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 يف الشرقية« حقوق اإلنسان»اللواء جواح يبحث التعاون مع 
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 إبراهيم جبر –الدمام     

حث قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء عبداهلل بن مبارك جواح مع عضو مجلس الهيئة والمشرف العام على فرر   

 .والقيادة هيئة حقوق اإلنسان بالمنطقة الشرقية عبداهلل بن صالح السهيل، والوفد المرافق له سبل التعاون بين الهيئة

والتقرى اللرواء جرواح فررب مبتبره بمقرر القيررادة، السرهيل والوفرد المرافرق، وقرردم السرهيل  ررحائ مرروجرائ عرن الهيئرة ومسررير ها             

وإنجازا ها التب  حققت منذ إنشائها، وإسهاما ها فب  فقد السجون ودور التوقيف واإليواء، منوها بدور قيادة حررس الحردود   

 .فب هذا الصدد

 

 

 هد واألمراء يعزون يف وفاة الشيخ آل حسنيويل الع
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 -ئرب رئريس مجلرس الروزراء وزيرر الردفا        بعث صاحب السمو الملبب األمير سلمان بن عبدالعرير آل سعود ولب العهرد نا 

برقية  عرية ألسرة آل حسين فرب فقيردها الشريل سرلمان برن محمرد برن عبرداهلل آل حسرين عبرر فيهرا سرمو  لرذو                -حفظه اهلل 

الفقيد عن بالغ حرنه لوفاة والدهم داعيا اهلل ان يسبنه فسيح جنا ه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان كما قدم كرل مرن صراحب    

مو الملبب األمير أحمد بن عبدالعرير وصاحب السمو الملبب األمير منصرور برن متعرب برن عبردالعرير وزيرر الشر ون        الس

البلدية والقروية وصاحب السمو الملبب األمير محمد بن نرايف وزيرر الدايليرة وصراحب السرمو األميرر الردكتور سرعود برن          

اهلل أميرر منطقرة الريراض وصراحب السرمو األميرر متعرب برن         سلمان بن محمد وصاحب السمو الملبب األمير  ركب بن عبرد 

ثنيان بن محمد آل سعود وصاحب السمو الملبب األمير محمد بن سلمان بن عبدالعرير وزير الدولة عضو مجلس الروزراء  

ن رئيس ديوان سمو ولب العهد ووزير العمل ووزير الصحة المبلف المهندس عادل فقيه ومستشار يادم الحررمين الشرريفي  

وزير الصحة السرابق الردكتور عبرداهلل الربيعرة ووزيرر الصرحة األسربق الردكتور حمرد المرانع ورئريس هيئرة حقروق اإلنسران               

 .الدكتور بندر بن عبداهلل العيبان

مرن جانبره رفرع األمرين العرام المسراعد للشر ون اإلداريرة والماليرة فرب مجلرس الضرمان الصرحب التعراونب محمرد برن سرلمان                  

نيابة عن أسرة آل حسين الشبر واالمتنان لسمو ولب العهد األمير سلمان بن عبدالعرير وألصرحا  السرمو   الحسين باسمه و

الملبب األمراء على  عريتهم الصادقة وعلى هذ  المبادرة البريمة المعتادة من سموهم الترب  عبرس مردال   حرم القيرادة مرع       

الذين عودونا على الرعايا البريمة والمواقف اإلنسانية و لمرس  الشعب ومتانة الع قة وهذا ليس بمستغر  على والة األمر 

مشاعر أبنائهم فب السراء والضراء رغم مشاغلهم الجمة فب إدارة الب د والعباد مما كان لها برالغ األثرر الطيرب فرب نفروس      

ب والسرعادة مرن علمراء    أبناء الفقيد ويففت من مصابهم، كما عبر الحسين عن التقدير والعرفران ألصرحا  الفضريلة والمعرال    

http://www.alsharq.net.sa/2014/10/23/1237990
http://www.alriyadh.com/987289
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ووزراء ووجهاء وأعيان ومس ولين ومواطنين علرى مرا عبرروا عنره مرن مشراعر طيبرة فرب  عريرة أسررة الحسرين فرب وفراة              

والدهم وجميع من  عنرى وحضرر لتقرديم واجرب العرراء فلهرم منرا جريرل الشربر واالمتنران نسرغل اهلل أن يتغمرد والردنا بواسرع               

 .عنا يير الجراء ويجعل ما قدمو  فب ميران حسنا همرحمته ورضوانه وأن يجر  الجميع 

 

 
 فصل طالب مستجدين بعد شهرين من الدراسة

    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  عباظجريدة : المصدر
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 (الجبيل)، عابدة الحسين (الطائف)عبد العرير الحارثب 

فوجئ عدد من أولياء أمور الط   المستجدين فب المرحلة االبتدائية م يرا، بفصل ابنائهم وبنا هم من الصف األول على 

بر برنامج نور، بدعوال أنهم من فئة الط   الذين  قل أعمارهم الرغم من أنهم درسوا بها نحو  هرين، بعد أن سجلوا ع

يوما إضافة إلى أن روضة االطفال التب درسوا بها غير معتمدة، ما أثار  581عن السن القانونية ل نضمام للدراسة بـ 

 .استغرابهم يصوصا أن القرار ا خذ بعد انتظامهم فب الدراسة

ول من أمس من مديرة المدرسة االبتدائية التب  درس فيها ابنته وفاء، مطالبة وذكر نايف الشمر  أنه  لقى ا صاال أ

