رئي�ص �لربملان يف مملكة �ل�شويد �ل�شيد �أوربان �أهلني.

ويف م�شتهل �للقاء رحب معايل رئي�ص �ملجل�ص بال�شفري �ل�شويدي 

م�شريً� �إلى �أهمية �لعالقات بني �ململكة و�ل�شويد �لتي تقوم على 

�أ�شا�ص من �لحرت�م �ملتبادل.

من جانبــه نـــوه ال�شفـــري ال�شـــويدي خـــالل اللقـــاء بالعـــالقات الثـــنائية 
التي تربط بني اململكة ومملكــــة ال�شويـــد م�شريًا اإلى اأنه بتوجيه من معايل 
رئي�س الربملـــان ال�شويـــدي قـــام بنقـــل هـــذه الر�شالة لتوؤكد مملكة ال�شويد 
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز وللحكومة ال�شعودية 
اأنها تكن لهم كل احرتام وتقدير، وتاأ�شف على ما �شدر  وال�شعب ال�شعودي 
يف  اأزمــة  يف  ت�شبب  مما  اململكة  �شد  اخلارجية  وزيرة  عن  ت�شريحات  من 
العالقات بني البلدين ال�شديقني، معربًا عـــن اأمـــل بالده يف تعزيز وتطـــوير 

العالقات الثنائية مع اململكة على خمتلف ال�شعد.
واأ�شار ال�شفري ال�شويدي اإلى اأن معــايل رئي�س الربملــــان ال�شــويدي اأكد يف 
ر�شالته احلر�س على تطوير العـــالقات مع جمل�س ال�شورى وتفعيل الزيارات 
املتبادلة بني الربملان ال�شويــدي وجمـــل�س ال�شــورى عرب وفود جلان ال�شداقة 
الربملانية يف املجل�شني ملا لها من دور يف تعزيـــز التعاون بني اجلانبني وتطوير 

عالقات التعاون بني البلدين ال�شديقني.
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آل الشيخ يستقبل سفير كوريا

��شتقـــبل معـــايل رئيـــ�ص ملـــ�ص �ل�شـــورى �ل�شـــيخ �لــــدكتور 
عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ يف مكتبه مبقر �ملجل�ص 

يف �لريا�ص,  �شفري جمهورية كوريا لدى �ململكة  كيم جني �شو. 
و�أكد معايل رئي�ص مـــل�ص �ل�شـــورى خـــالل �للقـــاء �أن �ململكـة 
�لعربية �ل�شعودية ت�شهد �ليوم مرحلـــة جديـــدة بقيـــادة خـــادم 
�حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعـود - حفظه 
�هلل - فقد ��شتطاع مبا ميلكه من �خلبـرة �لإد�رية و�حلكمة ونفاذ 
�لب�شرية, ومبا يت�شف به من �حلزم �أن يحــدث - رعاه �هلل - نقلة 
نوعية يف �إد�رة �حلكـــم و��شتقطـــاب �لكفـــاء�ت �ل�شابـــة لإد�رة 
موؤ�ش�شات �لدولة, ف�شـــاًل عن قـــر�ره �لتاريخي باإغـــاثة �ل�شـــعب 

�ليمني �ل�شقيق باإطالق عملية عا�شفـــة �حلـــزم ومن ثـــم عملية 
�إعادة �لأمـل لإنقاذ �ل�شعب �ليمني وحمايته من ميل�شيات �حلوثي 

و�أعونه, ودعم �ل�شرعية يف �ليمن وفق �لقو�نني �لدولية.
واأكد معاليه اأهمية التن�شيق الربملاين بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية 

الكورية يف اإطار اللقاءات الت�شاوريـة لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة الع�شرين.
وجرى خالل اللقـــاء ا�شتــعرا�س العالقـــات الثنائيـــة بني اململــكة العربية 
ال�شعودية وجمهورية كوريا  و�شبل تعزيز العمل والتعاون الثنــائي على �شعيد 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعيـــة الوطنـــية الكورية وتبادل 
الزيـــارات بني اجلانبيـــن والتنـــ�شيق بينهـــما يف خمتلف املحافل الربملانية 

الدولية.

مساعد رئيس مجلس الشورى يلتقي نائب رئيس مجلس النواب المغربي
�لتقى معايل م�شاعد رئي�ص مل�ص �ل�شورى �لدكتور يحيى بن 
عبد�هلل �ل�شمعان يف مكتبه مبقر �ملجل�ص يف �لريا�ص معايل نائب 
رئي�ص مل�ص �لنو�ب يف �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة �لدكتور �شفيق 

ر�شادي خالل زيارته للمملكة موؤخرً�.
ويف م�شتهل �للقاء رحب معايل م�شاعد رئي�ص مل�ص �ل�شورى بنائب 
رئي�ص مل�ص �لنو�ب �ملغربي؛ ونوه بالعالقات �لثنائية بني �لبلدين 
�لنو�ب  ومل�شي  �ململكة  يف  �ل�شورى  مل�ص  يربط  وما  �ل�شقيقني 

و�مل�شت�شارين يف �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة من عالقات برملانية.
وقدم معاليه نبذة عن جمل�س ال�شورى واآلية عمله واجلوانب التي يخت�س 
بها املجل�س يف اجلانبني الرقابي والت�شريعي ، كما تطرق معاليه اإلى جناح 
التعامالت  جمال  يف  احلديثة  التقنية  من  ال�شتفادة  يف  ال�شورى  جمل�س 
اللكرتونية، كما ي�شعى املجل�س اإلى تعزيز توا�شله مع اأفراد املجتمع حيث اأقر 
توا�شل  زيادة  اإلى  تهدف  التي  والت�شالية  الإعالمية  الإ�شرتاتيجية  موؤخرًا 
جمل�س ال�شورى مع و�شائل الإعالم وفتح املجل�س قنوات على مواقع التوا�شل 

الجتماعي احلديثة لنقل �شورة وا�شحة وحقيقية عن اإجنازات املجل�س .
من جانية اأعرب نائب رئي�س جمل�س النواب املغربي عن �شعادته  بزيارة 

والتباحث  ال�شورى  جمل�س  م�شوؤويل  مع  ولقاءاته  ال�شعودية  العربية  اململكة 
املغربي وجمل�س  النواب  التعاون بني جمل�س  توطيد عالقات  �شبل  معهم يف 
دور  وتفعيل  اجلانبني،  بني  الربملانية  اخلربات  وتبادل  ال�شعودي  ال�شورى 
جلنتي ال�شداقة مبا ي�شهم يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني 
والدفع بها اإلى اأفاق اأو�شع حتقيقًا لتطلعات قائدي البلدين خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود – حفظه اهلل - واأخيه جاللة 

امللك حممد ال�شاد�س.
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة.
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الهيئة العامة تحيل إلى المجلس مقترحًا بفحص المخدرات 
على طالب المدارس والجامعات

�أحالت �لهيئة �لعامــة ملجلـــ�ص �ل�شــورى على جـــدول �أعـــمال 
�ملجل�ص عددً� من �لتقـــارير �لتي رفعـــتها �للجان �ملتخ�ش�شة ب�شاأن 
مقرتحات مل�شاريع �أنظمة جديدة وتعـديل �أنظمة نافذة , وتقارير 

�لأد�ء �ل�شنوي لعدد من �لأجهزة �حلكومية. 
جاء ذلك خالل �لجتماع �ل�شاد�ص للهيئة �لعامــة مـــن �أعمال 
�ل�شنــة �لثالثـــة للـدورة �ل�شاد�شـــة ملجل�ص �ل�شـــورى �لذي عقدته 
برئا�شــة معايل رئيـ�ص �ملجل�ص �ل�شيخ �لدكتور عبد �هلل بن حممد 
بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ بح�شور معايل نائب رئي�ص �ملجل�ص �لدكتور 
حممد بن �أمني �جلفري ومعــايل م�شاعد رئي�ص �ملجـــل�ص �لدكتور 
للمجـــل�ص  �لعـــام  �لأمـــني  ومعايل  �ل�شمعان  �هلل  عبد  بن  يحيى 
�لدكتور حممد بن عبد �هلل �آل عمرو وروؤ�شـــاء �للجان �ملتخ�ش�شة 

باملجل�ص.
اإحالة تقارير عدد من اللجان  فقد قررت الهيئة العامة خالل الجتماع 
املتخ�ش�شة ب�شاأن املقرتحات التي قدمها عدد من اأع�شاء املجل�س ا�شتنادًا 
ال�شوؤون  اأحالت تقرير جلنة  ال�شورى، حيث  اإلى املادة 23 من نظام جمل�س 
الأمومة  هيئة  نظام  م�شروع  مقرتح  ب�شاأن  وال�شباب  والأ�شرة  الجتماعية 
اقرتاح  ب�شاأن  املعلومات  وتقنية  والت�شالت  النقل  جلنة  وتقرير  والطفولة، 
تعديل نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/17 
اأع�شاء املجل�س، وتقرير اللجنة  وتاريخ 1428/3/8هـ  املقدم من عدد من 
ال�شحية ب�شاأن مقرتح تعديل املادتني ال�شاد�شة ع�شرة وال�شابعة ع�شرة من 

