االثنين  8محرم 5341هـ
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المدينة المنورة  70محرم  5341هـ الموافق  57نوفمبر  3754م واس
ينظم النادي األدبي الثقافي بالمدينة المنورة بعد غد الثالثاء محاضرة عن دور المؤسسة األهلية
لألدالء في خدمة ضيوف الرحمن.
وتأتي المحاضرة التي ستقام بمقر النادي ويلقيها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف
بن أحمد حوالة ضمن النشاط الدوري للنادي وفي إطار مشاركته في احتفالية المدينة المنورة
عاصمة للثقافة اإلسالمية  3754م.
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المدينة المنورة  70محرم  5341هـ الموافق  57نوفمبر  3754م واس
بلغ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة عبر مراكز ومحطات االستقبال  / 53681 /حاجًا ,
فيما غادرها  / 58187/حاجًا  ,وفقا إلحصائية أعدتها وحدة التقارير واالحصاءات بسكرتارية
لجنة الحج بالمدينة المنورة يوم أمس.
وبلغ إجمالي قدوم الحجاج للمدينة المنورة في مرحلة ما بعد الحج  143ألف و  436حاجًا ,
وإجمالي الحجاج المغادرين  487ألف و  813حاجًا ,وإجمالي الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة
 514ألف و  353حاجًا ,لتبلغ الطاقة اإلستيعابية للمساكن % .48
وأبرز التقرير عدد زوار معرض الشراكة في أعمال الحج "بنيان  "6يوم أمس ليصل إلى 56
ألف و 888زائرًا وزائرة  ,ليتجاوز العدد اإلجمالي لزوار المعرض  105ألف زائر.
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حجار“ :بنيان” أسهم في تأصيل الشراكة بين الجهات العاملة بالحج
زاهد بخش  -المدينة المنورة
اإلثنين 3112/11/11
أكد وزير الحج ،الدكتور بندر بن محمد حجار ،أن معرض برنامج إدارة الشراكة في عمليات الحج "بنيان" ،الذي اختتمت أعماله
األسبوع الماضي في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف أسهم في تأصيل الشراكة بين الجهات العاملة بالحج ،وهو
المعرض الذي حظي بمشاركة ( )01جهة حكومية وخاصة وخيرية وتطوعية .وأعرب وزير الحج عن شكره وتقديره لصاحب السمو
الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ،أمير منطقة المدينة المنورة ،رئيس لجنة الحج بالمنطقة ،على الجهود الحثيثة التي
بذلها من أجل إنجاح فعاليات المعرض .وأثنى حجار في تصريح له أمس على مشاركة مختلف الجهات الحكومية واألهلية في المعرض
الذي نجح بفضل هذه األعمال الجماعية في تأصيل مفهوم الشراكة بين الجهات العاملة بالحج في منظومة أعمال تنسيقية تكاملية
للتطوير واالرتقاء بأعمال الحج وفق ما رسمته وخططت له حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود،
وسمو ولي عهده األمين .واستعرض الوزير مشاركة وزارة الحج في هذه التظاهرة من خالل الصور الوثائقية لرحلة الحج قديمًا
وحديثًا ،وأفالمًا مصورة عن الخدمات التي تقدمها المملكة في الحج ،والمشروعات التي يتم تنفيذها من خالل شاشات مرئية كبيرة
الحجم ،وتوزيع عدد من الكتب واإلصدارات كمجلة الحج والعمرة وندوة الحج الكبرى ،وأقراص  CDالتعريفية عن هذه األنشطة.
وأشار إلى أن جناح الوزارة في المعرض أسهم في إبراز مجهودات الوزارة عبر مختلف قطاعاتها في النهوض بجميع الخدمات
المقدمة لضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة ،حيث لقي المعرض على مدى شهر كامل إشادة رؤساء وفود مكاتب الحجاج
والوفود الرسمية واإلعالمية والحجاج والزوار والمواطنين والمقيمين ألنه يتناول جانبًا مهمًا في رفع النواحي الثقافية والتوعوية
واإلرشادية من خالل األجنحة المتخصصة للجهات المشاركة دون أي مقابل مادي.
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توقف عمال النظافة بمستشفى الملك فهد وأحد ..والمطلب زيادة الرواتب
الطائفي :خاطبنا العمل أكثر من مرة بشأن عقودهم
أحمد السالم  -المدينة المنورة -تصوير  -فهد العتيبي ،عبدالرحمن مرسي
اإلثنين 3112/11/11