 .بحضور والدة الطالبة إلى المدرسة لسحب ملف ابنتها

طلبت منب المديرة أيذ ملف »واستغربت والدة وفاء حدوث ذلك بعد مرور نحو  هرين من بدء العام الدراسب، وقالت 

بلغ السن التب  مبنها من ديول المدرسة، حقيقة أنا أستغر  أن يصدر مثل هذا القرار ابنتب وإلحاقها بالروضة كونها لم  

 .«بعد  هرين من بدء الدراسة

وفيما أرجعت مديرة المدرسة هذا التصرف إلى قرار جاء من إدارة  عليم الجبيل وفق نظام جديد،  ساءل والد الطفلة عن 

فب حرمان ابنته من الدراسة بعد أن قضت  هرين فب المدرسة، وما  مدال صحة هذا القرار المتغير، وعن مدال نظاميته

 .مدال  غثير  على نفسيتها

على التواصل مع مساعدة الش ون التعليمية بالجبيل وبعرض « عباظ»وفب محاولة الستج ء الحقيقة كاملة، حرصت 

 .القضية عليها لم  دل بغ   عليق حولها حتى ساعة إعداد هذا الخبر

، استغر  مسفر المالبب بفصل ابنه أنس من الصف األول االبتدائب على الرغم من أنه درس نحو  هرين، وفب الطائف

بعد أن سجل عبر برنامج نور، بدعوال أنه من فئة الط   الذين  قل أعمارهم عن السن القانونية ل نضمام للدراسة بـ 

ة، وذكر المالبب أن ابنه أنس ديل فب أزمة نفسية يوما إضافة إلى أن روضة االطفال التب درس بها غير معتمد 581

 .ومرض وظل طريح الفراش لمنعه من الذها  إلى المدرسة التب أبدال فيها  فوقا ي ل الفترة التب كان يذهب إليها

أن قرار فصل الط   الذين لم يدرسوا فب روضات معتمدة يريد على « عباظ»وفب السياق ذا ه، كشف مصدر مطلع لـ 

با وطالبة فب الطائف على الرغم من التحاقهم بالمدرسة وقبولهم ضمن برنامج نور، ما دفع هيئة حقوق االنسان طال 11

 .للتديل لمعرفة التفاصيل

مدير االع م التربو  بتعليم الطائف عبداهلل الرهرانب أنه وبالتنسيق مع إدارة رياض « عباظ»من جهته أوضح لـ 

قن بروضات غير معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث نصت التعاميم على األطفال ا ضح أن الطالبات التح

يوما، مشيرا إلى أن اإلدارة رفعت لمحافظ  581سنوات بـ  6اكتمالها كشرط لقبول االطفال ممن  قل اعمارهم عن 

 .ما يلرمالطائف بغسماء الروضات غير المعتمدة من قبل الوزارة للنظر فب وضعها والتوجيه حيالها ب
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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خلعًا خالل عام يف  434و.. ألف زواج  11ألف طالق و 33
 السعودية

    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  الحياةجريدة : المصدر
 اضغط هنا

 

 أحمد الجروان -الرياض 

حالة ط ق ي ل العام الحالب، فيما بلغرت حراالت الخلرع علرى مسرتوال منراطق        44213كشفت وزارة العدل السعودية عن 

 (للمريد. )عن الفترة الرمنية نفسها 55851إثبات يلع، بينما ديل القفص الذهبب  343الب د كافة 

، إلى  ضرخم أعرداد حراالت الطر ق والخلرع المسرجلة فرب المحراكم السرعودية          (عليه« الحياة»اطلعت )وأ ار إحصاء حديث 

 .ي ل العام الحالب مقارنة باألعوام الماضية، إضافة إلى ار فا  طفيف فب حاالت الرواج مقارنة بالعام الماضب

ماضب، إذ  صدرت حالة ط ق عن العام ال ١٧٣٨وأوضحت أن أعداد حاالت الط ق ي ل العام الحالب زادت بغكثر من 

إثبرات طر ق، بينمررا    ٥٥٩٩منطقرة مبرة المبرمرة قائمرة المنرراطق السرعودية األكثرر إصردارائ لصربوك الطرر ق ب جمرالب بلرغ           

إثبرات،  لتهرا العاصرمة     ٩٧٣٥جاءت مدينة جدة على رأس قائمة أكثر المدن السعودية كافة إصدارائ إلثبا ات الط ق بواقع 

حالرة   864إثبات ط ق فب الطائف، بينما  وزعت بقية حاالت الط ق البالغة  5312ق، وإثبات ط  ٣٧٣٥المقدسة بواقع 

 .على بقية مدن ومحافظات منطقة مبة المبرمة

صربوك يلرع،    311وسجلت قضايا الخلع ار فاعائ م حظرائ فرب محراكم منطقرة مبرة المبرمرة، إذ أصردرت ير ل هرذا العرام           

 .لماضبفب المئة عن العام ا 411بريادة بلغت 

فيما لم  سجل أية حالة يلع فب كل من مدن الرياض ونجران وحائل والحدود الشمالية و بوك، بينما سجلت كل من المدينرة  

 .حالة يلع 92المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية وعسير وجازان والباحة والجوف 

 

 «طربجل»معلمات إثر انقالب حافة يف  ٩إصابة 
    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 لخميسا  الحياةجريدة : المصدر

 اضغط هنا

 

