الخميس
8

10

5102

732ألف حاج مل يغادروا اململكة

رفع أسعار تأمني املركبات إىل  0011ريال
هل يكفي (تصوير احلادث) ؟!
مقال  :فهد بن جليد

حي الربيع الغربي بال مدارس ونعاني من النقل املدرسي

املوافقة على إجازة املوظفة احلاضنة للطفل اليتيم

 237ألف حاج مل يغادروا اململكة

بينما كشفت املديرية العامة للجوازات مغادرة  567256ألف حاج حتى مساء أول من أمس ،بلغ عدد ضيوف
الرمحن الذين مل يغادروا إىل دوهلم حنو  237ألف حاج .ودعت اجلوازات كافة احلجاج القادمني من خارج
البالد إىل التقيد مبواعيد رحالت مغادرتهم ،وشددت على أن البقاء داخل اململكة بعد انتهاء مدة تأشرية احلج
سيعرضهم للعقوبة واملساءلة.
كشفت املديرية العامة للجوازات أن إمجالي عدد احلجاج املغادرين إىل دوهلم عرب املنافذ الدولية بلغ حتى
الساعة الثانية من مساء أول من أمس  567ألفا و 256حاجا ،يف الوقت الذي يقدر عدد حجاج اخلارج هذا
العام بنحو مليون و 363ألفا و 431حاجا ،وبذلك يبلغ عدد املتبقني حنو  237ألف حاج ال يزالون يف رحاب
البقاع الطاهرة.
وأشارت املديرية إىل أنها بدأت تنفيذ خطة مغادرة ضيوف الرمحن بتاريخ  13ذي احلجة اجلاري عرب مجيع
املنافذ الربية والبحرية واجلوية ،بعد أن منّ اهلل على ضيوفه بأداء مناسك احلج.
وأوضحت أنه مت دعم كافة املنافذ الدولية بالقوى البشرية املدربة واملؤهلة وباألجهزة اآللية املتطورة لضمان
خدمة احلجاج املغادرين على أكمل وجه ويف وقت قياسي دون تأخري.
ودعت املديرية كافة احلجاج القادمني من خارج البالد إىل التقيد مبواعيد رحالت مغادرتهم ،وعدم التأخر عن
الوقت احملدد للمغادرة ،وعدم البقاء بعد انتهاء املدة احملددة هلم بتأشرية احلج القادمني مبوجبها حتى ال
يعرضوا أنفسهم للعقوبة واملساءلة .
وأكدت اجلوازات أن التعليمات ال جتيز للقادم للحج أن يقيم يف البالد بعد انتهاء صالحية التأشرية املمنوحة
له ،كما حيظر عليه العمل يف مجيع أحناء اململكة أو االنتقال خارج نطاق مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة.
كما أكدت اجلوازات على أهمية تعاون املواطنني واملقيمني مع اجلهات األمنية ،وأنه حيظر على مجيع وسائل
النقل يف الداخل القيام بنقل القادمني ألداء فريضة احلج بني مدن اململكة ،عدا نقلهم بني مكة املكرمة وجدة
واملدينة املنورة ،ويكون ذلك أثناء صالحية تأشرياتهم .كما حيظر إيواء احلجاج املتأخرين عن املغادرة أو
تشغيلهم أو التسرت عليهم أو تقديم أية مساعدة هلم تؤدي إىل بقائهم يف البالد بصورة غري نظامية.
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=237882&CategoryID=5

