االربعاء  28شوال 4141هـ
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المدينة المنورة  72شوال  4141هـ الموافق  34سبتمبر  7344م واس
التقى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه باإلمارة اليوم
معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه والوفد المرافق الذي يزور المنطقة  ,للمشاركة في فعاليات المؤتمر
الدولي حول التعليم والتوظيف (مؤائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل) الذي يستضيفه معهد مدينة المعرفة
للقيادة والريادة بمدينة المعرفة االقتصادية اليوم وغداً.
وفي بداية اللقاء رحب سموه بمعالي الوزير ومرافقيه  ,منوهاً بأهمية المؤتمر من خالل جدول أعماله ومناقشاته الهادفة
القتراح الحلول المناسبة والجادة لتحديات البطالة المتعددة األبعاد وإمكانية تبين مبادرات مشتركة في معالجة قضية
جاهزية الخرجين للتوظيف  ,مؤمالً سموه أن يخلص المؤتمر بحصاد فاعل يهدف إلى تغيير خارطة العالقة بين الحركة
التعليمية وسوق العمل.
كما أكد سمو أمير المنطقة على ما تزخربه المنطقة من مشروعات عمرانية وتنموية عمالقة تستدعي استثمار المميزات
المتوالية لخلق فرص عمل حقيقية لشباب وشابات المنطقة في جميع المجاالت  ,الفتا االنتباه إلى حرص إمارة المنطقة
وعملها الحثيث على االستفادة من هذه النقلة العمرانية للمنطقة وأن يواكبها توفير فرص وظيفية واعدة للسعوديين.
وفي ختام اللقاء أكد سمو أمير المنطقة أن إنتاج فرص عمل حقيقية وقيمة للمواطنين بالمنطقة بجميع فئاتهم التعليمة هي
من ركائز العمل بالمنطقة ومحور االهتمام  ,مع حرص إمارة المنطقة على التعاون مع وزارة العمل الستثمار فرص
العمل الناتجة عن المشروعات التنموية بالمنطقة بمختلف أحجامها وتعدد مواردها في تأمين الفرص الوظيفية ألبناء
الوطن وفق برنامج زمني محدد يتم االتفاق عليه مع الوزارة,كما بحث سموه مع معاليه مشروعات الوزارة الحالية
والمستقبلية في المنطقة.
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المدينة المنورة  72شوال  4141هـ الموافق  34سبتمبر  7344م واس
برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة  ,افتتح معالي وزير
العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في فندق األوبروي اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع " :التعليم والتوظيف"  ,الذي
يناقش توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في دول منظمة المؤتمر اإلسالمي ,بحضور علماء وباحثين
ومتخصصين من جميع دول العالم.
وبدأت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه معهد القيادة والريادة التابع لمدينة المعرفة االقتصادية بتالوة آيات من
القران الكريم.
ثم ألقى المدير التنفيذي للمعهد الدكتور محمد مصطفى محمود كلمة رحب فيها بضيوف المؤتمر ,معبراً عن سعادته
وجميع القائمين على معهد مدينة المعرفة االقتصادية للقيادة والريادة بالحضور الكبير لكوكبة من العلماء والمتخصصين
ذوي التاريخ المعرفي الكبير على مستوى دول منظمة المؤتمر اإلسالمي ,الفتاً إلى أن أبحاثهم التي سيطرحونها على
مدى يومين تحمل من العمق والقوة الشيء الكثير.
بعدها ألقى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كلمة بعنوان " نحو مواءمة أفضل بين نظم التعليم والتدريب
وسوق العمل"  ,قال فيها  ":إن األولوية بالنسبة لوزارة العمل هي تحفيز توظيف المواطنين وتنفيذ إستراتيجية التوظيف
التي تهدف ليس فقط إلى تدابير مباشرة و نشطة للحد من البطالة ,ولكن كذلك تدابير طويلة األجل تهدف إلى جعل
الشباب السعودي لدينا أكثر قابلية للتوظيف" ,مبيناً معاليه تفاصيل هذه المبادرات وآلية اإلستراتيجية و اختيار نهج بدء
تنفيذها مع بعض التركيز على مسألة التعليم والتدريب.