 صالح الحجاج  -دومة الجندل 

عررن أن حافلررة  قررل  سررعة معلمررات انقلبررت علررى طريررق طبرجررل مخلفررة إصررابات عرردة بررين  « الحيرراة»كشررف مصرردر أمنررب لررـ

 .المعلمات

ل معلمررات نتيجرة لحادثرة مروريررة   وأوضرح مردير مستشرفى طبرجررل صر ح عبدالردايم، أن قسررم اإلسرعاف والطروار  اسرتقب        

 . عرضن إلصابات منوعة، وغادرن المستشفى بعد إسعافهن

من جهة أيررال، بري ن زوج إحردال المعلمرات، أن حافلرة كانرت  سرير يلرف حافلرة المعلمرات نقلرت المصرابات إلرى مستشرفى               

افلرة بسربب غيرابهن عرن     لحسن الحظ يمس معلمات لم يبن فب الح»: طبرجل العام إثر  عرضهن لبسور ورضوض، وقال

 .«الدوام

 

 

 

http://alhayat.com/Articles/5220054/33-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%8811-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC----%D9%88434-%D8%AE%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://alhayat.com/Articles/5217430/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A--%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%84-
http://alhayat.com/Articles/5217430/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A--%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%84-
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 «الفصاميني»برنامج توعوي عن التعايش مع 
    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  الحياةجريدة : المصدر

 اضغط هنا

 

 «الحياة» –الدمام 

:  وعويرائ بعنروان   نظمت دار الحماية االجتماعية التابعة لمبتب اإل راف االجتماعب فب المنطقرة الشررقية، أييررائ، برنامجرائ    

، ُعقررد بحضررور ايتصاصرريات    «9153اليرروم العررالمب للصررحة النفسررية     »، بمناسرربة  «مرضررى الفصررام والتعرراي  معهررم   »

و ضمن البرنامج التوعو  ورش عمل قدمت ي لها مرديرة دار الحمايرة   . اجتماعيات عام ت فب دور الحماية فب المنطقة

حول كيفية  قب ل أفراد المجتمع للمريض النفسب، و با ف الجميرع لتعرديل    االيتصاصية النفسية فاطمة عسير ، ورقة عمل

 .المفاهيم واألفبار الخاطئة  جا  االضطرابات النفسية، ومحاولة  فهم طبيعته و قبله و قديم الدعم للمرضى وأسرهم

لور ة محاور،  مثلت فرب  و ضمنت ا. «التوافق النفسب وأهمية االسترياء»: كما قدمت ي ل البرنامج ور ة عمل بعنوان

القدرات البشرية و وظيفها، وكيفية التحبم بالمشاعر والسلوك، وكيفية التعاي  بتوازن واالبتعاد عن األفبار السلبية العالقة 

 .فب األذهان والتخلص منها للوصول إلى االسترياء والراحة النفسية فب مجال العمل وحياة الفرد

 

 

 أمام مدرسة ابتدائية طالبات 5اعتداء على :القطيف
    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  الحياةجريدة : المصدر

 اضغط هنا

 

 محمد الداوود –القطيف 

 عرضت يمس طالبات يدرسن فب المرحلة االبتدائية، إلى محاولة  حررش، إضرافة إلرى االعترداء الجسرد  بالضرر ، مرن        

فيما  رقرد جميرع الفتيرات علرى     . وذلك أثناء انتظارهن الحافلة التب  غيرت فب نقلهن إلى منازلهن. «مجهول»انب  خص ج

 .األسرة البيضاء، موزعات على عدد من مستشفيات المنطقة الشرقية، لع جهن من هذا االعتداء

ا خراذ اإلجرراء الر زم    »الشرقية يالد الحماد، بغنه سريتم  وفيما أكد المتحدث باسم اإلدارة العامة للتربية والتعليم فب المنطقة 

 .«وعدم السماح بتبرارهذا األمر، ومتابعته مع الجهات المعنية

: وقرال . «س مة الطالبرات، وعردم رضراها عرن مثرل هرذ  الحراالت       »، حرص الوزارة على «الحياة»وأ ار فب  صريح إلى 

 .«لم نتلَق أية  بوال حول هذ  القضية إلى اآلن»

لرم  تلرَق مراكرر الشررط فرب محافظرة       : «الحيراة »كما قال المتحردث باسرم  ررطة المنطقرة الشررقية العقيرد زيراد الرقيطرب، لرـ          

محققين من  ررطة القطيرف   »أن « الحياة»على رغم نقل أولياء أمور الطالبات لـ . «القطيف ب غائ عن حادثة من هذا القبيل

 .«با روا التحقيق فب الحادثة

البات، أكبرهن فب الصف الرابرع االبتردائب، وأصرغرهن فرب األول،  عرضرن ل عترداء مرن جانرب  رخص          وكانت يمس ط

، كان يترصد لهن فب عمارة سربنية قيرد اإلنشراء قريبرة مرن المدرسرة، إذ اسرتغل  رغير وصرول الحافلرة وبقرائهن            «مجهول»

 .هن، بهدف اغتصابهاوحيدات فب الشار ، فب االعتداء عليهن بالضر  والركل، مع نر  م بس إحدا

فيمرا  . وبادرت عائ ت الطالبات إلى  قديم  بوال رسمية لدال  رطة محافظة القطيف، والتب فتحت  حقيقائ حول هذا األمرر 