رفع أسعار تأمني املركبات إىل  0011ريال

رفعت شركات التأمني العاملة يف السوق احمللية اسعار وثائق التأمني ضد الغري للمركبات
اخلصوصي ابتداء من  5100/01/0م اىل  0011رياال للوثيقة االساسية ،واليت ال تتضمن اضافة
منافع أخرى.
وتأتي هذه الزيادة اجلديدة يف ظل اجواء مشحونة بني جلنة النقل الربي من جهة ،وشركات التأمني
من جهة اخرى ،حيث ترى االوىل أن أسعار ا لتأمني على السيارات ارتفعت بنسبة  ،%011مطالبةً
بإعادة النظر يف حتديد األسعار ،يف حني أرجعت الثانية زيادة االسعار اىل التزام شركات التأمني
بالدفع للمتضررين من احلوادث ( قطع اإلشارة ،عكس السري ..اخل)  ،وجود أكثر من ( )0111حادث
مزور ،املبالغة يف مبالغ تقديرات ا حلوادث ،رفع قيمة الدية.
وتضاعفت خالل االشهر املاضية قيمة وثيقة التأمني على املركبات من سعر  091رياالً للوثيقة قبل
حنو عام ،ثم اىل  001رياالً يف بداية العام ،ومن ثم اىل أسعار تراوحت بني  901رياالً ،و 0511ريال
حتى بداية الربع االخري من العام  5100م لتستقر مؤ خراً على اسعار بينه  0011و  0011ريال
لوثيقة التأمني ضد الغري للمركبة اخلصوصي ،وال تشمل هذه الوثائق تغطية السائق حتت سن 50
عاماً.
يف حني تراوحت قيمة وثيقة التأمني ضد الغري للمركبات اخلصوصي للسائق حتت سن  50عاماً بني
 5011ريال و 5011حسب الشركة.
فيما تراوحت ق يمة وثيقة التأمني للمركبة النقل اخلفيف  0011ريال و 5001رياالً ،والنقل
الثقيل اىل اسعار بني  5011ريال 0001 ،رياالً.
من جهة اخرى طالب العديد من املتعاملني يف سوق التأمني بضرورة تدخل مؤسسة النقد لضبط
اسعار وثائق التامني ،ووضع حد أعلى ألسعار الوثائق ،بدالً من الفوضى اليت يعيشها القطاع،
واالنفالت السعري.
وكانت جلنة النقل الربي طالبت بالنظر يف إعادة حتديد أسعار تأمني املركبات بعد أن ارتفعت
األسعار إىل  ، %011مما يشكل عبئا ماليا كبريا على املواطنني وعلى املستثمرين يف القطاع.
وأشارت اللجنة يف  -بيان صحفي -إىل أن هذا االرتفاع الكبري أدى إىل خلق سوق سوداء يف سوق
التأمني ،مبا يتنايف مع توجهات املرسوم امللكي رقم (م )05/وتاريخ  0050/10/15ه اخلاص بنظام
مراقبة التأمني التعاوني والئحته التنفيذية الصادرة مبوجب قرار وزير املالية رقم  090/0وتاريخ
 0050/00/0ه ،وكذلك قرار جملس الوزر اء املوقر رقم ( ،)555وتاريخ 0055/0/00ه وتعديالته
القاضية بأن يصبح التأمني على املركبة بدال من رخصة القيادة.

وأكدت اللجنة على أهمية تصحيح مسار شركات التأمني لتحقيق الغاية من التأمني وهو التأمني
على املركبة ،وذلك بربط التأمني مبحددات ثالثة هي رقم اهليكل للمركبة ،والرقم التسلسلي
للمركبة الذي يصدر من مركز املعلومات الوطين ،ورقم اللوحة ،كما طالبت اللجنة بإجراء
تعديال ت على الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني الصادرة بقرار وزير املالية
رقم  090/0وتاريخ  0050/00/0ه مبا حيقق إجيابية وأهداف التأمني ،مع إشراك أصحاب األعمال
املعنيني يف طرح هذه التعديالت على ضوء توجهات خادم احلرمني حفظه اهلل مبشاركة أصحاب
األ عمال يف ثحث ما صخصهم من شؤون ،ووفقا للمادة رقم ( )00من الالئحة.
من جهته أوضح املتحدث اإلعالمي باسم شركات التأمني عادل عبدالعزيز العيسى أن البيان الصادر
عن جلنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض والذي طالبت فيه جلنة النقل بإعادة النظر يف أسعار
التأمني على امل ركبات ،احتوى معلومات وإحصائيات غري صحيحة وال متت للواقع بصلة.
وأظهر أداء شركات التأمني منو أرباحها الصافية اجملمعة عن النصف األول إىل  050مليون ريال يف
مقابل  515مليون ريال للنصف األول  5100بنسبة زيادة  00يف املئة ،وأعادت بعض شركات
التأمني تراجع األرباح أو اخلسائر املتكبدة إىل اخنفاض صايف األقساط املكتتبة من جهة ،وزيادة
املطالبات املتكبدة املتحملة نتيجة االرتفاع احلاد يف مطالبات تأمني السيارات ،واالرتفاع يف مطالبات
التأمني الصحي الذي صاحبه زيادة يف كلفة مطالبات مقدمي اخلدمة من جهة ثانية.
يشار أن قطاع التأمني يضم  00شركة مساهمة مدرجة يف السوق املالية.

http://www.alyaum.com/article/4093020
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مازالت املسألة (ضبابية) ،بني القبول والرفض عند وقوع (حادث سري) ،فهناك من أطراف احلادث من يقبل
بالتصوير ،ليتم فسح اجملال أمام السيارات األخرى ،حتى ال حيدث زحام يف الطريق ،وهناك من يرفض خوفًا من
ضياع حقه!.