النظـــام ال�شحي املقـــدم من معـــايل عــ�شو املجـــل�س ال�شابق الدكتور خالد 
املحي�شن، والع�شــو الدكتورة حنان الأحمدي، وتقرير جلنة ال�شوؤون الأمنية 
العقــلية بتطبيق  ب�شاأن مقرتح تعديل نظام مكافحــة املخـــدرات واملوؤثـــرات 
فح�س املخدرات يف العمل احلكـومي واخلا�س ب�شكل دوري وع�شوائي وتطبيق 
فح�س املخدرات على طالب املدار�س واجلـــامعات ب�شـــكل دوري عـــ�شوائي 

املقدمان من ع�شو املجل�س الدكتور فهد بن جمعة.
كما اأحالت الهيئة العامة تقرير جلنة املياه والزراعة والبيئة ب�شاأن مقرتح 
تعديل نظام املحافظة على م�شادر املياه ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/34 
وتاريخ 1400/8/24هـ املقدم من ع�شو املجل�س الدكتور �شلطان ال�شلطان، 
وتقرير اللجنة ال�شحية ب�شاأن مقرتح م�شروع نظام الأع�شاب ذات الإدعاء 

الطبي وم�شتقاتها املقدم من ع�شو املجل�س الدكتور حم�شن احلازمي.
ووافقـــت الهيئــــة العامة على اإحالة تقرير جلنة امليــاه والزراعة والبيئة 
ب�شاأن اقرتاح اإ�شافـــة عقوبة الت�شهري اإلى بع�س الأنظمــة التي تخ�س وزارة 
املناف�شة  نظام  ب�شاأن م�شروع  والطاقـــة  القتــ�شاد  وتقرير جلنـــة  الزراعة، 
)املعدل( وم�شروع ا�شرتاتيجية تعزيز املنافــ�شة يف اململـــكة، وتقـــرير جلنة 
الثقافة والإعالم وال�شياحة والآثار ب�شــاأن التقـــرير ال�شنــوي لوكالـــة الأنباء 
والت�شالت  النقـــل  وتــقرير جلنـــة  املايل 1435/1434هـ،  للعام  ال�شعودية 
وتقنية املعلومات ب�شاأن اخلطة الوطنية اخلم�شية الثانية لالت�شالت وتقنية 

املعلومات 1437/1436هـ - 1441/1440هـ . 
كما اأحـــالت الهيئـــة العامـــة عـــددًا مـــن التقـــارير التي رفـــعتها اللجــــان 

املتخ�ش�شة ب�شاأن عدد من املو�شوعات.
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مجلس الشورى يحصل على شهادة األيزو في أمن المعلومات
حاز ملــــ�ص �ل�شـــورى عـــلى �شهـــادة �ملعيــار �لعـــاملي لنـــظام 
�أمن �ملعلومـــات )�لأيزو 27001(, وهــو معيـــار متـــكامل يــــ�شدر 
 International( من �ملنظمـــة �لعامليـــة للمعايـــري و�ملقايي�ص

 )Organization of Standardization
وقد �أعرب معايل م�شاعد رئي�ص �ملجل�ص �لدكتور يحيى بن عبد 
�هلل �ل�شمعان عقب ت�شلمه �شهادة �لآيزو عن �شعادته لفوز �ملجل�ص 
بهذه �ل�شهادة �لتي توؤكد ما و�شل �إليه مل�ص �ل�شورى من تقدم يف 
�شبيل �لرتقاء باجلو�نب �لتقنية بدعم ومتابعة من معايل رئي�ص 
�ملجل�ص �ل�شيخ �لدكتور عبد �هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ.
ولفت معايل الدكتور يحيى ال�شمعــان النظـــر اإلى النقلـــة النوعيــــة التي 
حققها  جمل�س ال�شورى يف جمال التعامـــالت اللكرتونية يف جميع معامالته 
الإدارية والفنية، ويديرها كوارد وطنية موؤهلة، موؤكــدَا اأهمية توطني التقنية،  
وتوطني الكادر الب�شري العامل يف خمتلف جمــالت التقنية واحلا�شب الآيل 
نظرًا لتعدد اجلامعات ال�شعودية ومتيزها يف تخريج دفـــعات من اخلريجني 

يف هذا اجلانب املهم كل عام. 
وبني معاليه اأنه مت اإجراء تقييم �شامل ملخاطر اأمن املعلومات يف ال�شبكة 
الإلكرتونية ملجل�س ال�شورى �شاماًل حتديد طريقة تقييـــم املخـــاطر املنا�شبة 
للبيئة وتقييم الثغرات اخلا�شة باأمن املعلومات باأنواعها، ومن ثــم و�شع خطة 

.)Risk Treatment Plan( معاجلة للمخاطر الرئي�شية

اجلدير بالـــذكر اأن املجل�س حاز على هذه ال�شهادة بناًء على تو�شية من 
جمل�س معايري اأمن املعلومات مبنظمة الآيزو، وبعد عملية تدقيق واختبارات 
طويلة قامت بها اإحدى املنظمات امل�شتـــقلة املخولة، من خالل عدة مقابالت 
وزيارات ميدانية ملتابعة واختبار اآليــات العمل باملجل�س والطالع على البنية 
التقنــــية التحتيـــة، اإ�شافة اإلى التـــاأكد من تطبـــيق وتنفيذ كـــافة املوا�شفات 
املتعلقة باأمن املعلومـــات ح�شــب املعايري املعتمـــدة مــــن قبل املنظمة، و�شملت 
عمليات التدقيـــق كافــــة النظــــم الإلكرتونيــــة يف املجلـــ�س ومركز املعلومات  

 .)Data Center(
وتعد ال�شهـــادة توثيـــقًا جلهود املجل�س ممثلة يف ما تقوم به اإدارة تقنية 
املعلومات باملجل�س يف التطــــوير، والتنفـــيذ، والت�شغـــيل، واملراقبـة، واملراجعة 
اإدارة فاعلة وم�شتمرة  اإلى  اأمن معلومات الذي يهدف  واملحافظة على نظم 

للمخاطر، و توفر اأق�شى درجات احلماية لأمن املعلومات.
و�شبق ملجل�س ال�شورى اأن حقق عددًا من الجنــازات يف جمال التعامالت 
منوذج  يف   %92.45 نتيجــــة  على  ال�شورى  جمل�س  ح�شل  حيث  اللكرتونية 
اإتاحة وتطوير  الرابع وهو مرحلة  الإلكرتونية  التعامالت  اإلى  التحول  قيا�س 

ر(. اخلدمات الإلكرتونية �شمن برنامج التعامالت احلكومية )ي�شِّ
كما ح�شل على عدد من اجلوائز املحلية والعاملية تقـــديرًا جلودة نظــــامه 
الإلكرتونية،  الريادة  جائزة  اأهمها:  من  اللكرتونية  وتعامالته  الإلكرتوين 

ر(. واملقدمة من برنامج التعامالت اللكرتونية )ي�شِّ
كمـــا حــ�شل املجلــــ�س من املنظـــمة العربيــــة للتنمية الإدارية على جائزة 
الإبداع التفاعلي وهي اجلائزة املخت�شة بالتفاعـــل والتوا�شـــل مع النمــــاذج 
الإلكرتونية، وجائزة الإبداع الب�شري وهي جـــائزة تختـــ�س بتطبيق �شليم 

ملبادئ الت�شميم.
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األمين العام للمجلس يلتقي نائب رئيس
مجلس النواب المغربي

بن  حممد  �لدكتور  �ل�شورى  ملجل�ص  �لعام  �لأمني  معايل  �لتقى 
عبد�هلل �آل عمرو يف مكتبه مبقر �ملجل�ص معايل نائب رئي�ص مل�ص 
خالل  ر�شادي  �شفيق  �لدكتور  �ل�شقيقة  �ملغربية  باململكة  �لنو�ب 
زيارته للمملكة موؤخرً� بح�شور �لكاتب �لعام ملجل�ص �لنو�ب �ملغربي 
�ل�شيد/ جنيب �خلدي وعدد من �مل�شئولني يف مل�ص �لنو�ب �ملغربي.
ويف م�شتهل �ل�شتقبال رحب �لدكتور حممد �آل عمرو بنائب رئي�ص 
مل�ص �لنو�ب �ملغربي ونوه بالعالقات �لثنائية �ملتميزة �لتي تربط 

بني �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�ململكة �ملغربية يف كافة �ملجالت.
يف  �ل�شورى  مل�ص  م�شرية  على  �لز�ئر  �لوفد  معاليه  و�أطلع 
�ململكة و�آلية عمل �لأمانة �لعامة للمجل�ص وجتربتها �لر�ئدة يف 
يف  �ملجل�ص  �أجهزة  لعمل  و�لتقني  �لفني  و�لدعم  �لتطوير  مال 