وأيبرر هم أنهرا ليسرت    .  فاجرات برردة فعرل مرديرة المدرسرة، الترب  نصرلت مرن المسر ولية         »نقلت مصرادر أن هرذ  العرائ ت    

http://alhayat.com/Articles/5219837/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-
http://alhayat.com/Articles/5219837/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-
http://alhayat.com/Articles/5219843/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-5-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://alhayat.com/Articles/5219843/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-5-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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لظررف  »فيمرا اعترذرت المعلمرة المناوبرة فرب يروجهرا مرن المدرسرة         . «ى يروج آيرر طالبرة  ملرمة بالبقاء فب المدرسة حت

 .«نائمائ وقت يروجهن»فيما كان الحارس وهو المس ول عن س مة الطالبات . «طار 

الشررخص المجهررول كرران متنبرررائ، حررين أقرردم علررى ضررر  الطالبررات بشرربل مبرررح، بعررد أن قرراومن       »وأكرردت المصررادر أن 

فيما طلب من أصغرهن يلرع م بسرها برالقوة، بعرد أن بردأ برالتحرش الجنسرب والوصرول إلرى المنراطق           . «دية حر ا ه الجس

 .«ما أدال إلى إغماء اثنتين منهن و عر ض البقية النهيار عصبب. الحساسة، وسط يوف وهلع الطالبات

رلن فرب المستشرفى للعر ج مرن     الطالبرات فرب حرال نفسرية سريئة للغايرة حترى اآلن، وجمريعهن ال ير         »وأوضحت المصرادر أن  

فيما رفضن مقابلرة أ  رجرل، بمرن فريهم بعرض المسر ولين لمتابعرة        . البدمات الجسدية والصدمات النفسية التب  عرضن لها

ولجرغ أحرد المستشرفيات إلرى اسرتخدام أدويرة منومرة، مرن أجرل السريطرة علرى الحرال النفسرية الترب               . التحقيق فب هرذ  القضرية  

 .«يمررن فيها

 
 املستحق عليها من رأس املال املصرح به متثل

مليارًا  33بسداد أكثر من « املالية»الشورى يطالب 
 لتقليص مدة االنتظار« العقاري»ل

    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  الرياضجريدة : المصدر
987314http://www.alriyadh.com/ 

 

 عبدالس م محمد البلو  -الرياض 

، على 435341 دد مجلس الشورال فب  وصيات لجنته المالية على التقرير السنو  للصندوق العقار  للعام المالب 

مليون ريال للصندوق وهب فرق رأس المال المصرح به والمدفو   281مليارائ و 48سرعة سداد وزارة المالية لمبلغ 

له إقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة االنتظار حيث بلغ رأس المال المدفو  فب نهاية  للصندوق ليتسنى

 .مليون ريال 828مليارائ و 521مليون ريال بينما المصرح كان  251مليارائ و 515العام محل التقرير 

 لعاجرينو وصيات بضوابط إلعفاء ا.. مليارائ 93ضعف  حصيل القروض يصل بالمستحق إلى 

مليون ريال وهب  عويضات إعفاء المقترضين  311مليارات و 8وأ ار  قرير اللجنة إلى است م الصندوق العقار  

منها  5349لألغراض السبنية الخاصة من  سديد قسطين لمدة عامين التب أمر بها يادم الحرمين فب ربيع األول عام 

 .المجلس على سرعة سداد المبالغ المستحقة للصندوقمليونائ ي ل عام التقرير، ولبل ذلك  دد  3،511

وطالبت  وصيات اللجنة المعروضة للمناقشة الث ثاء المقبل بوضع ضوابط إلعفاء المقترضين الذين يثبت عجرهم عن 

سداد مستحقا هم من ي ل  نسيق بين الصندوق وزار ب المالية والش ون االجتماعية، و عويض الصندوق عن هذ  المبالغ 

 .حتى يستطيع االستمرار فب ممارسة مهامه

من ضعف  حصيل القروض مستحقة السداد " التنمية العقار "وأرجعت مالية الشورال  وصيتها إلى استمرار معاناة 

مليار بسبب عدم استطاعة بعض المقترضين للسداد لظروف اجتماعية  93حيث  جاوزت المبالغ غير المحصلة 

س لديهم ديل وبالتالب أد  ذلك إلى عدم قدرة البعض إلعادة مبالغ القروض مما أثر على فالصندوق يسمح ب قراض من لي

رأس مال الصندوق، وهو ما يتطلب قيام المالية واإلسبان والش ون االجتماعية بدراسة اوضا  المختلفين عن السداد 

 .ووضع معايير دقيقة وواضحة إلعفاء من يثبت عجرهم عن السداد و عويض الصندوق

وفيما يخص الدفعات المقدمة من الصندوق للمقترضين رأت اللجنة المالية بانها فب وضعها الحالب ال  واكب  باليف البناء 

من القرض، ودعت اللجنة إلى إعادة النظر فب %( 51)ألفائ و عادل  11ومتطلبات السوق ياصة الدفعة األولى المحددة  

ة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمنجر من المبنى فطالبت الصندوق نظام الدفعات وبالذات األولى والنظر بنسب

 .بجدولة دفعات القروض بما ي د  إلى زيادة الدفعة األولى للمقترضين

  وي  الضويحب

http://www.alriyadh.com/987314
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قديم وأوصت اللجنة المالية فب  قريرها بسرعة  طوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح م سسة  مويلية قادرة على  

األدوات المالية التب  لبب احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبررت التوصية بالغموض فب الدور 