وأضاف معالي وزير العمل قائالً  ":إن مبادراتنا والبرامج التي أطلقتها وزارة العمل تخدم واحد أو أكثر من األبعاد
األربعة التي تتألف منها إستراتيجية سوق العمل وهي تحفيز الطلب وتنشيط العرض و مطابقة اآلليات وإعادة الهيكلة
لخلق فرص العمل " ,مبيناً أن التقدم حتى اآلن ليس موحدا في جميع األبعاد األربعة فاألكثر على جانب الطلب وإلى حد
ما على جانب اآلليات المطابقة.
//يتبع//
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وأوضح معالي المهندس عادل فقيه أن صعوبة العرض والتوفيق بين مجموعة مهارات الطالب واحتياجات السوق
تعتمدان على نسبية عدم ترابط التعليم و صناعة التدريب على جانب  ,وسوق العمل من الناحية األخرى و التغير
المستمر والمتطور لمتطلبات مكان العمل.
وقال معاليه  ":إن هذه العوامل تعاونت لخلق فجوة مستمرة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وبين االحتياجات
الفعلية لسوق العمل " ,متطرقا إلى سبل سد تلك الفجوة عبر تجميع عدد من األساسيات بين قطاع التعليم والتدريب وبين
سوق العمل.
وأعلن معالي وزير العمل خالل كلمته عن إطالق بوابة ستكون ساحة مفتوحة للحوار وردود الفعل مع المسئولين
والخبراء و األطراف المعنية والمواطنين بشكل عام قريباً.
وذكر معاليه أن هذا المؤتمر سيكون أيضاً فرصة لتبادل األفكار و التعلم بين الجميع  ,معبراً عن شكره لسمو أمير منطقة
المدينة المنورة ,على رعاية مثل هذا الحدث الهام  ,ومثنياً كذلك معهد المدينة المنورة للقيادة و الريادة ومدينة المعرفة
االقتصادية بالمدينة لتنظيم مثل هذه الفعاليات لمواجهة التحديات الماثلة.
بعدها انطلقت أول محاضرات المؤتمر تحت عنوان  " :تالفي الفجوة بين التعليم والتوظيف" ,قدمها الدكتور محمد
مصطفى محمود ,حيث سلط الضوء فيها على عناصر القضية األساسية من وضع منهجيات التعليم وتزامنها مع
إستراتيجيات وجاهزية الخريجين  ,واستعراض أمثلة من بلدان العالم مثل ماليزيا والواليات المتحدة األمريكية وغيرها
من دول العالم وكيفية تطبيقها في العالمين العربي واإلسالمي.
وشهد اليوم األول طرح العديد من أوراق العمل البحثية منها  ":التعليم العالي والتوظيف  ..الخبرة الماليزية في طرح
حلول التواؤم بين االحتياج المعرفي والثقافي وجاهزية الخريجين لسوق العمل"  ,ثم قام نائب رئيس جامعة رفاه العالمية
في باكستان البروفيسور أنيس أحمد بطرح ورقة عمل حول  ":جودة التطور والتميز لخريجي الجامعات  :بين المعرفة
واإلدارة الثقافية".
بعدها استعرض رئيس مركز رومي لدراسة الحضارات بجامعة نيسميتين إربيكان بمقاطعة كونيا بتركيا البروفيسور
باللكوسبينار التحديات التي واجهت معاهد التعليم العالي التركية بما في ذلك سياسات االنتشارية والتوسع العالمي مع
اعتبارات إدارة الجودة والجاهزية لسوق العمل.
وحول التعليم واالنتقالية لسوق العمل استعرض نائب رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل بالمملكة
الدكتور عبد الكريم النجيدي ورقة عمل عن التعليم واالنتقالية لسوق العمل.
كما تحدث رئيس مجلس إدارة كليات التميز الدكتور صالح العمر عن تطوير وتحسين التعليم التقني والمهني والتدريب
في المملكة  -مبادرة فعالة للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمعاهد التقنية والمهنية.