ممار�شة �خت�شا�شاتها.
البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات  ر�شادي  �شفيق  الدكتور  نوه  جانبه  من 

ال�شقيقني وبالعالقات الربملانية بني جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى.
ال�شورى من اجنازات وجتربته  اإعجابه مبا حققه جمل�س  واأبدى معاليه 
الرائدة يف املجال الفني والتقني التي ت�شاهي الربملانات يف الدول املتقدمة 
متطلـــعًا اإلى تبـــادل اخلـــربات الربملانـــية بني املجل�شني مبا يعود بالنفع على 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وعقد معايل الأمني العام للمجل�س ومعايل نائب رئيـــ�س جمـــل�س النواب 
املغربي اجتماعًا م�شرتكـــا بح�شــور الأمنـــاء امل�شاعـــدين وعـــدد من مديري 
الإدارات يف املجل�س؛ حيــث اأطلع معـــاليه على طبيعة واآليــات عمل خمتلف 

الإدارات التابعة لالأمانة العامة للمجل�س؛ وتطبيق جملــ�س ال�شورى للمعامالت 
اللكرتونية يف جميع اأعماله مما اأدى اإلى ال�شتغناء عن املعامالت الورقية 

وال�شرعة يف اإجناز اأعمال املجل�س املختلفة. 
اثر ذلك �شحب معايل الأمني العام للمجل�س نائب رئي�س جمل�س النواب 
املغربي يف جولة يف القاعة الرئي�شة جللـــ�شات جمل�س ال�شورى؛ حيث �شاهد 
معاليه ما ت�شمه القاعة من تقنــيات حديثة لل�شوت والت�شويت داخل القاعة 
�شاور  )نظام  الداخلية  ال�شبكة  اإلى  الو�شول  من  املجــــل�س  اأع�شـــاء  ومتكن 
يتيح  الذي  املجل�س  باأع�شاء  الرابـــط اخلا�س  اإلى  بالإ�شافـــة  الإلكرتوين(، 
لهم ا�شتعرا�س جداول اأعمال اجلل�شات واملعامالت الفنية التي ت�شمل امللف 
اخلا�شة  اللجان  وتقارير  املجل�س  جل�شات  وحما�شر  واملعلوماتي  البحثي 
واملتخ�ش�شة ب�شاأن املو�شوعات املطروحة للنقا�س، كما تتيح للع�شو الإطالع 
على الأنظمة واللوائح ذات العالقة وقرارات جمل�س الوزراء والهيئة العامة 

للمجل�س املرتبطة باملو�شوع املدرج على جدول اأعمال املجل�س.

لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تجتمع بالسفير اإليطالي

عقــــدت جلنـــة �ل�شد�قــــة �لربملانيـــة �ل�شعوديـــة �لإيطــالية 
يف مل�ص �ل�شورى برئا�شة ع�شو �ملجل�ص رئيــ�ص �للجنـــة �لدكتور 
عبد�هلل بن حمود �حلربي �جتمــاعًا  يف مقــر �ملجـــل�ص مع �شــفري 
جمهورية �إيطاليا لدى �ململكة �ل�شيد ماريـــو بوفـــو وذلك يف مـــقر 

مل�ص �ل�شورى بالريا�ص.
و�أعرب �لدكتور عبد�هلل �حلربي يف م�شتهل �للقاء عن تقديره 
ملا عربت عنــه �حلكومـــة �ليطالــية على لـ�شان وزيــر �خلارجــية 
�لناجم  و�لقــلق  للمخـــاوف  تفــهم  باولو جينتيـــلوين من  �ل�شيد 
عن تطور�ت �لأزمـــة يف �ليمـــن �لتي ت�شـــكل تهــديدً� لأمن �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية.

واأ�شار احلــربي اإلى ما يــربط اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية اإيطاليا 
من عالقات تاريخية يف �شتى املجالت متتد لأكرث من ثمانني عامًا.

من جانبه اأكد ال�شفيــر الإيطـــايل اأن املــــوقف اليطـــايل جتـــاه عا�شـــفة 
احلزم جاء ليوؤكد عمق ال�شداقة القائمة بني اململكة واإيطاليا م�شـــيدًا بتطور 

العالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني.
 وجرى خالل الجتــماع ا�شتعــرا�س �شـــبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي 
بني البلدين يف خمتلـــف املجـــالت القت�شاديـــة والثقافيــة وتطوير العالقات 
الربملانـــيــة بني جمـــل�س ال�شــورى والربملان اليطـــايل وتفعـــيل دور جلــــنتي 
ال�شداقــــة الربملانية يف املجل�شني مبا ي�شهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك 

بني البلدين ال�شديقني.
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لجنتا الصداقة والشؤون الخارحية تجتمعان
بعضو البرلمان الياباني

عقـــدت جلنـــة �ل�شد�قـــة �لربملانيـــة �ل�شعــــودية �ليابـــانيــــة 

يف مل�ص �ل�شورى برئا�شة ع�شو �ملجل�ص رئيـــ�ص �للجنة �لدكتور 

عبد�لرحمن بن �حمد هيجان وجلنة �ل�شوؤون �خلارجية باملجل�ص 

�جتماعــًا مع عـــ�شو �لربملـــان �لياباين �ل�شـــيد / تارو كونو و�لوفد 

�ملر�فق له يف �إطار �لزيارة �لتي قام بها �إلى �ململكة موؤخرً�.

ويف م�شتهل �للقاء رحـــب �لدكـــتور عبـــد�لرحمن هيجان بع�شو 

�لربملان �لياباين و�لوفد �ملر�فق له م�شيد� بالعالقات �لثنائية بني 

�ململكة و�ليابان يف �شى �ملجالت �لقت�شادية و�لثقافية و�لربملانية.

بن  �شعـــود  الأ�شتاذ  ال�شوؤون اخلارجية  املجل�س ع�شو جلنة  عـ�شو  واأطلع 
عبدالرحمن ال�شمـــري خـــالل اللقـــاء الوفـــد على م�شـــرية جمـــل�س ال�شـــورى 
واخت�شا�شاته واآلية عمله و جلانه املتخ�ش�شة، والدور الذي ميار�شه املجل�س 
الربملانـــية  وع�شويـــته يف الحتادات  الربملانيـــة  الدبلوما�شيـــة  �شعـــيد  على 

الدولية والقارية.
من جانبه اأعرب ال�شيد / تارو كـــونو عن �شعادتـــه بزيارة اململكة وجمل�س 
اليابان  الثنائيـــة بني  بالعالقـــات  باأع�شاء املجل�س منوهًا  ال�شورى واللتقاء 
واململكة التي متتد لأكرث من �شتني عامًا داعيا اإلى املزيد من التعاون يف جميع 
املجالت خا�شة على امل�شتوى الربملاين من خالل تبادل الزيارات بني جمل�س 

ال�شورى والربملان الياباين.
ومت خالل اللقاء ا�شتعر�س عالقات التعاون بني اململكة العربية ال�شعودية 
واليابان يف �شتى املجالت و�شبل تعزيزها خا�شة العالقـــات الربملانيـــة بني 
جمل�س ال�شورى والربملان الياباين واأكـــد اجلـــانبان اأهميـــة تفعيل دور جلنتي 
دعـــم  يف  دور  من  لهـــا  ملا  الياباين  والربملان  ال�شورى  جمل�س  يف  ال�شداقة 
العالقات بني البلدين ال�شديقني وا�شتك�شاف اأفاق اأو�شع لعالقـــات التعـــاون 

مبا يخدم م�شالح البلدين و�شعبيهما ال�شديقني.
ويف نهاية الجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة.

لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع مع سفير كوريا

عقدت جلنــة �ل�شـــد�قــة �لربملــــانية �ل�شعـــــودية �لكـــوريـــة مبجـــلـــ�ص �ل�شـــورى 

برئا�شـــة عـــ�شو �ملجل�ص رئيـــ�ص �للجنة �لدكتور �شعد بن �شعدون �ل�شعدون, يف مقر 

جمهوريـــة  �شفري  مع  �جتماعًا  بالريا�ص  �ملجل�ص 

كوريـــا لـــدى �ململكـــة �ل�شيد/كيم جني �شو.

وجرى خالل الجتماع مناق�شـــة عـــدد من املو�شــوعات 
والق�شـــايــا ذات الهتــمام امل�شـــرتك بني اململـــكة العربية 
ال�شعودية وجمهوريـــة كوريا، وا�شتعرا�س عالقات التعاون 

بني البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت.
كما مت بحـــث �شــبل تعـــزيز العمل والتعاون الثنائي على 
�شعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعية 
الوطنية الكورية، وتفـــعيل دور جلــنتي ال�شداقة الربملانية 
يف املجل�شني مبا ي�شهم يف دعم وتنمية العـــالقات والتعاون 

امل�شرتك بني البلدين.
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نائب رئيس البرلمان البنغالديشي يلتقي لجنة الصداقة 
البرلمانية في مجلس الشورى

بنغـــالدي�ص  �لربملـــان بجمـــهوريـــة  رئي�ص  نائب  معايل  �لتقى 

�ل�شيد ف�شل ربي خالل زيارتـــه للمملكـــة موؤخـــرً� �أع�شاء جلنة 

�ل�شد�قة �لربملانية �ل�شعودية ��لبنعالدي�شية يف مل�ص �ل�شورى 

برئا�شة ع�شو �ملجل�ص رئي�ص �للجنة �لدكتور عبد�هلل بن حمود 

�حلربي وذلك يف مقر مل�ص �ل�شورى بالريا�ص.