توقف عمال النظافة والتشغيل والصيانة في اثنين من مستشفيات المدينة هما (الملك فهد ،أحد) عن القيام بمهامهم صباح أمس مما
أدى إلى تدني مستويات النظافة بشكل كبير في غرف العمليات وأقسام الطوارئ وغرف التنويم والمختبرات وخارج ساحات المستشفى
وانبعاث الروائح الكريهة داخل المستشفى،
وأكد بعض المراجعين عدم تفاعل الشؤون الصحية تجاه التوقف المتكرر للعمال دون أن تحل قضيتهم المتمثلة في زيادة رواتبهم.
«المدينة» التقت بعدد من عمال الشركة بمستشفى الملك فهد الذين رفضوا ذكر أسمائهم وقالوا :إن سبب توقفهم عن العمل يعود إلى
تدني رواتبهم والتي ال تتجاوز  211ريال شهريًا .وأنهم طالبوا الشركة المشغلة عدة مرات برفع سقف رواتبهم ووعدتهم ولكن
الشركة لم توف بوعدها.
من جهته أوضح الدكتور عبداهلل الطائفي أن المستشفيات التي وقع فيها إضراب العمالة هي مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد فقط،
نافيًا وجود إضراب في مستشفى الصحة النفسية أو مستشفى األنصار .
وقال :إن التوقف عن العمل لم يتجاوز األربع ساعات في مستشفى الملك فهد وفيما يخص مستشفى أحد أفاد أن الشركة المشغلة
تجاوبت معهم وجارٍ إنهاء األمر ،موضحًا أنه تم إجراء عمليات احترازية من قبل بداية اإلضراب تزامنًا مع إضراب عمالة النظافة.
وأشار الطائفي إلى أن أسباب توقف العمال يعود إلى النجاحات التي شاهدوها في إضراب العمالة في المدينة المنورة ومكة المكرمة
ويرغبون بزيادة الرواتب حيث طالبوا بمبلغ  1311ريال.
وأوضح أنه تمت مخاطبة مكتب وزارة العمل والعمال أكثر من مرة بشأن العقود ومكتب العمل يقول :إن العقد هو شريعة المتعاقدين
وليس مطروحًا إال التفاوض في حالة اإلضراب.
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سقوط المطالبة بإقامة الدعاوى بعد  57أعوام
كشفت مصادر عدلية أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي سيقره مجلس الوزراء اليوم تضمن مواد
واقتراحات جديدة ،منها ابالغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لحضور الجلسات القضائية المقامة على
اجهزة الدولة ،كما يقترح النظام ابالغ وزارة الخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة
بشؤون الخدمة المدنية.
وجاء في مواد النظام في التعديالت األخيرة قبل إقراره اليوم عدد من المواد ،منها ما تطبقه محاكم الديوان
على القضايا المعروضة أمامها واالختصاص المكاني للمحكمة وطرق وآلية رفع الدعوى وقيدها ،وألزم
النظام رئيس الدائرة حال ورود قضية إليه أن يحدد موعدا لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكال من وزارة
المالية وديوان المراقبة العامة ،ويجب أال تقل المدة بين اإلبالغ وتاريخ الجلسة عن  03يوما ،وتبلغ وزارة
الخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار إليها في المادة
الثامنة من هذا النظام.
وتضمنت مواد النظام آلية رفع الدعوى التأديبية ضد موظفي الدولة متضمنة اسم الموظف وصفته ومقر
عمله والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها وأدلتها والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها ،واسقاط المطالبة
في إقامة الدعاوى أمام ديوان المظالم بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به ،في حين حدد
النظام ان الجهة اإلدارية مطالبة بإثبات التظلم خالل  03يوما من تاريخ تقديمه.
وبين النظام ان إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية ،ويجوز للدائرة سماع األقوال والدفوع مشافهة،
وان للدوائر القضائية إخراج من يخل بنظام الجلسة وحبسه وتغريمه الف ريال ،ولها التراجع عن ذلك قبل
انتهاء الجلسة فقط ،فيما حدد الفصل في الدعاوى غيابيا بعد غياب المدعى عليه جلسة واحدة واجاز لمجلس
القضاء اإلداري االستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم.
وجاء في النظام ان للقاضي ،المحرج من نظر الدعوى ،أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على مجلس
القضاء اإلداري للفصل فيه وشدد النظام على تسليم صورة من الحكم في  42ساعة في األحكام العاجلة و
 51يوما في األحكام األخرى ،وجاء في الصيغة التنفيذية لألحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة ،ولألحكام في
الدعاوى التأديبية هي على الوزراء ورؤساء األجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ،في
حين ان األحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة  52فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها ،أما
إذا كان حكم االستئناف يقضي بفصل موظف فإن االعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفا لتنفيذه
حتى يفصل في أصل الدعوى.