املادة  36من نظام املرور ،تُفسر بأكثر من طريقة ،ففي حني يُفهم منها (جواز) حتريك املركبة ،يف حال كان
وقوفها يشكل خطراً ،جاء التحذير من أن حتريكها لتغيري معامل احلادث ،أو مُغادرة املوقع يُعترب (هروباً) يُعاقب
عليه القانون ،املرور دعا سابقًا  -على خجل  -أطراف احلادث إىل تصويره ،ثم حتريك املركبات ،وفسح
الطريق ،وتوقف عند مثل هذا التصريح ،ومل يُخصص أي محلة توعوية ،أو ينشر لوحات إرشادية على الطرق
بهذا الشأن ،خصوصاً مع ما نعيشه يف الرياض من زحام ،وتعديل يف املسارات ,وضيق بسبب مشروع النقل العام،
مع أن هذه املسألة مُهمة جداً ،وبرأيي أنها من أسباب الزحام ،وهي جزء من احلل يف ذات الوقت؟!.

مل يعد مقبوالً ،أن ميتد الزحام ألكثر من (كيلو) ،وبعد أن تصل إىل موقع احلادث (زحفاً) ،جتده (دقشة أو
حكة) بسيطة ،تسببت يف كل هذه العرقلة للحركة املرورية ،ونشوء الزحام ،واالرتداد الكبري ،ألن أحد األطراف
يُصر على انتظار وصول املرور (الغارق أصالً) يف أرتال السيارات ،وال يقبل بتصوير احلادث ،أو حتريك املركبة
لفسح الطريق؟!.

املرور اليوم ،مُطالب بنشر الوعي (أكثر) لدى السائقني ،والتأكيد والتوضيح بأن تصوير احلادث ،وإفساح
الطريق هو (تعاون مطلوب ) من أطراف احلادث ،وأنه حيفظ حقوق مجيع األطراف ،سواء يف احلوادث اليت
يُباشرها رجل املرور ،أو تلك اليت يقيِّمها (جنم) ،كون مُعظم الطرق والتقاطعات يوجد بها (كامريات مُراقبة)
يُمكن الرجوع إليها عند احلاجة!.

بقاء املسألة بهذه الطريقة ،ووقوف الطرفني يف منتصف الطريق مع أن (احلادث بسيط) ،يزيد من معاناتنا مع
التحويالت ،ويُساهم يف (بطء احلركة) ،وجيب تغيري هذا (اإلرث القديم) فالعامل من حولنا ،ال ينتظر املرور
أصالً ،بل ترسل الصور لشركة التأمني (لتقدم التعويض) وتتأكد من صحة املعلومات ،ويذهب كل يف
طريقه؟!.
وعلى دروب اخلري نلتقي.
http://www.al-jazirah.com/2015/20151008/ln36.htm