ورحـــب �لدكتـــور عبد�هلل �حلــــربي بنــائب رئيـــ�ص �لــربملان 

�لبنغالدي�شي يف بلده �لثاين, ونوه بالعالقات �لثنائيـة بني �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية وجمهورية بنغالدي�ص, موؤكد� �أهمية مثل هذه 

�للقاء�ت يف دعم وتعزيز عالقات �لتعاون بني �لبلدين �ل�شقيقني, 

وبني مل�ص �ل�شورى و�لربملان �لبنغــالدي�شي مبا يخـــدم م�شـــالح 

�لبلدين و�شعبيهما �ل�شقيقني.

 من جانبـــه اأعرب نائب رئي�س الربملان البنغالدي�شي عن �شعادته بزيارة 
جملــــ�س ال�شـــورى واللتقـــاء باأعـــ�شاء جلنــة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية 
البنغالد�شية، م�شريًا اإلى عمق العالقـــات الثنائــية التي تربط بني جمهورية 
بنغالدي�س واململكة ب�شفة عامة وبني الربملــان البنغالدي�شي وجمل�س ال�شورى 

على وجه اخل�شو�س.
وقدر ال�شيد ف�شل ربي فـــتح املجـــال للعمالـــة البنغالية للعمل يف اململكة 
م�شريًا اإلى اأن العمالة البنغالدي�شية تخ�شع للتدريب يف مراكز متخ�ش�شة 
قبل جميئهم للمملكة وحتر�س احلكومة البنغالية على توعية العمالة باحرتام 

قوانني  اململكة واأنظمتها. 
ح�شر اللقاء ع�شــو الربملـــان البنغـــالديــ�شي ال�شيد/ اأول �شيد الرحمن، 

وال�شفري البنغالدي�شي لدى اململكة ال�شيد غالم مو�شي.

لجنة الصداقة تبحث مع سفير المجر برنامج زيارتها لبودابست
�ل�شعودية  �لربملانية  �ل�شد�قة  جلنة  بحثت 
�ملجرية يف مل�ص �ل�شورى برئا�شة ع�شو �ملجل�ص 
رئي�ص �للجنة �لدكتور فايز بن عبد�هلل �ل�شهري 
لدى  �ملجر  �شفري جمهورية  مع  �جتماعها  خالل 
�ل�شيد/ فريين�ص ت�شالغ يف مقر �ملجل�ص  �ململكة 
وفد  بها  �شيقوم  �لتي  �لزيارة  برنامج  بالريا�ص 

�للجنة �إلى جمهورية �ملجر قريبًا.
وتطرق الجتماع اإلى العالقات  الثنائية بني البلدين 
يف  وخا�شة  املجالت  �شتى  يف  دعمها  و�شبل  ال�شديقني 
التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى والربملان املجري.
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�ملجال�ص �لطالبية على �ختالف م�شمياتها يف �لتعليم �لعام 
�أو �لتعليم �جلامعي هي مبثابة مال�ص �شورية م�شغرة ؛ تهدف 
�إلى تدريب �لطالب على �أدب �حلو�ر و�إبد�ء �لر�أي وتقبل �لر�أي 
�لقيادية  �ملهار�ت  وتطوير  �لبناء؛  و�لنقد  و�ل�شفافية  �لآخر, 
ومهار�ت �لتو��شل لدى �لطالب؛ وتعزيز �أفاق �لتو��شل, وتفعيل 
قنو�ت �لت�شال بني �لطالب و�مل�شوؤولني يف �ملدر�شة �أو �جلامعة 
جتاه  بامل�شوؤولية  �لطالب  لدى  �ل�شعور  تر�شيخ  و  و�إد�رتها؛ 
لدى  �لتطوعي  �لعمل  وتقدير  �لوطن,  وخدمة  �لعام  �ل�شالح 

�لطالب وتعزيز روح �ملبادرة لديهم و�لإ�شهام �لفردي لديهم.

�إ�شرت�تيجًيا  �شريًكا  �لطالب  من  جتعل  �لطالبية  و�ملجال�ص 
يف �شناعة �لقر�ر د�خل �أروقة �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية؛ من خالل 
�لتعليمية؛  �لتعليمية مبوؤ�ش�شاته  �لق�شايا  مناق�شة  �إ�شر�كه يف 
و�لت�شاور مع زمالئه د�خل �ملجل�ص �أو �لنادي �لطالبي؛ وتبادل 
�لآر�ء ب�شاأنها؛ و�شوًل �إلى معاجلتها مبا يحقق �مل�شلحة �لعامة 

للطالب و�ملوؤ�ش�شة �لتعليمية.
يف  �لطالب  �شورى  مل�ص  �ملتميزة  �لطالبية  �ملجال�ص  ومن 
يف  �أمنوذجًا  يعد  �لذي  �لريا�ص  مبدينة  �لأمة  قادة  مد�ر�ص 
ت�شجيع �لطالب على مبد�أ �ل�شورى, و�ختيار �لأكفاأ من �لطالب 

لع�شوية �ملجل�ص.

يف  جتري  �لتي  �لنتخابات,  عرب  �ملجل�ص  ع�شوية  وتتم 
�لطالب  ت�شجيع  يف  متيزت  وجلان  مر�حل  عدة  عرب  �ملدر�شة 
�ل�شو�بط  وو�شع  للمجل�ص؛  �أنف�شهم  تر�شيح  على  �ملتميزين 
و�إجر�ء  �لدر��شية,  �لف�شول  كل  متثيل  ي�شمن  مبا  لالنتخابات 
�نتخابات �أولية وبرنامج �تتخابي لكل طالب, وتنظيم �حتفال 

مجلس شورى طالب مدارس قادة األمة 

تعزيز لمبدأ المسؤولية00 وتدريب الطالب على الحوار
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جميع  بح�شور  �لنهائية  �لنتخابات  لإجر�ء  خا�شة  ومنا�شبة 
�لطالب و�أولياء �أمورهم ونخبة من �ملجتمع.

فوز 19 مر�شحًا لع�شوية �ملجل�ص يف �آخر �نتخابات
طالبًا؛  اأربعني  حوايل  لها  تر�شح  للمجل�س  جرت  انتخابات  اآخر  ويف 
لوحات كبرية؛  النتخابي مت طباعته على  برناجمه  واحد منهم  كل  قدم 
لتمكني  ونبذة عنهم،  املدر�شة مع �شور املرت�شحني  اأرجاء  ن�شرها يف  ومت 
مر�شح  لكل  النتخابي  الربنامج  على  الطالع  من  الناخبني  الطالب 
ادارة  الطالب يف  بتمثيل  الوعود  بني  الربامج  وتنوعت  املجل�س.  لع�شوية 
الن�شاطات الال�شفية. واتفقت غالبية الربامج  املدر�شة واملطالبة ببع�س 

على املطالبة بزيادة الرحالت الثقافية. 
وحددت اإدارة املدر�شة موعدًا لإجراء النتخابات، ودعت اأولياء الأمور 
وجلنة  احلفل  لتنظيم  جلنة  حتديد  مت  كما  القرتاع،  عملية  حل�شورها 

للفرز وجلنة برئا�شة املدير لالإ�شراف العام على النتخابات.
اأن  فيها  اأكد  كلمة  الع�شيمي  عيد  الأ�شتاذ  املدر�شة  مدير  األقى  وقد 
على  للطالب  وتدريب  امل�شوؤولية،  ملبداأ  تعزيز  هو  الطالب  �شورى  جمل�س 

احلوار والنقا�س، واإ�شراكهم يف قرارات اإدارة املدر�شة.
بعد ذلك جرت عملية الت�شويت لختيار اأع�شا املجل�س ال�شوري الطالبي، 

ومن ثم مت فرز النتائج واأ�شفرت عن فوز 19 طالبًا بع�شوية املجل�س.

زيارة مل�ص �ل�شورى
لدى  ال�شورية  الثقافة  تعزيز  على  املدر�شة  اإدارة  حر�س  اإطار  ويف 
طالبها، وبخا�شة اأع�شاء املجل�س ال�شوري باملدر�شة، نظمت املدر�شة زيارة 
اأع�شاء  من  عددًا  والتقوا  ال�شورى،  جمل�س  اإلى  ع�شر  الت�شعة  لالأع�شاء 
املجل�س وتبادلوا معهم احلديث حول مهام جمل�س ال�شورى واخت�شا�شاته، 
وح�شروا جانبًا من اجلل�شة العادية التي عقدها املجل�س، واطلعوا على اآلية 
اأعمال  على جدول  املدرجة  للمو�شوعات  النقا�س  وم�شتوى  املجل�س،  عمل 

املجل�س، والتزام الأع�شاء باأدب احلوار والراأي والراأي الآخر.