يتبع ...
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واوضح النظام انه ال يجوز االعتراض على أحكام المحكمة اإلدارية العليا ،وبين انه يجب في الدعاوى
المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة  50من نظام ديوان المظالم ،أن يسبق رفعها إلى الديوان مطالبة
الجهة اإلدارية المختصة خالل عشرة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به ،حيث كانت المدة محددة من
قبل بخمسة أعوام وتضمن النظام ان الدعوى ترفع ،إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية ،إلى ديوان
المظالم خالل  03يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي  03يوما دون البت فيه.
واوضح النظام انه إذا لم يحضر المدعي ،جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ،أو
تقرر شطبها ،مشددا انه إذا لم يحضر المدعى عليه ،فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ
بها المدعى عليه ،فإن لم يحضر فصلت في الدعوى ،ويعد الحكم حضوريا.
وبين النظام ان للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ،أو أن يوكل عنه وللمحكمة أن تقرر
حضوره بشخصه واستجوابه ،وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وإن لم يحضر هو ،أو وكيلـه ،بعد إبالغه،
فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى ،ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريا.
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السديس يشكر خادم الحرمين على موافقة مجلس الوزراء على مشروع النقل العام في
المدينة المنورة

د.عبدالرحمن السديس

مكة المكرمة  -جمعان الكناني

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة
والشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ال سعود باسمه واسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون
المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع النقل العام في المدينة المنورة ,وأن هذه
المأثرة أثلجت الصدور وأفرحتها ,وأبهجت النفوس وأسرتها ,وهو القرار الذي يعكس اهتمام القيادة بمفهوم التنمية
الشاملة في جميع مدن ومحافظات المملكة ,ويؤكد االهتمام المبارك من مقام خادم الحرمين الشريفين الكريم بزوّار مدينة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومسجده الشريف ,وتسخير كافة اإلمكانات لخدمتهم ,وتسهيل أداء شعائرهم ,سواء كان ذلك
في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو في المدينة المنورة ,وما سيسهم فيه من االرتقاء بمسيرة التنمية االقتصادية
والعمرانية والخدمية ,والتي تعد نقلة من النقالت الميمونة في العهد الزاهر .ودعا اهلل تعالى بأن يكتب لمقامه الكريم أجزل
العطاء وأوفاه ,وأن يسبغ عليه ثوب الصحة والعافية ,وأن يجعل ما يقدمه لإلسالم والمسلمين في موازين حسناته ورفيع
درجاته.
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يعقد الشهر القادم  ..ويتضمن توزيع جائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني

فعاليات متنوعة ومشاركة واسعة للمجتمع المحلي في ملتقى التراث
العمراني بالمدينة المنورة

المدينة المنورة  -مروان قصاص:
أوضح الدكتور مشاري النعيم ،المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة واآلثار ،أن ملتقى
التراث العمراني الوطني الثالث المزمع انعقاده بالمدينة المنورة في الفترة 5345/ 2/ 9 – 5هـ سيشهد سلسلة من الفعاليات
واألنشطة المتعلقة بقضايا التراث العمراني ،مبيناً أن هذه التظاهرة ستشهد مشاركة واسعة من قبل المجتمع المحلي في كل من
المدينة المنورة وينبع والعال.
وقال النعيم :إن الملتقى سيستعرض ( )43بحثاً علمياً ،تعنى بدراسة التراث العمراني ،وآليات تأهيله وتنميته ،وسبل المحافظة
عليه والعناية به ،وأساليب توظيفه واستثماره لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمعات المحلية،
مضيفاً أن هناك نحو ( )511عالم وباحث ومتخصص من داخل المملكة وخارجها سيتباحثون في قضايا التراث العمراني
وارتباطاتها بأوجه الحياة المختلفة ،ويقدمون إسهاماتهم ضمن فعاليات الملتقى وأنشطته ،مشيراً إلى أن من بين تلك البحوث
واألوراق العلمية التي ستقدم خالل الملتقى بحثاً بعنوان« :دور التراث العمراني في بناء الهوية الوطنية» ،مبيناً أن هذا البحث
يهدف إلى توضيح أهمية المحافظة على التراث العمراني وإصدار األنظمة التي تحميه ،وتفعيل قيمته وارتباطه المباشر بالهوية
الوطنية ،والدعوة إلى تحويل المواقع التراثية المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة إلى مواقع حية ،إلى جانب بحث عن روائع
مواقع التراث العمراني بالطائف (المنشآت المائية) ،وبحث آخر بعنوان« :االستدامة كمدخل للحفاظ على الهوية المعمارية في
ظل العولمة» ،وبحث بعنوان« :الطرز العمرانية والمعمارية للمباني التراثية بإمارة جازان» ،كما أن القائمة تضم ،بحسب
النعيم ،بحثاً بعنوان« :مشروع ترميم مسجد الغمامة بالمدينة المنوّرة ،وبحث يتناول قضايا تمويل التراث العمراني« :اإلطار
اإلستراتيجي لتعزيز حفظ وحماية التراث».