المستقبلب للصندوق بعد استحداث وزارة لإلسبان وسحبها ألكثر من مليون ونصف من الطلبات المقدمة لطلب السبن 

الصندوق، واستحداث الوزارة لبرنامج اإلقراض المبا ر بمبلغ ألف طلب  حت مظلة  111لتتلى معالجتها وبقاء ما يقار  

نصف مليون ريال وهو برنامج مشابه لما يقوم به الصندوق، فرأت اللجنة أن هذ  التغيرات  ستدعب سرعة  طوير نظام 

ل العقار  الصندوق لتحدد مهامه بوضوح وبما يخدم مهمته التب أنشئ من أجلها، إضافة إلى وجود فجوة فب قطا  التموي

يمبن سدها من ي ل  طوير نظام الصندوق ليصبح م سسة  مويلية  نموية  غطب احتياجات قطا  اإلسبان والبناء كافة 

 .و شمل باإلضافة إلى وظيفته الحالية التمويل العقار  االستثمار  ومواد البناء وغيرها

لمقبل  قرير لجنة اإلسبان بشغن  باينها مع مجلس من ناحية أيرال أدرج مجلس الشورال على جدول أعمال جلسة االثنين ا

نظام " الوزراء حول مشرو  الئحة حماية األراضب الحبومية وإزالة التعديات، و قرير اللجنة األمنية الخاص بمقترح 

المقدم من عضو الشورال سامب زيدان، فيما يناق  الث ثاء ضمن جلسة سرية  قرير الهيئة " التحر  المدنب الخاص

، وأيضائ  قرير لجنة اإلدارة والموارد البشرية على مشرو  نظام حماية 435341طنية لمبافحة الفساد للعام المالب الو

 .المال العام

 
 إعانات مالية ألسر سجناء القريات

    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  المدينةجريدة : المصدر
 اضغط هنا

 

 الجوف  -عبدالعرير الحموان 

فظة القريات، دفعة من اإلعانات المالية ألسر السجناء بالقريات من ذو  المحبوميات سلمت جمعية البر الخيرية بمحا

وأوضح رئيس لجنة . الطويلة واألكثر احتياجئا بهدف التخفيف من معانا هم ومساعد هم فب  وفير احتياجا هم األساسية

أسرة، مبينئا أن صرف  لك  93لغت نحو  راحم بمنطقة الجوف حمود السهيان أن عدد األسر المستفيدة من هذ  اإلعانات ب

 .اإلعانات يغ ب فب إطار األعمال التب  نفذها اللجنة، وبدعم مقدم من م سسة سليمان الراجحب الخيرية

 

 
 توضح آلية صرف مستحقات اإلصابة بسبب العمل” املدنية“
    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  المدينةجريدة : المصدر

 اضغط هنا

 

 الرياض  -واس 

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الئحة الحقوق والمرايا المالية قد  ناولت موضو  اإلصابة بسبب العمل والتعويض 

عنها، حيث نصت المادة الخامسة والث ثون من ال ئحة على منح الموظف  عويضئا قدرة مائة ألف ريال فب حالة الوفاة أو 

أو عاهة  منعه عن أداء العمل بصورة قطعية، إذا جاءت الوفاة أو العجر بسبب العمل، ويعوض عن  حالة اإلصابة بعجر

 .كامل رصيد  من اإلجازات

http://www.al-madina.com/node/564844/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA.html
http://www.al-madina.com/node/564844/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA.html
http://www.al-madina.com/node/564967/%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%E2%80%9D-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html
http://www.al-madina.com/node/564967/%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%E2%80%9D-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html
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وأ ارت الوزارة إلى أن الموظف الذ  يتعرض إلصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة م قتة، ويبون ذلك بسبب 

ها  إلى العمل والعودة منه ف نه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة  غدية العمل ودون يطغ من الموظف، أو أثناء الذ

 .ونصف برا ب كامل

وأضافت الوزارة أن الموظف الذ  لم يبا ر عمله بعد انتهاء هذ  المدة، يعرض أمر  على اللجنة الطبية لتقررإما إحالته 

الذ  كان يتقاضا ، أو  مديد إجاز ه مع  من الرا ب األساسب األيير% 81إلى التقاعد، ويصرف له را با  قاعديا يعادل 

 حديد المدة اإلضافية، ويصرف له فب هذ  الحالة نصف الرا ب، وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف 

 .المصا  يارج المملبة  صرف له نفقات سفر  وع جه مهما كانت المدة

 
ف جهات حكومية ملتابعة قضايا العن ٣: احلربي لـ املدينة 

 األسري

 ..إشكالية العنف اللفظي تتمثل يف صعوبة رصده
    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  المدينةجريدة : المصدر

 اضغط هنا

 

 المدينة المنورة  -ماجد الصقير  

هو أكثر أنوا  العنف الذ  يلحق بالمرأة ويحتاج إلى  فاصيل دقيقة للتعامل معه وأضاف الحربب أن العنف النفسب 

استطاعت أن  بشف البثير من « فيس بوك«و«  ويتر»والسيطرة عليه، وذكر الحربب أن مواقع التواصل االجتماعب 

ي لها من الحد من هذ  مظاهر العنف الجسد ، وهو ما يدفع إلى مقاومة  لك المظاهر من ي ل حملة مضادة نتمبن من 