تدريب �ل�شغار على �ل�شورى يعزز مفهوم �حلو�ر �لوطني
اأحمد  الأمة  قادة  مدار�س  على  العام  امل�شرف  اأّكد  اآخر  جانب  من 
الوطني  احلوار  مفهوم  يعزز  ال�شورى  على  ال�شغار  تدريب  اأن  اجلرعي 
وي�شهم يف ن�شر ثقافة ال�شورى بني الأفراد وداخل كل عائلة، وهو ما جعل 

مدار�س قادة الأمة تهتم بهذا اجلانب وتنميته لدى الطالب ال�شغار. 

ال�شغار  الطالب  ح�شور  على  ال�شورى  جمل�س  مبوافقة  اجلرعي  ونوه 
جلانب من جل�شة جمل�س ال�شورى وال�شتماع للمداولت مما اأك�شبهم خربة 

وجتربة وت�شجيًعا لهم.

املطبقة  املهمة  الربامج  اأحد  هو  الطالب  �شورى  جمل�س  اإن  واأ�شاف: 
تربوية  برامج  بني  وتتنوع  الأمة،  قادة  مدار�س  بها  تتميز  التي  واملتنوعة 
بالتحفيز  التعليم  واأن  خ�شو�شًا  كبريًا  اإقباًل  وجتد  وحتفيزية  وتطويرية 

والرتفيه يعد اأ�شلوبًا متميزًا وتعليميًا ناجحًا.
كما نوه اجلرعي بفرحة الطالب بزيارة جمل�س ال�شورى وما مل�شوه من 
اهتمام وح�شورهم ملناق�شات اإحدى جل�شاته وحتيتهم من رئي�س واأع�شاء 

املجل�س.
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أحكام فقهية لمسائل طبية
في شهر الصيام

مـقــال

ال�شورى - العـدد 165 -  رجب  1436هـ /  مـايـو 2015م 76

من �أَجلِّ �لنعم �لتي يوليها �ملنعم على عباده �أن ميد يف �أعمارهم على 

طاعته, و�أن يبلغهم �أ�شباب ر�شو�نه وحمبته, وي�شـــرفهــم ببلـــوغ مـــو��شم 

نفحاته ورحمته, وحري بكل م�شلم منَّ �هلل عليه ببلوغ �شهر رم�شان وهو 

قادر على �ل�شيام و�لقيام �أن يعلم �أنه قد حظي بنعمـة لطاملا متناها كثري 

من �لنا�ص ومل يبلغوها, �إما لأمر��ص لزمتهم, �أو لآجال د�همتهم.

وكيف ل يكــون بلــوغ رمــ�شان نعمـــة عظيمة وهو �شهر قال فيه �لنبي 

اَم  �شلى �هلل عليه و�شــلم كمـا يف �ل�شحيحني من حديث �أبي هريرة »َمْن �شَ

َم ِمْن َذْنِبِه, َوَمْن َقاَم َلْيَلَة �ْلَقْدِر  ِفَر َلهجُ َما َتَقدَّ ــــاَن �إِمَيـــاًنا َو�ْحِت�َشاًبا غجُ َرَم�شَ

َم ِمْن َذْنِبِه«. ِفَر َلهجُ َما َتَقدَّ �إِمَياًنا َو�ْحِت�َشاًبا غجُ

و�إن مما هو جديـــر بامل�شلــم �لقياَم بعبادة ربه حق �لقيام, و�أن يكون 

يف ذلك على علم  وب�شرية, حتــى ياأتــي مبـر�د �هلل كما �أمر, متنًبا ما 

نهى عنه وزجر, ولذلك قمت باختيار �أبرز �مل�شـــائل و�لأحــــكام �لفقــهية 

�لطبية �لتي يكرث �ل�شـــوؤ�ل عنها يف �شـــهر �ل�شيام, مورًد� �إياها على �شبيل 

�لخت�شار, و�هلل �ملوفق.

إخراج الدم بالحجامة
 من �حتجم وهو �شائم فقد �أفطر على �لر�جح, لقول �لنبي �شلى �هلل 

عليه و�شلم: »�أَْفَطَر �حلاجم و�ملحجوم« رو�ه �أحمــد و�أبو د�ود من حديث 

�شد�د بن �أو�ص, قال �لبخـــاري: ليـــ�ص يف �لباب �أ�شـــح منـــه. وهذ� مذهب 

�لإمام �أحمد و�أكرث فقهاء �حلديث. 

التبرع بالدم
بنـــاء عــلى �مل�شاألـــة �ل�شابقـــة - �حلجـــامة - فاإنـــه ل يجــوز لل�شائم 

�شوًما و�جًبا �أن يتربع باإخر�ج دمـــه �لكثـــري �لذي يوؤثر على �لبدن تاأثري 

�حلجامة. و�أما �إن ��شــطر لــذلك لإنقـــاذ �شخ�ص من �لهلـــكة فاإنه يفطر 

ذلك �ليوم ثم يق�شيه.

و�أما خروج �لدم بالرعـــاف, �أو حتليــل �لدم, �أو قلع �ل�شن, ونحوها فال 

يفطر؛ ولي�ص تاأثريه يف �لبدن كتاأثري �حلجامة.

بخاخ الربو
بخاخ �لربو: هو عبوة م�شغوطة حتتوي على ثالثة �أ�شياء: �لأول: 

�ملاء. و�لثاين: غاز �لأوك�شجـــني. و�لثـــالث: �ملو�د �لعالجية �لتي يق�شد 

�أن ت�شل �إلى �جلهاز �لتنف�شي. 

وقد ذهب جمع من �أهــل �لعلـــم �إلى �أن بخاخ �لربو ل يفطر ول يف�شد 

عثيمني  و�بن  باز  و�بن  لالإفتاء,  �لد�ئمة  �للجنـــة  ر�أي  وهو  �ل�شـــوم, 

رحمهما �هلل  وغريهما.

ويقـــا�ص ذلك على �مل�شمـــ�شة و�ل�شتنـــ�شاق, فالـد�خل �إلى �ملعدة من 

�لبخاخ جزء ي�شري كاملتبقي من �مل�شم�شة و�ل�شتن�شاق.

وكذلك بالقيـا�ص على �ل�شــــو�ك من حيــث �أنـــه يحتــوي عـــلى عـــدد 

�إلى  باللعاب وتدخل  �إلى ثمان, وهي تتحلل  �لكيميائية ت�شل  �ملو�د  من 

�لبلعوم, ومـــع ذلك لــم يـــاأت �ل�شـــرع مبنــع �ل�شو�ك يف نهار رم�شان, ففي 

�شحيح �لبخاري عن عــامر بن ربيعـــة قـــال: »ر�أيت ر�شول �هلل r ي�شتاك 

وهو �شائم ما ل �أجُح�شي«.

كما �أن دخول �شيء �إلى �ملعـــدة من بخــاخ �لربو لي�ص �أمرَ�ً قطعيَاً بل 

ز�ل بامل�شكوك فيه وهو دخول  هو م�شكوك فيه, و�ملتيقن وهو �ل�شيــام ل يجُ

�شيء من �لرذ�ذ �إلى �جلوف؛ لأن �ليقني ل يزول بال�شك.

منظار المعدة
دخل �إلى جوف �لإن�شان  و�ملنظـــار جهاز طبي مت�شل ب�شلك �أو نحـــوه, يجُ

عرب �لفم ثـــم �لبلعـــوم ثـــم �ملـــريء ثم يـــ�شل �إلى �ملعــدة. وهذ� �جلهاز 

ي�شتعــــمل غــالًبا لأغر��ص ت�شخيــــ�شية؛ �إما لت�شـــوير �أو �أخـــذ عينـــات 

�أو نحو ذلك, ثم بعد �نتهاء �لغر�ص ي�شحب مرًة �أخرى.

د. �إبر�هيم بن �أحمد �ل�شطريي
مدير �إد�رة �ملطبوعات و�لن�شر
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فاإذ� �أدخل �لطبيب �ملنظار �إلى جــــوف �ل�شـــائم فاإنـــه يكــون مفطًر� على 

االأحوط، واإن كان مطلًيا مبادة ملينة ففطــره يكــون من باب اأولـى، حـتى ولو 

مل يكن �ملنظار مغذيا. فـقد تقرر عنــد عامة �أهل �لعلم �أن من �أدخل �شيًئا �إلى 

جوفه قا�شًدا اإدخالـه اأفطر، ولو مل يكن مغذًيا. وهو االأحوط وعليه االأئمة 

�لأربعة, وخالف �شيخ �لإ�شالم يف ذلك و�بن عثيمني.