يتبع .........
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ولفت الدكتور مشاري ،إلى أن الملتقى لم يغفل دور التوثيق المكتوب لهذا التراث ،حيث يستعرض هذا الجانب في بحث
منفصل يتناول دور الوثائق العربية في إحياء التراث العمراني ،باإلضافة إلى ذلك هناك بحث يتناول تراث المدينة المنورة بين
االستثمار وإعادة التوظيف ،يقدم دراسة تحليلية لمشروع توظيف محطة قطار الحجاز ،وبحث آخر بعنوان« :حفرية أثرية في
قصور عروة بالقرب من وادي العقيق المبارك بالمدينة المنورة» ،وبحث عن شراكة القطاع الخاص في مشروعات الحفاظ
على التراث العمراني ،وآخر يقدم دراسة نقدية للعناصر المعمارية التراثية الخارجية في حي البجيري بمشروع تطوير
الدرعية التاريخية ،ودراسة أخرى تتناول دور المؤسسات الرسمية والوزارات في الحفاظ على المواقع األثرية والمباني
التراثية ،وبحث عن التراث العمراني بعنيزة في ضوء كتابات الرحالة األلماني إدوارد نولده ،وبحث يستعرض الطابع
التخطيطي لمدينة العال ،وآخر عن قرية القصار التراثية بجزيرة فرسان ،كما يقدم دراسة حول مميزات النمط التلقائي للمباني
وآليات التطوير والتنمية السياحية ،وغير ذلك من البحوث واألوراق المتخصصة التي سيتم طرحها خالل ورش الملتقى
وحلقاته العلمية.
من جانبه قال الدكتور محسن القرني ،المدير التنفيذي لمركز التراث العمراني الوطني ،إن ملتقى التراث العمراني الوطني في
نسخته الثالثة يتضمن كثيراً من البرامج والفعاليات النوعية والتي تشكل إضافة قيمة لرصيده في الدورتين السابقتين اللتين تم
انعقادهما في (جدة ،والمنطقة الشرقية) ،الفتًا إلى أن فعاليات الملتقى ستقام في عدد من المدن والمحافظات بمنطقة المدينة
المنورة ،مثل العال ومدينة ينبع ،وتنظيم معارض تشمل معرض المشروعات الفائزة بجائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث
العمراني ،والمعرض الرئيس للملتقى ،والمعرض الثاني لمشروعات طالب كليات العمارة في الجامعات السعودية .الفتاً إلى
مشاركة الحرفيين ببعض الحرف والصناعات اليدوية التي لها عالقة بالتراث العمراني ،واألمسية الشعرية التي سيشارك فيها
عدد من الشعراء والتي تهدف إلى التوعية بأهمية التراث العمراني وإبراز قيمته والحث على الحفاظ عليه واالهتمام به ،كما
يشهد الملتقى تنظيم ورش عمل متخصصة أبرزها ورشة عمل دور البلديات في المحافظة على التراث العمراني ووسائل
تنميته ،وورشة عمل حول تاريخ المملكة والمدينة المنورة ،وورشة عمل عن زيارات استطالع الخبرا ت العالمية في مجال
التراث العمراني.
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أخبار مضغوطة
**االستاذ احسان بن صالح طيب األمين العام المكلف لهيئة االغاثة االسالمية العالمية اشار
إلى أن الهيئة بالتعاون مع مؤسسة اماراتية قامت باجراء " "333عملية الزالة المياه البيضاء
من العيون في  3اقاليم مختلفة في تنزانيا باالضافة إلى كشوف طبية على اكثر من خمسة
آالف حالة مرضية وصرف األدوية الالزمة لها.
**الدكتور يوسف بن احمد حواله رئيس مجلس ادارة المؤسسة األهلية لألدالء
يستضيفه النادي األدبي الثقافي بالمدينة المنورة ليتحدث عن دور المؤسسة
األهلية لألدالء في خدمة ضيوف الرحمن.
**الدكتور سليمان بن عبد اهلل أبا الخيل مدير جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ترأس
أعمال اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر مجلس الفقه االسالمي في دورته الـ  12والذي
تستضيفه الجامعة خالل الفترة من  12 - 21محرم الجاري.
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m-basr@adilla.com.sa
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