حي الربيع الغربي بال مدارس ونعاني من النقل املدرسي
سعادة األستاذ سليمان العصيمي وفقه اهلل
رئيس حترير جريدة الرياض السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:
أوالً نبارك لكم توليكم رئاسة حترير جريدة الرياض فنسأل اهلل لكم العون والسداد والتوفيق فأنتم من صناع جناح
وازدهار جريدة الرياض من خالل عملكم مديراً للتحرير ألكثر من ربع قرن.
ثانيا ،لقد اطلعت على ما نشر يف جريدتكم الغراء يوم االربعاء املاضي 0000/00/50ه («النقل املدرسي» يف أزمة ..ال
توجد مقاعد لنقل طلبة الرياض) ص  .00ثم اطلعت على رد شركة «حافل للنقل» بعنوان (ما نُسب حول استعدادنا
لتوفري احلافالت ورفض شركة تطوير غري صحيح) يوم االحد 0000/00/59ه يف صفحة  .01فأشكر جريدة
الرياض على تناوهلا هلذا املوضوع اهلام جدا والذي هو مصدر قلق وإزعاج لسكان مدينة الرياض (املواطن واملقيم) على
حد سواء وَمِمَّا صخلق ازدحاما يف الطرقات يؤثر على مجيع ساكين وزائري مدينة الرياض.
ونظرا لكوني احد الذين يعانون من عملية نقل ابنائي للمدارس يوميا فأنا أسكن يف حي الربيع الغربي مشال حي
الغدير مباشرة وهو حي صخلو لألسف من املدارس ،وأبنائي موزعون يف مخسة أحياء بنت تدرس االبتدائي يف حي الغدير
وابن يدرس االبتدائي حتفيظ يف حي الورود وابن اخر يدرس ثانوي حتفيظ يف املروج وثالث يدرس ثانوي يف حي الوادي
وبنت جبامعة اإلمام ،وعملية نقلهم يوميا تأخذ وقتاً وجهداً ليس باليسري .وكل ما قيل يف اخلرب أو املوضوع املنشور فهو
واقع وحقيقة.
وهلذا نرغب أوال تدخل الوزير ملعاجلة توفري مدارس بنني بشمال الرياض وحتسني وضع النقل املدرسي بالرياض والذي
مضى عليه سنوات ،علما بأن النقل املدرسي القديم الذي تولته الدولة مباشرة مثل ما كان يف عهد الباصات الصفراء
ال من أن نتقدم وتتحسن اخلدمات أصبحت لألسف أسوأ ،ثانيا ،يقول املتحدث الرمسي
أفضل من الوضع احلالي فبد ً
لشركة تطوير خلدمات النقل التعليمي (يف حديثه لربنامج الراصد يف قناة االخبارية واليت تفاعلت مع ما نشر يف
"الرياض" وخصصت جزءا كبريا من الربنامج عنه) ان املناقصة تطرح لعامني ومل يتقدم احد .فهذه مشكلة اكرب
مبعنى أنه لو تطرح الوزارة بناء مدرسة ومل يتقدم مقاولون فهل معنى ذلك ان جيلس ابناؤنا يف املنزل بدون دراسة .ان
احلل يف استئجار أي مبنى من اجل ان يدرس الطالب .فهل عدم تقدم أحد جيعل شركة تطوير تتوقف وال تبحث عن
حلول أخرى ،وجيب أن يكون النقل موزعاً بني عدة شركات وليس شركة واحدة لكي يكون هناك تنافس يف تقديم
اخلدمات.
ثالثا ،ينبغي االستفادة من التجارب الناجحة يف النقل فكيف جنحت جامعتا امللك سعود واإلمام حممد بن سعود
وغريهما يف توفري نقل لطالباتهن وعجزت شركة تطوير يف هذا العمل.
وأخرياً السؤال للمتحدث لشركة حافل :هل ما ذكره مسؤولو تعليم الرياض صحيح بأن لديكم االستطاعة احلقيقية
لتوفري  01ألف مقعد؟ أم ال؟
وأكرر شكري ل"جريدة الرياض" وللمحرر لتناوهلم هذا املوضوع املهم الذي مضى عليه سنوات دون تقدم يذكر.
تقبلوا أطيب التحية والتقدير.
http://www.alriyadh.com/1088977

املوافقة على إجازة املوظفة احلاضنة للطفل اليتيم

وافق وزير اخلدمة املدنية األستاذ خالد العرج على إضافة بعض الضوابط للفقرة (ج) من املادة  55من الئحة
اإلجازات ،املختصة برغبة املوظفة احلاضنة على إجازة األمومة لرعاية الطفل (اليتيم املكفول).
ووفقا لإلضافة جيوز هلا احلصول على إجازة أمومة الواردة يف الفقرة (ب) من هذه املادة وفقاً لتطبيق الضوابط
الواردة يف الفقرة (ب) من املادة  55من الئحة اإلجازات ،وتقديم ما يثبت كفالة الطفل اليتيم من وزارة الشؤون
االجتماعية ،وعلى أن تتوىل جهة عمل املوظفة اليت ترغب احلصول على تلك اإلجازة إشعار وزارة الشؤون
االجتماعية بذلك.
ويف حالة إعادة الطفل اليتيم جيري إبالغ جهة عملها من قبل وزارة الشؤون االجتماعية

http://www.okaz.com.sa/24x7/Articles/20151007/article37288.html