عقب ذلك قدم عميد كلية اآلداب والعلوم االجتماعية في جامعة ياال اإلسالمية بتايالند البروفيسور سوكريل انجبوتيه,
ورقة عمل بعنوان  " :التعليم والتوظيف :التحديات التي تواجه المجتمع المسلم في تايالند والحلول المطروحة لها".
واختتمت فعاليات اليوم األول بورقة عمل بعنوان  ":إعادة النظر والتفكير في دور المدرسة المهنية والتقنية العليا (إمام
حاتيب ليسيسي) "  ,قدمها البروفيسور صايم كايديبي بقسم االقتصاد في الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا.
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جـدة  72شوال  4141هـ الموافق  34سبتمبر  7344م واس
التقى معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار في مكتبه بجدة اليوم سفير جمهورية بنجالديش لدى المملكة محمد
شهيد اإلسالم.
وتم خالل اللقاء مناقشة األمور المتعلقة بشؤون حجاج بنجالديش لهذا العام 4141هـ.
ونوه السفير البنجالديشي في نهاية اللقاء بالجهود والمشاريع الكبيرة التي تنفذها حكومة المملكة العربية السعودية في
الحرمين الشريفين والمطاف والمشاعر المقدسة تسهيالً وخدمة لضيوف الرحمن ألداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

جدة  72شوال  4141هـ الموافق  34سبتمبر  7344م واس
أوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل الخضيري أن هناك إجراءات اتخذت وأخرى
ستتخذ للحد من الحجاج غير النظاميين والقضاء على هذه المشكلة التي تتسبب في مشاكل للحجاج في كل عام.
وقال إنه تم رصد عدد من المالحظات في األعوام السابقة وتم تالفيها في هذا العام بينها تعديل بعض مواقع نقاط الفرز
وغيرها من اإلجراءات التي تسهم في الحد من تسرب الحجاج غير النظاميين ,مؤكداً أنه سيتم استخدام التقنية
والكاميرات لمراقبة هذه المراكز في هذا العام.
وأكد الخضيري أن اإلجراءات القادمة ستعتمد على تطبيق العقوبات التي أعلنها سمو أمير منطقة مكة المكرمة للحجاج
غير النظاميين من خالل تكاتف الجهود بين الجهات األمنية لمراقبة المنافذ وضبط المخالفين.
جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعاً مع القيادات األمنية بالمنطقة اليوم لبحث سبل تطبيق هذه العقوبات على أرض الواقع.
وقدمت الجهات األمنية عروضاً مختلفة لتنفيذ هذا التوجّه ابتداءً من حج هذا العام ,حيث أبرزت الجهات األمنية قدرتها
واستعدادها لضبط كل التجاوزات التي تساعد في مخالفة األنظمة ,وأكدت أن العقوبات التي تم اإلعالن عنها ستنفذ بحزم
.
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”الصحة” :المملكة تستعرض تجربتها العالمية في “طب الحشود“
ثمّن وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د.زياد ميمش الموافقة السامية الكريمة برعاية المؤتمر العالمي الثاني لطب
الحشود الذي ستنظمه وزارة الصحة في العاصمة الرياض خالل الفترة من 5141/55/51 -51هـ  ،مؤكداً أن رعاية مقام
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود لهذا المناسبة المهمة تؤكد دعم القيادة الرشيدة السخي
واهتمامها المستمر بالقطاع الصحي وفعالياته وأنشطته الحيوية في سبيل الحفاظ على صحة وسالمة أبناء هذا الوطن
الغالي.
وأوضح ان وزير الصحة د.عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة وجه ضمن االهتمام الذي توليه الوزارة بهذا المؤتمر بتشكيل
لجنة عليا لإلشراف على تنظيم وإعداد المؤتمر برئاسة وكيل الوزارة للصحة العامة ،تنبثق منها عدة لجان برئاسة عدد من
مسؤولي الوزارة مشدداً أن هذه اللجان ستبذل قصارى جهدها إلظهار هذا المؤتمر بصورة مشرقة تليق بمكانة المملكة .