منظار البطن
هو منظار يدخل يف ج�شم �ملري�ص عـن طريق جـــد�ر �لبطن, فتفتح فتحة 

�شغرية يف جد�ر �لبطن يدخل من خاللها �ملنــظار �إلى جتويف �لبطن, لكنه ل 

يذهب �إلى �ملعدة, وهذ� �ملنظار ي�شتعمل لأغـــر��ص عالجية, مثل: ��شتئ�شال 

�ملر�رة, �أو ��شتئ�شال �لز�ئدة �لدوديـــة, �أو ��شتخر�ج �حل�شو�ت. كما ي�شتعمل 

لأغر��ص ت�شخي�شية, و�أحيانًا يكون لأخذ عينات من �لكبد �أو نحو ذلك.

ولهـــذ� فـــاإن هـــذ� �لنــوع ل يكـــون مفــطًر�, لعــدم و�شولـــه �إلى �جلــوف 

)�ملعدة(, ولي�ص مغذيًا, �إل �إذ� �شاحبــه �إعطـــاء �ملريـــ�ص �أدويــه معينــة �أو 

حماليل �أو �شكريات �أو �أمالح �أو نحو ذلك, فتبحث لوحدها, لكن منظار �لبطن 

وحده ل يفطر. وبهذ� �شدر قـــر�ر مــمع �لفقه �لإ�شالمي بالإجماع على �أن 

منظار �لبطن ل يح�شل به �لفطر. 

أقراص أو قطرات عالج األزمات القلبية تحت اللسان
هي �أقر��ص �أو قطر�ت تو�شع حتــت �لل�شان لعالج بع�ص �لأزمات �لقلبية, 

ت�ص مبا�شـــرة ويحملـــها �لدم �إلى �لقـــلب لتعمــل على وقـــف �لأزمـــة  وهي متجُ

�ملفاجئة, ول يدخل �إلى �جلوف منها �شيء.

وعليه فاإن هذه االأقرا�ص اأو النقاط ال تفطر ال�شائم؛ الأنها ال تدخل اإلى 

�جلوف, كما �أنها لي�شت غذ�ًء. وبـــذلك �شـدر قر�ر ممع �لفقه �لإ�شالمي يف 

دورته �لعا�شرة �ملنعقدة يف عام 1418هـ.

قطرة األنف
دلت �ل�شنة على �أن �لأنف يعترب منفًذ� �إلى �ملعـدة, ففي حديث لقيط بن 

�شربة, قال �شلى �هلل عليه و�شلم: »وبالغ يف �ل�شتنـ�شاق �إل �أن تكون �شائًما«, 

فدل على �أن �لأنف ينفذ �إلى �ملعدة, ولذلك نهى �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم 

�ل�شائم عن �ملبالغة يف �ل�شتنـ�شاق؛ لئال ي�شـــل �ملــاء �إلى جـــوفه, وعــلى هذ� 

فاإن قطرة �لأنف تعد من �ملفطر�ت, وهو �ختيار جمع من �لعلماء مثل �بن باز 

و�بن عثيمني رحمهما �هلل.

قطرة األذن وغسولها
 �لأذن لي�شت منفًذ� �إلى �جلـــوف �إل يف حالـــة و�حــدة, وهــي ما �إذ� كانت 

طبلة �لأذن خمروقة, لأن �لأذن حينئذ تت�شل بالبلعوم عـــن طريـــق قـــناة 

��شتاكيو�ص, ويكون حكمها حكم قطرة �لأنــف. و�أمـــا �إذ� كانـــت طبـــلة �لأذن 

ر. ويلحق بقطرة �لأذن - يف �حلكم - غ�شول �لأذن. �شليمة فاإنها ل تفطِّ

قطرة العين
ولـــو وجـــد �لإن�شان طعمها يف  لي�شـــت مفطـــرة حـــتى  �لعـــني  قطـــرة 

حلقه, فالعني لي�شت منــفًذ� لالأكـــل و�ل�شـــرب �إلى �جلـــوف, كما �أن �لقطرة 

�أثناء مرورها بالقنـاة �لدمعية متت�ص كلها ول ت�شل �إلى �لبلعوم كما يذكر 

�لأطباء, ولو و�شل �شيء لكان ي�شرًي� مغتفًر� كما يف �مل�شم�شة و�ل�شتن�شاق.

الحقنة ) اإلبرة (
�حلقنة �لعالجيـة غري �ملغذيــة: �شو�ء كانت يف �جللد �أو �لع�شل �أو �لوريد 

فهي ل تف�شـــد �ل�شـــوم , لأنـها لي�شت �أكاًل ول �شربًا . وبهذ� �شدر قر�ر �ملجمع 

�لفقهي , وهو ر�أي �بن باز و�بن عثيمني وهو �ملفتى به عند عامة �ملعا�شرين.

�حلقـــنة �لوريديـــة �ملغذيـــة: هي مفـــطرة وبـــذلك �شـدر قر�ر �ملجمع 

�لفقهي, وهو �ملفتى به عـــند جمهور �لعلماء �ملعا�شريــن ومنهـــم �بن �شعدي 

و�بن باز و�بن عثيمني وغريهم. وذلك لأن �جلــ�شم ميكن �أن ي�شتغني بها عن 

�لأكل و�ل�شرب؛ فهي يف معناهما.

�حلقنة �ل�شرجية: بحث �لفقهاء �ملتقدمون �حلقنة �ل�شرجية, و�لأئمة 

�لأربعة على �أنها مفطرة, وذلك لأنها ت�شل �إلى �جلوف عن طريق �لأمعاء

قسطرة الشرايين
وهي عبارة عن �أنبوب دقيق يدخل يف �ل�شر�يني ..

وقد ذهـــب ممـــع �لفقـــه �لإ�شالمي بالإجمـــاع �إلى �أنها ل تفطر؛ لأنها 

لي�شت �أكاًل ول �شرًبا ول يف معنى �أحدهما, ول تدخل �ملعدة. 

غسيل الكلى
وغ�شيل �لكلى �إما �أن يكـــون بو��شطــة �آلة ت�شمى �لكلية �ل�شناعية, و�إما 

�أن يكون عن طريق ما يعرف بالغ�شاء �لربيتو�ين يف �لبطن.

وقـــد �أفتـــت �للجنـــة �لد�ئمـــة بفطر مــن يغـــ�شل �لكـــلى وذلك حلاجة 

�ملري�ص �إلى �شو�ئل مغـــذية تعـــطى عن طـريق �لوريد, ويف طريقة �لغ�شيل 

�لثانية يعطى �ملري�ص ن�شبــة عاليــة من �شــكر �جللوكوز. وممن �أفتى بفطر 

غا�شل �لكلى �بن باز رحمه �هلل تعالى.

الدهانات والمراهم واللواصق العالجية
�لأدهــــان �أمر معـــروف, و�لنا�ص على عـــهـد �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم 

كانو� يدهنون يف جلودهم و�شعورهم, ومن �ملعروف �أن �جللــد ميتـ�ص �لدهن, 

ولو كـان دهـــن �جل�شـــم مفـــطًر� لنبــه �إليـــه �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم, �إذ 

ل يجوز تاأخري �لبيــان عن وقت �حلـــاجة, عليـــه فالأدهــان باملو�د �لطبية 

�أو �لزيوت �لطبيعية غري مفطر.

وختاًما : فامل�شائل كثرية و�أكرث من �أن حت�شى يف مقـــام كهــذ�, فــاكتفيت 

بالإ�شارة �إلى ما يكرث �ل�شوؤ�ل عنه, و�هلل �أجل و�أعلم. 
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�أثنى معايل نائب رئي�ص مل�ص �لأمة بدولة �لكويت مبارك بن 
بنيه �خلرينج على �لدور �ل�شيا�شي �لكبري �لذي ��شطلع به �شاحب 
مل�ص  ع�شو  �لدولة  وزير  �لفي�شل  �شعود  �لأمري  �مللكي  �ل�شمو 
�ل�شريفني  �حلرمني  خلادم  �خلا�ص  و�ملبعوث  �مل�شت�شار  �لوزر�ء 
�مل�شرف على �ل�شوؤون �خلارجية طيلة �أربعة عقود من �لزمن حاماًل 
ومد�فعًا  �لعامل  حول  و�لعربية  �لإ�شالمية  و�أمتيه  �ململكة  ق�شايا 

عن حقوق �لوطن و�لأمة.
ملجل�س  العام  والأمني  العربية  الدول  جلامعة  العام  الأمني  اخلرينج  ودعا 
�شمو  تكرمي  اإلى  الزياين  عبداللطيف  الدكتور  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
الأمري �شعود الفي�شل تقديرًا وعرفانا لذلك الدور ال�شيا�شي الكبري، موؤكدًا اأن 

تكرمي الأمري �شعود الفي�شل تكرمي م�شتحق من اأبناء اخلليج العربي والوطن 
وعروبته  خليجه  عن  الدفاع  يف  ومتميزة  جبارة  جهود  من  قدمه  ملا  العربي 

واإ�شالمه.

قررت رئا�شة مل�ص �لنو�ب �لعر�قي تاأجيل �لت�شويت على م�شروع قانون �ملحكمة 
�لحتادية ب�شبب تباين وجهات نظر �لكتل �لربملانية على �إحدى فقر�ت �لقانون.