المظاهر، وذلك باستخدام  لك المواقع للتوعية والوقاية بمشاركة الجهات الحبومية المختصة، وكذلك المختصين فب 

 .االستشارات األسرية والنفسية

 جهات حبومية ٧

مشاركة كل من وأضاف الدكتور الحربب أن وزارة الش ون االجتماعية معنية بمتابعة موضو  العنف األسر ، وذلك ب

وزارة الدايلية ووزارة العدل، وأضاف أن وزارة الش ون االجتماعية لديها وحدة حماية فب جميع فرو  الوزارة فب 

على مدار  5252مختلف مناطق المملبة، وهب إدارة قائمة ومختصة بالحماية  تلقى الب غات من ي ل الرقم الموحد 

من الممبن  لقب الب غات عن طريق عدد من قطاعات وزارة الدايلية المختصة الساعة وطيلة أيام األسبو ، وأضاف أنه 

بذلك، أو من ي ل وزارة الصحة والتب قد  رصد بعض المظاهر من ي ل الحاالت التب  قوم بمراجعة منشآ ها الصحية 

 .اكتشافها المختلفة، وهب ملرمة على الفور بالتواصل مع وحدة الحماية واإلب غ عن الحاالت التب يتم

 آلية  قديم الب غات

وذكر الدكتور الحربب أن الب غ يتم  قديمه من ي ل وحدة الحماية عبر مختلف مناطق المملبة وهب وحدة  ضم عددا من 

المختصين فب مجال االستشارات االجتماعية واألسرية، وأضاف أنه بمجرد وصول الب غ يتحرك الفريق المختص 

 .صول إليه والبدء فب إجراءات  قديم الحماية ال زمة له من ي ل  حرك فريق ميدانب لرصد الحالةللتواصل مع المبلغ للو

 االستشارات األسرية

وأضاف الحربب أن وحدة الحماية االجتماعية  قوم فب البثير من األحيان فب  قديم النصائح واإلر ادات للمبلغ، وذلك فب 

عينه على التعامل مع بعض حاالت العنف التب قد يتعرض لها المبلغ وال حال رغبته فقط فب الحصول على إر ادات  

يرغب فب  واجد فريق ميدانب ي ل المرحلة األولى، وذكر  قوم الوحدة بمتابعة الحالة والتغكد من عدم وجود حالة عنف 

عامل مع جميع الحاالت  تبرر ضد المبلغ، وذلك لتجنيبه الوصول إلى مراحل متغيرة من العنف األسر ، وأضاف أن الت

يتم بشبل سر  للغاية، وذكر أن هناك عددا من الحاالت التب ال  ستطيع التعامل من ي ل التواصل الها فب، حيث يقوم 

 .فريق الحماية بطلبها فب مقر الوحدة والتواصل معها و عريفها بعدد من االسترا يجيات المتبعة للحماية

http://www.al-madina.com/node/564799/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D9%A3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
http://www.al-madina.com/node/564799/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D9%A3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
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 حاالت طارئة

من الب غات التب  صنف بالب غات العاجلة والطارئة وهب التب يطلب فيها المبلغ النجدة على وذكر الحربب أن هناك 

الفور، وهنا يتحرك فريق الحماية على الفور لتجنيب المبلغ المريد من العنف األسر ، حيث يتم التنسيق مع الجهات 

على الفور إلى وحدة الحماية، حيث يتم المختصة على الفور ويتم الوصول إلى الشخص الذ  يتعرض للتعنيف ونقله 

التواصل مع أسر ه الوالدين إذا كانت الروجة أو األم أو األ  فب عدم  واجد األطفال مع أحدهما وبقائهم مع اآلير، أو 

ى استضافته فب الوحدة والتب  ضم عددا من األجنحة التب  م  جهيرها بالتجهيرات المناسبة الستقبال المعنفين وحمايتهم عل

 .الفور

 لجنة الحماية

وأضاف الحربب أن لجنة الحماية االجتماعية  ضم مندوبئا من جميع الجهات الحبومية ذات الع قة فب متابعة العنف 

األسر  مثل وزارة التربية والتعليم وعدد من قطاعات وزارة الدايلية ووزارة الصحة ووزارة العدل، وذكر أن اللجنة 

االت قبل وصولها إلى مراحل متقدمة، وأضاف أن عددا قلي  من الحاالت التب  شهد إحالتها استطاعت حل البثير من الح

للجهات القضائية والتنفيذية المختصة، وهب الحاالت التب يعانب من فيها  عاطب المخدرات أو من يعانب من أمراض 

 .نفسية مرمنة

 قانون الحماية

ديد والذ   م إقرار  فب منتصف العام الهجر  الجار  قد وضع عددا من وذكر الحربب أن قانون الحماية من اإليذاء الج

الضوابط التب  سمح للجان الحماية االجتماعية فب مختلف مناطق المملبة فب ا خاذ عدد من اإلجراءات التنفيذية دون 

حب األطفال من اآلباء الحاجة إلى طلبها من الجهات المخولة فب  لك اإلجراءات، ويغ ب فب مقدمة  لك اإلجراءات هو س

و سليمهم إلى األمهات وذلك فب كون الطفل يعي  مع والد  المنفصل عن والد ه، كما أن النظام الجديد كفل بشبل كامل 

سرية بيانات من يقوم باإلب غ عن حاالت العنف مثل األصدقاء أو األقار  أو الجيران أو ي فه، كما أنه ال يتيح للشخص 