وأكد ان المؤتمر سيحظى بمشاركة األمين العام لجامعة الدول العربية واألمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
والمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية  ،كما سيشهد المؤتمر مشاركة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية والمدير االقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إضافة إلى وزراء الصحة في أمريكا وفرنسا وكوبا
وكندا وتركيا وماليزيا وباكستان واندونيسيا وكوريا الجنوبية إضافة إلى أعضاء المجلس االستشاري العالمي وعدد من
الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم والعديد من المنظمات والمؤسسات العالمية واإلقليمية .
وأضاف ان المؤتمر يهدف المؤتمر إلى االطالع على التجارب العلمية والعملية التي سبق التعامل معها في ظروف
مشابهة وبما يعزز من زيادة فاعلية اإلجراءات الصحية التي يتم اتخاذها للتعامل مع التجمعات والحشود البشرية خالل
مواسم العمرة والحج كما يهدف إلى استعراض تجربة المملكة لموسم الحج كونها تجربة فريدة من نوعها على اعتبار أنها
تدير أكثر من مليوني حاج في نطاق جغرافي وزمني محدد مما جعلها مثاال يحتذى به ،الفتًا أن المؤتمر يعد فرصة
لالستفادة من الخبراء العالميين والمختصين في المنظمات الدولية والدول الغربية.
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ﺻحة الﻄاﺋﻒ تستعﺪ للحج بﺨﻄة ﻣيﺪاﻧية في المواﻗيﺖ ﻭالﻄرﻗاﺕ
اعتمد مدير الشﺌون الصحية بالطائف الدكتور معتوق بن محمد العصيمي الخطة العامة التي سيعمل بها خالل حج هذا العام وذلك ضمن
االستعداد المبكر لحج هذا العام .وتهدف الخطة إلى تقديم أفضل الخدمات اإلسعافية والعالجية لضيوف الرحمن على مختلف الطرقات
وفي ميقاتي «قرن المنازل» و»وادي محرم» من بداية شهر ذي الحجة وحتى مغادرة الضيوف الكرام بعد أداﺀ مناسكهم ،وتضمنﺖ
الخطة رفع الجاهزية في كل المستشفيات الموجودة داخل المحافظة وخارجها وتدعيم أقسام الطوارﺉ بما تحتاجه لمواجهة أي طارﺉ،
وتدعيم المستشفيات الطرفية الواقعة على الطرقات بما تحتاجه من التجهيزات الطبية المختلفة.
وتضمنﺖ الخطة تشغيل العيادة الميدانية المتنقلة في مركز البهيته لحين انتهاﺀ أعمال المركز ،وتشغيل مركز صحي ميقات «قرن
المنازل» اعتبارًا من صباﺡ يوم األحد األول من ذو الحجة حتى الساعة الثامنة من مساﺀ يوم  ،5141/51/9وتشغيل مركز صحي وادي
محرم من صباﺡ يوم األحد  5141/51/5وحتى الساعة الثامنة من مساﺀ يوم  ،5141/51/9وتشغيل المراكز الصحية الواقعة على
بعﺾ الطرقات على مدار الساعة اعتبارًا من صباﺡ يوم األحد  5141/51/5وحتى بداية دوام صباﺡ األحد  5141/51/51والتي تشمل
مركز صحي رضوان على طريق الرياض ،مركز صحي العطيف على طريق الرياض ،مركز صحي السر على طريق الجنوب ،مركز
صحي السيلعلى مدار الساعة ،وتحريك فرق طبية ميدانية جوالة ليومي الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة على الطرقات وبالذات
طريق السيل ،وطريق الرياض ،وتحريك فرق جواله من مساﺀ الثاني عشر وحتى صباﺡ اليوم الثالﺚ عشر على مختلف الطرقات مع
توفير كميات من الدم ومشتقاته في بنك الدم المركزي تحسبا ألي طارﺉ.
وأصدر مدير الشﺌون الصحية قرارًا بتكليف مدير إدارة الطوارﺉ واألزمات بالمديرية سعيد الزهراني ضابطًا لالتصال مع المحافظة
والجهات األخرى ذات العالقة من أجل إنجاﺡ خطة الحج بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
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وصول األولى فجر السبت المقبل

مطار األمير محمد بن عبدالعزيز يكثف استعداداته لوصول رحالت الحج
بحث مدير عام مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالفتاح عطا ,وبحضور
عدد من مديري القطاعات والشركات العاملة بالمطار ,التسهيالت النهائية لموسم حج 4141هـ ,حيث تضمن االجتماع
متابعة كافة االجراءت قبل انطالق موسم الحج لهذا العام الذي سينطلق فجر السبت القادم من خالل وصول اول رحلة
جوية قادمة من الهند.