�لنو�ب قررت خالل جل�شتها  “رئا�شة مل�ص  باأن  برملاين عر�قي  و�أفاد م�شدر 
�لتي عقدتها موؤخرً� تاأجيل �لت�شويت على م�شروع قانون �ملحكمة �لحتادية �إلى 

�إ�شعار �آخر«.
وعزا امل�شدر �شبب التاأجيل اإلى تباين وجهات النظر بني الكتل الربملانية حول الفقرة 12 من 
القانون التي تن�س على اأن يكون الت�شويت يف املحكمة بثلثي اأع�شائها، بينما ترغب كتل اأخرى 

اأن يكون الت�شويت بجميع الأع�شاء.

نائب رئيس مجلس األمة 
الكويتي يدعو إلى تكريم 

األمير سعود الفيصل

النواب العراقي يرجئ التصويت على 
مشروع قانون المحكمة االتحادية

�ل�شالح  �شالح  بن  علي  �لبحرين  مبملكة  �ل�شورى  مل�ص  رئي�ص  معايل  ثمن 
مبادرة خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود - حفظه 
يف  لالإ�شهام  �لإن�شانية  و�لإغاثة  لالأعمال  �شلمان   �مللك  مركز  بتاأ�شي�ص   - �هلل 

�أن�شطة �إغاثة �ليمن.
ال�شعودية  التي تقودها اململكة العربية  ونوه باجلهود الكبرية وامل�شاعي اخلرية واملتوا�شلة 

من اأجل وحدة ومتا�شك الكيان اخلليجي والعربي ككل.

شورى البحرين يشيد بمركز الملك 
سلمان لألعمال واإلغاثة اإلنسانية
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النواب الليبي مطالب بإقرار 
قانون العفو

الدوما يطالب اليابان بتجاهل 
النداءات بوقف العالقات مع روسيا

طالبت �للجنة �لوطنية �لليبية حلقوق �لإن�شان, مل�ص �لنو�ب 
ب�شرورة �لعمل على �إقر�ر قانون �لعفو �لعام كخطوة �أ�شا�شية لدفع 

بجهود �مل�شاحلة �لوطنية �ل�شاملة.
الوطن  ل�شركاء  الجتثاث  مبداأ  اإلغاء  �شرورة  لها  بيان  اللجنة يف  واأكدت 
امل�شاحلة  ودعم جهود  النوايا  لإثبات ح�شن  العام  العفو  اإقرار  والإ�شراع يف 
الوطنية وحتقيق التوازن الوطني التي �شوف يكون لها اأثرًا اإيجابيًا يف التح�شني 
املهجرين  وعودة  املدنيني  معاناة  من  والتخفيف  الإن�شان  حقوق  حالة  من 

والنازحني بالداخل وخارج للوطن.

طوكيو  ناري�شكني  �شريجي  »�لدوما«  �لرو�شي  �لنو�ب  مل�ص  رئي�ص  طالب 
بتجاهل �ملنا�شد�ت بوقف �لعالقات »�لرو�شية – �ليابانية.

ونقلت وكالة اأنباء »انرتفاك�س« الرو�شية عن ناري�شكني قوله يف كلمة األقاها اأمام املنتدى 
»الرو�شي- الياباين الثالث« اأثناء زيارة عمل اإلى اليابان: “هناك من يعتقد اأننا يجب اأن ناأخذ 
ق�شطًا من الراحة ون�شع خططنا ال�شاملة جانبًا. ولكن يل وجهة نظر اأخرى: علينا اأن نركز 

على الق�شية الأكرث اأهمية وهي القيمة املتاأ�شلة يف عالقاتنا«.
واأ�شاف رئي�س الدوما، اأن “رو�شيا واليابان متتلكان اإمكانات كبرية لتعزيز التعاون بينهما”، 
لفتًا النظر اإلى �شرورة ال�شتجابة لالإ�شارات القادمة من ال�شعبني ورجال الأعمال والأكادمييني.

�لربيطاين  �لربملان  لأمن  “�شابق” مديرً�  جا�شو�ص  تعيني  �أثار 
ملنع �جلا�شو�شات �لرو�شيات من �خرت�ق �لنو�ب, �أزمة على خلفية 
حني  يف  �حلكومة,  عن  و��شتقالله  �لبـرملان  �شيادة  �نتهاك  رفـ�ص 

��شتقال �أحد �مل�شوؤولني �حتجاجا.
اخلالف  فــاإن  الربيطانية،  �شنداي”  اأون  ميل  “ذي  �شحيفة  وبح�شب 
وارد من  لوران�س  ا�شتقالة  مع  العلن  اإلى  العموم )الربملان( خرج  يف جمل�س 

 6 )املن�شب عمره  اأمنيًا  الربملان  اأرمز” املخول حماية  اأت  “�شارجنت  من�شب 
جا�شو�س  وهو   ، الربملان  لأمن  مديرًا  مارتن  بول  تعيني  على  احتجاجًا  قرون(، 

.)5 اآي  )اأم  الداخلية  ال�شتخبارات  “�شابق” يف 
“جا�شو�س  وجود  حيال  القلق  ي�شاورهم  النواب  اأن  اإلى  ال�شحيفة  واأ�شارت 
بينهم” واحتمال التن�شت على ر�شائلهم اللكرتونية، ول �شيما اأن مارتن مازال 

يحمل بطاقته ال�شتخباراتية ويح�شر اجتماعات دورية مع قادة ال�شتخبارات.
النواب  اأجانب  جوا�شـــي�س  اخرتاق  من  قلقة  الربيطانية  الأمن  اأجهزة  لكن 
الربيطانيني عرب فتيات فاتنات، وخ�شو�شًا من جهة ال�شتخبارات الرو�شية )اأف 
اأ�س بي( النا�شطة جدًا يف لندن واملعـروفة باأ�شـاليبها غري التقليدية يف التج�ش�س..

أزمة داخل العموم البريطاني 
بسبب تعيين جاسوس سابق 

مديرًا ألمن البرلمان
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وجاء القرار لتعزيز م�شروع قدمه الربملان للدول الأع�شاء لو�شع اإ�شرتاتيجية قوية 
اآرنو دان جان  الفرن�شي املحافظ  النائب  الأمنية اجلديدة �شاغته  التحديات  ملواجهة 

ب�شاأن �شيا�شة الأمن والدفاع عن الحتاد الأوروبي.

جمعية البرلمان األوروبي ترجئ 
التصويت على طلب انضمام تركيا

النواب األوروبيون يطالبون 
بدعم األمن والدفاع األوروبي

النواب األمريكي يقر مشروع قانون يحد 
من التنصت على االتصاالت الهاتفية

�لتقدم  تقرير  على  �لت�شويت  �لأوروبي  للربملان  �لعامة  �جلمعية  �أرجاأت 
�ل�شنوي لعام 2014 �خلا�ص برتكيا, و�ملتعلق مبدى حتقيقها �ملعايري �لأوروبية 

يف خمتلف مالت �حلياة, �إلى يونيو �ملقبل.
وتاأجل الت�شويت، يف اجتماع اجلمعية العامة، املنعقد يف مدينة �شرتا�شربج الفرن�شية، 
بناًء على طلب تقدمت به مقررة تركيا يف الربملان الأوروبي، الربملانية الهولندية كاتي بريي.

واأو�شحت بريي، خالل الجتماع، اأن هناك الكثري من اقرتاحات التعديل على التقرير، 
الذي جرت مناق�شته موؤخرًا، اإلى جانب احلاجة ملزيد من الوقت من اأجل اإعادة �شياغته، 

وطالبت بتاأجيل الت�شويت.

�شدد  �لنو�ب  �لأوروبيون    يف  ختام  جل�شتهم  �لدورية  �ل�شهرية  
 على �شرورة دعم مقدر�ت �شيا�شة �لأمن و�لدفاع �لأوروبية.
وقال �لربملان �لأوروبي: �إن �مل�شتوى �حلايل غري �مل�شبوق من 
يتطلب تويل  �لأوروبي  �ل�شتقر�ر على حدود �لحتاد  عدم 
�لحتاد و�لدول �لأع�شاء فيه �ملزيد من �مل�شوؤولية عن �شوؤون 

�أمنهم وعن ملف �لدفاع.
ودعا اأع�شاء الربملان الأوروبي الدول الأع�شاء اإلى ا�شتخدام اأدوات 
�شيا�شة الأمن والدفاع امل�شرتك، وحت�شني التن�شيق بني التدابري الأمنية 

الداخلية واخلارجية، وجتميع وتقا�شم املوارد.
املنظمة  واجلرمية  الإرهاب  حماربة  هو  الهدف  اإن  النواب  وقال 

والهجمات الرقمية، وتعزيز الدفاع والتحكم يف الهجرة.