 .من قام باإلب غ عنه المعنف التعرف على

 صمت المعنف

وذكر الحربب أن صمت من يتعرض للتعنيف هو من األمور التب قد  تسبب فب زيادة حاالت العنف األسر  وار فا  

و ير ه، حيث طلب الحربب من جميع من يتعرض للتعنيف األسر  بمختلف أنواعه وأ باله بعدم السبوت على ذلك 

على الفور،  حديدئا فب حال  برار العنف والذ  يعتبر أهم بعد فب معادلة العنف األسر ، والتواصل مع الجهات المختصة 

وذكر الحربب فب حال لم يرغب الشخص الذ  يتعرض للعنف اإلب غ عن العنف، من الممبن أن يتواصل مع مراكر 

لتعامل مع المعنف بعدد من االستشارات األسرية المعتمدة على الفور والحصول علة طرق ووسائل الحد من العنف وا

 .الطرق العلمية قبل  طور الحالة ووصولها إلى العنف الجسد  أو أ  نو  آير من أنوا  العنف األسر 

 التعامل الفور 

وأضاف الحربب أن وحدة الحماية  تخذ من المدن الرئيسة مقرئا لها، حيث ال  وجد فب القرال أو الهجر وحدات مختصة 

التعامل على الفور مع أ  ب غ يرد من  لك القرال والهجر بشبل عاجل وفور  ومهما كانت المسافة  للحماية، إال أنه يتم

الفاصلة بين مقر وحدة الحماية وموقع الب غ الوارد إلى الوحدة، وذكر هناك البثير من الحاالت التب  هد ها القرال 

 .ووصولها إلى مراحل متقدمة من العنف األسر والهجر و م التعامل معها والسيطرة عليها بشبل سريع قبل  طورها 

 أيام فقط الستقبال حالة العنف األسر  4

 وحدة الحماية

أيام، وهب المدة  4وذكر الحربب أن حاالت العنف األسر  التب يتم استضافتها فب وحدة الحماية يجب أن ال  بقى أكثر من 

ومن الممبن زيادة هذ  المدة من ي ل رفع طلب لوزارة  النظامية المسموح بها من ي ل نظام الحماية من اإليذاء،

أيام كحد أقصى، وذكر أن الهدف من ذلك هو السرعة فب حل مشب ت العنف  1الش ون االجتماعية لتصل المدة إلى 

 .األسر  واستقرار األسر وإنهاء اإلجراءات التب  تر ب على العنف بصورة سريعة
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 (مبة المبرمة)عبداهلل الدهاس 

وزارة الش ون االجتماعية بمنطقة مبة المبرمة لجنة عاجلة للتحقيق فب حادثة العنف الذ   عرضت له الطفلة   بل فر 

 .فب محافظة القنفذة على يد والدها( سنوات ٥)غيداء 

وقال المتحدث الرسمب باسم الفر  أحمد بن عبيداهلل دييل إن مدير الفر  عبداهلل آل طاو  أصدر  عليمات بتشبيل لجنة 

برئاسة مدير إدارة الحماية صالح سرحان، وسوف  با ر عملها اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أن اللجنة سوف  طلع على 

وأضاف دييل قائ  إن . نتائج التحقيقات التب أجر ها  رطة القنفذة والجهات األمنية والتحقيق مع والد الطفلة ووالد ها

ية فب جدة فب حالة احتياجها لرعاية نفسية أكثر، كما لم يستبعد  طبيق غرامات للجنة الحق فب نقل الطفلة إلى دار الحما»

مالية على المتسببين فب  عنيفها وفقا ل ئحة الحد من اإليذاء، التب وافق المقام السامب على  طبيقها للحد من حاالت العنف 

 .«وياصة ضد األطفال

 
 انطالق الندوة العلمية ملكافحة العدوى

    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  عباظريدة ج: المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141023/Con20141023730439.htm 

 

 (ينبع)أحمد األنصار  

الرابعة لمبافحة العدوال التب  نظمها الهيئة الملبية بينبع ممثلة فب برنامج الخدمات الصحية انطلقت فعاليات الندوة العلمية 

 .أمس، و قام على مدال يومين بمركر الملك فهد الحضار  بمدينة ينبع الصناعية

للهيئة   غ ب الندوة حسب مدير عام الخدمات بالهيئة المهندس موسى المالبب فب إطار  وعية العاملين بالمركر الطبب

الملبية بينبع من أطباء وممرضين وفنيين من مخاطر اإلصابة بالعدوال وكيفية  جنبها وطرق معالجتها واألساليب الحديثة 

 .والمتطورة فب هذا المجال وكيفية  طوير الجانب الوقائب والعمل على أعلى معايير المحافظة على الس مة

جنيد إلى أن الندوة  تناول أهم المستجدات فب مجال مبافحة العدوال والحد من وأ ار المدير الطبب بالمركر الدكتور نبيه با

انتشارها، إضافة إلى  دارس المعلومات المستجدة فب مجال مبافحة العدوال، فيما افتتح الرئيس التنفيذ  بالنيابة المعرض 

 .المصاحب للندوة واستمع إلى  رح عن محتويا ه من األجهرة والمنتجات الطبية

 
 تقاعد يتهم بنكًا باحتجاز راتبهم

    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  عباظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141023/Con20141023730431.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141023/Con20141023730439.htm
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 (أبها)محمد طالبب 

طالب المتقاعد عبداهلل علب محمد عسير  الجهات المختصة ب نصافه من بنك يحتجر را به التقاعد  منذ عام وأربعة 