وأوضح لـ«عكاظ» مدير العالقات العامة واالعالم في مطار األمير محمد بن عبدالعزيز عاطف طاسجي ,أن إدارة
المطار كثفت من جهودها واستعداداتها وترتيباتها لمواكبة موسم الحج لهذا العام برحالت تقدر بالمئات يعمل عليها آالف
الموظفين بالتعاون مع عدة جهات حكومية.
وأوضح طاسجي أن االستعدادات شملت تجهيز صاالت السفر والساحات الجوية وتأمين األجهزة والمعدات وصيانتها
وجاهزية تشغيل كاونترات خدمة ضيوف الرحمن التابعة للجوازات والجمارك وشركات الطيران وسيور العفش وبوابات
الفحص األمني ,إضافة إلى جدولة رحالت الحج التابعة لشركات الطيران بشكل يحد من تزامن الرحالت ويضمن
انسيابية الحركة داخل الصاالت والساحة الجوية.
وبين طاسجي أن اجتماع التسهيالت النهائي استعرض الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام التي راعت أمن وسالمة
وراحة ضيوف الرحمن والزوار إنفاذا للتوجيهات السامية من القيادة الرشيدة والمتابعة الدقيقة من صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وأكد طاسجي أنه تم اتخاذ كافة التدابير من أجل رفع مستوى التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات العاملة بالمطار بما
يحقق أعلى مستوى من األمن والسالمة لضيوف الرحمن ومرافق المطار والحرص على تقليل الزمن المستغرق إلنهاء
إجراءات قدوم ومغادرة الحجاج في راحة وطمأنينة مع المحافظة على أعلى درجات الصيانة وسالمة البيئة بالمطار بما
يحقق تطلعات المسؤولين في هذا الخصوص .وبين طاسجي أن جميع األجهزة العاملة في المطار تعمل على مدار
الساعة بطاقة بشرية تتجاوز  2آالف موظف ,وذلك بمشاركة أكثر من  8جهات حكومية و 43شركة طيران ,وذلك
لتأمين اجراءات القدوم لنحو  4333رحلة جوية ,وهي مجموع رحالت القدوم لموسم الحج االول ,مشيرا إلى أن المطار
بما لديه من إمكانات وكوادر بشرية سيعمل في نجاح إجراءات استقبال ضيوف الرحمن وتوديعهم في وقت قياسي بعد
انتهائهم من أداء فريضة الحج بمشيئة اهلل ,وذلك بالتعاون جميع الجهات الحكومية ذات العالقة.
ولفت إلى أن االستعدادات لموسم الحج لهذا العام بدأت منذ وقت مبكر من خالل اعتماد خطة متكاملة بعد الوقوف على
استعدادات الجهات العاملة بالمطار من شركات طيران وأجهزة أمنية وقطاعات خدمية متعددة ,إضافة إلى التنسيق مع
وزارة الحج في ما يخص تأمين حافالت النقل وكذلك شركات الطيران لجدولة رحالت الحج وعدم تزامنها حتى ال يحدث
تكدس داخل الصاالت ,فضال عن توفير الكوادر واألفراد لتشغيل كافة نقاط الخدمة للتأكد من سرعة إنهاء إجراءات
الركاب.
وأفاد طاسجي أن المطار شهد العديد من التوسعات وبرامج التطوير المتواصلة خالل األعوام السابقة التي شملت
المشروع العاجل لتوسعة المطار الحالي الذي تم االنتهاء منه بشكل نهائي .وذكر عطا ان العمل سوف يكون على مدار
الساعة ,وأكد ان مطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بات اليوم أحد أهم مطارات المملكة ,إلى جانب كونه البوابة
الرئيسية لمدينة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم وأحد المنافذ المهمة لوصول ومغادرة الزوار والمعتمرين وضيوف
الرحمن.
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