�شالحيات  من  يحد  قانون  م�شروع  كبرية  بغالبية  �لأمريكي  �لنو�ب  مل�ص  �أقر 
�لهاتفية  �ملعلومات من �لت�شالت  �لأمريكية يف جمع وتخزين  �لقومي  �لأمن  وكالة 

�شو�ء �لتي تتم د�خل �لوليات �ملتحدة �أو �لتي يتم ��شتقبالها من خارجها.
وجاء الت�شويت بواقع 338 �شوتا بالإيجاب مقابل 88 على م�شروع القانون، وذلك و�شط اإ�شرار 
النواب الدميوقراطيني واجلمهوريني على و�شع حد لربنامج وكالة الأمن القومي اخلا�س بالتن�شت على 
 الت�شالت الهاتفية والذي اأثار قلق الكوجنر�س الأمريكي اإزاء انتهاك اخل�شو�شية واحلريات املدنية.
اأن يواجه م�شروع القانون اعرتا�شًا من جانب جمل�س ال�شيوخ الذي يطالب مبد العمل  ومن املتوقع 
بربنامج وكالة الأمن القومي حتى عام 2020 بدون تعديل اأو اإدخال بع�س التعديالت الطفيفة عليه.
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ح�شلت ع�شو ملـــ�ص �ل�شـــورى �لأ�شتـــاذة �لدكتـورة �شلوى بنت عبد�هلل 

�لهز�ع; على جائزتي �ملر�أة �لعربية لعام 2015 �لتي تقـــدمها »جو�ئز �ملر�أة 

�لعربية« من �إحدى �ل�شركات �ملتخ�ش�شة يف مال �لن�شر باملنطقة �لعربية؛ 

�جلائزة �لأولى جائزة �لطب و�ل�شحة؛ و�لثانية جائزة �إجناز مدى �حلياة 

لكونها متثل �ل�شورة �مل�شرفة للمر�أة �ل�شعودية.

وت�شلمت الدكتورة �شلـــوى الهــزاع اجلــائزتني يف احلفـــل الـــذي اأقــيم  يف 
فندق الفي�شلية مبدينة الريا�س حتت رعاية �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية 

رميا بنت بندر اآل �شعود الرئي�س الفخري للجنة التحكيم.
الفوز جاء احتفاء باإجنازات ومواهب الدكتورة �شلوى خالل 30 عامًا يف 
جمال طب وجراحة العيون وعالقاتها ال�شيا�شية الثنائية بالعامل اخلارجي 

لتح�شني �شورة اململكة العربية ال�شعودية عامة واملراأة ال�شعودية خا�شة.

��شت�شافت �لإد�رة �لعامة للق�شم �لن�شائي مبجل�ص �ل�شورى ممثلة يف �إد�رة  �لعالقات 

�لعامة و�لإعالم وفدً� ن�شائيًا من �شركة �ل�شرق �لأو�شط لال�شتثمار �ملايل, كما ��شت�شافت 

ووفدً� �آخر من نادي خطوة و�عدة للفتيات بالقطيف. 

واأعدت الإدارة للوفدين برناجمًا للزيارتني �شمل جولة تعريفية يف ردهات املجل�س 
وقاعاته، واملعر�س الدائم ملراحل جمل�س ال�شورى؛ كما ح�شر الوفدان الن�شائيان جانبًا 

من اجلل�شة العادية للمجل�س.

�شاركت ع�شو مل�ص �ل�شورى �لأ�شتاذة �لدكتورة دلل بنت خملد �حلربي 

يف موؤمتر �إعادة بناء �لثقة يف �أوروبا �لو��شعة �لذي عقد يف باكو �أذربيجان, 

وذلك  27-2015/4/29م,  �ملو�فق  8-1436/7/10هـ  من  �لفرتة  خالل 

تلبية لدعوة من “�لن�شاء يف �لربملانات- �ملنتدى �لعاملي” بالتعاون مع مركز 

نظمي كوجنوي �لدويل ونادي مدريد رفيع �مل�شتوى.

وقدمت �لدكتورة دلل �حلربي يف �ملوؤمتر ورقة عمل عن �لتطرف.

وعربت الدكتــورة �شـــلوى الهــزاع عن �شـــعادتها بالفــوز بجــائزتي املراأة 
العربية 2015، م�شرية اإلى اأن اململكة تفخـر بحمد اهلل بكـــوادرها الن�شـــائية 
الالتي حققن اإجنازات يف جمـــالت عدة وهن قدوة ح�شنة جليل امل�شتقبل 

للفتيات ال�شعوديات..

أ.د. سلوى الهزاع تفوز بجائزة 

المرأة العربية 2015م

وفد نسائي من شركة الشرق األوسط 

لالستثمار المالي و نادي خطوة  واعدة 

للفتيات بالقطيف يزور المجلس

أ.د. دالل الحربي تشارك في مؤتمر 

إعادة بناء الثقة في أوروبا
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د. عبد �هلل بن �إبر�هيم �لع�شكر
ع�شو مل�ص �ل�شورى

�ل�شيا�شة politique يف �لقامو�ص �لغربي �حلديث هي: فن ممار�شة �لقيادة وكل ما يتعلق باإد�رة 

بع�شها  �لعلم,  لهذ�  عديدة  تعريفات  �لفل�شفية  �مل�شطلحات  معجم  يف  يرد  بينما  �ل�شلطة,  �أو  �لدولة 

يتو�شع بهذ� �لعلم لدرجة �أن يجعله م�شيطًر� على كل �لعلوم. و�أخرًي� ��شتقر �لأمر على تعريف �لعلوم 

�ل�شيا�شية ح�شب �لفروع لهذ� �لعلم �ملت�شعب. هذ� �لعلم �جلديد �لقدمي له بد�يات و�رها�شات قدمية 

ولي�ص بد�ية و�حدة. ولتد�خل علوم عديدة مع علم �ل�شيا�شة حتول ��شمه يف �لع�شر �حلديث على يد 

�لأمريكيني من علم �ل�شيا�شة �إلى �لعلوم �ل�شيا�شية. ويف علم �ل�شيا�شة ينطبق �ملثل �لعربي �لقدمي: 

كلجُ يغني على لياله, ملا ير�ه بع�ص �ملخت�شني �أنه علم متعدد �مل�شارب, ومتنوع �مل�شادر و�ملو�رد؛ فمن ير�ه 

ا بعد تاأليفه كتاب: �ل�شيا�شة, حتى �أن كلمة �شيا�شة  يوناين �لن�شاأة وحتديًد� على يد �أر�شطو, خ�شو�شً

 .polis لكلمة �لإغريقية� من  م�شتقة   politique

اأنه قام على �شاقه يف بلط روما، الأن  اإاّل  اأثينا،  بينما يرى اآخرون اأن علم ال�شيا�شة، واإن ن�شاأ يف 

�لقو�نني �ل�شيا�شية �لرومانية هي عالمة بارزة على جهود فال�شفة �لدولة �لرومانية يف تلك �لتن�شئة 

مثل: �لفيل�شوف بوليبو�ص, �لذي يعود له �لف�شل يف تاأليف: قانون �ل�شعوب. ويحاجج �أوربيون باأن علم 

ال�شيا�شة القدمي ال يعدو اأن يكون من خمرتعات احل�شارة اليونانية، لكنه حتًما مل ُيقّعر اإاّل يف حقبة 

ما قبل ع�شر �لنه�شة �لأوروبية. 

ويف هذ� �ل�شدد فقد تنوعت �مل�شاركة �لأوروبية �إلى عدة مناحي منها: �لرت�ث �لكاثوليكي �لذي 

�لذي  �لعلماين  �لليرب�يل  �لرت�ث  �لآخر متثل يف  و�ملنحى  و�لكني�شة.  �لقي�شر  �ل�شر�ع بني  �رتبط به 

جاء بفكرة �لدولة �لقومية, ونتج عنه حر�ك ثقايف �أدى �إلى بروز �حلر�ك حركات �شيا�شية ذ�ت طابع 

�قت�شادي �أو فكري كال�شرت�كية و�لدميقر�طية, بينما ير�ه �أمريكيون �أنه علم قدمي, ولكن �نطالقته 

�لعلمية �لو��شعة حدثت يف �أمريكا. 

بلد  �أو  �شعب  يدعي  �أن  ميكن  ول  وتطورت.  قدمية  بد�أت  �لعلوم  كل  لأن  يعجبني,  �ل�شجال  هذ� 

�خرت�ع علم جديد. �لرت�كم �ملعريف تر�ث �ن�شاين, �شاركت وت�شارك فيه كل �لدول و�ل�شعوب. ثم �إن 

ذلك �ل�شجال حول علم �ل�شيا�شة ��شتبعد �لرت�ث �ل�شيني و�لهندي و�لعربي و�لعربي �لإ�شالمي. وميكن 

�لقول �أن مد�ر�ص �شيا�شية عديدة �نتجت فكًر� �شيا�شًيا, و�أدت �إلى قيام دول عديدة �أي�شا؛ ولكن ل ميكن 

�لقول �أن مدر�شة �شيا�شية و�حدة ��شتطاعت �أن تقيم نظاًما �شيا�شًيا معروفا يف تاريخ �لدول.

سجال حول علم السياسة
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