أ هر، مشيرا إلى أن إجراء البنك غير المبرر أسهم فب  دهور حالته المادية والنفسية، بعد أن أصبح عاجرا عن االنفاق 

 .اعن فب السن ومنرل مستغجرعلى أسر ه الببيرة إضافة إلى والد  الط

هـ 5343وذكر عسير  أنه حصل من أحد البنوك قبل أعوام حين كان رأس العمل على قرض مالب، وفب غرة رجب عام 

صدر قرار  قاعد  فغ عر البنك بذلك كب يتم  خفيض نسبة المستقطع الشهر  الى ثلث الرا ب الذ  سيتم نروله بعد  قاعد  

المعمول بها، يصوصا أن مر به انخفض إلى اقل من النصف عما كان عليه أثناء مبا ر ه حسب االنظمة والتعليمات 

وذكر أنه فوجئ بغن البنك يحتجر را به التقاعد  كام  منذ  اريل  قاعد  لمدة  جاوزت العام وأربعة أ هر  قريبا، . العمل

ر فعة، إال أنه رفض الرضوخ لشروط البنك موضحا أن البنك يماطله ويعرض عليه  وقيع عقد بعموالت وفوائد جديدة م

وأ ار إلى أنه بات يخشى أن يديل السجن لعجر  عن سداد الديون التب . التب فيها مخالفة واستغ ل لمر به دون وجه حق

 .عليه، ملمحا إلى أنه كلما  حدث مع إدارة البنك احالو  إلى الها ف المصرفب المجانب

لمواطن عسير  على طاولة مدير فر  البنك بمنطقة عسير بغبها فغجا  بغن هذ   بوال ا« عباظ»فب المقابل، طرحت 

المدة التب استغرقها المواطن فب المراجعات هب الستبمال االجراءات النظامية فقط، وإذا كان هناك أ  اعتراضات 

 .فهناك رقم مجانب مخصص لذلك

 
 الوعي« نورة»وصحة عسري حتقق يف خطأ طبي أفقد .. 

    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  عباظجريدة  :المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141023/Con20141023730406.htm 

 

 (أبها)صالح الشهر  

ير فب  بوال  قدمت بها أسرة فتاة عشرينية، ضد مستشفى المجاردة العام، بدعوال  حقق الش ون الصحية فب منطقة عس

ار با  األطباء فيه يطغ طبيا أدال إلى ديول ابنتهم فب غيبوبة منذ يوم الجمعة الماضب، على الرغم من أنها ديلت 

  أنهم راجعوا بابنتهم وأوضح عم الفتاة نورة بنت محمد علب معد  الشهر. المستشفى وهب ال  عانب سوال من الربو

المستشفى يوم الجمعة الماضب لمعانا ها من الربو، وبعد  قديم الخدمات الطبية ال زمة لها  حسنت صحتها فب اليوم نفسه، 

وأفادوهم ب مبانية يروجها من قسم التنويم، مشيرا إلى أنهم حين هموا بالخروج قابلهم أحد األطباء الذ  أصر على  نويم 

تها لذلك، وبعد أداء نورة ص  ب المغر  والعشاء وهب بصحة وعافية، ديلت ممرضة وبيدها إبرة وحقنتها، الفتاة لحاج

 .فديلت الفتاة فب حالة من التشنج واالر عاش ببامل جسدها ومن ثم ديلت فب غيبوبة  امة

ية المركرة بعد  دهور حالتها بدا على م مح الممرضة الخوف واستنجدت بالطبيب، الذ  نقلها إلى العنا»: وقال الشهر 

الصحية وأفادنا الدكتور المشرف على حالتها بغن وضعها الصحب يطير، وظلت فب العناية المركرة بمستشفى المجاردة 

، مشيرا إلى أنه حين  عذر «العام دون أن يقدموا لها أ  مساعدة، فب انتظار موافقة مستشفى عسير على استقبال الحالة

 .ستشفى محايل األهلب الذ  وقف حائرا أمام وضعها الصحب، وقال الطبيب إنهم ال يستطيعون فعل  بءذلك نقلوها إلى م

فب المقابل، أوضح الناطق اإلع مب بصحة عسير سعيد النقير أن مدير عام الش ون الصحية بمنطقة عسير الدكتور 

ل لجنة عاجلة برئاسة استشار  أمراض إبراهيم بن سليمان الحفظب وجه بالتحفظ الفور  على ملف المريضة و شبي

صدرية عناية مركرة وعضو من إدارة المتابعة وموجه فنب من إدارة المستشفيات للشخوص لمستشفى المجاردة لدراسة 

ملف المريضة للتحقق من جميع اإلجراءات الطبية التب  م ا خاذها  جا  المريضة من بداية ديولها للمستشفى وحتى لحظة 

مستشفى محايل األهلب، الفتا إلى أنه سيجر  ا خاذ التر يبات ال زمة لنقل المريضة إلى مستشفى عسير  حويلها إلى 

 .المركر  أو مستشفى يميس مشيط العام متى ما سمحت حالتها الصحية بذلك

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141023/Con20141023730412.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141023/Con20141023730406.htm
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نقذ حياتها بعدما الحظت كمية كبرية من البودرة تتناثر 

ُ
علمة ت

ُ
م

 منه

ويتش لقتل طفلة يف روضة خادمة تضع مبيدًا حشريًا بساند
 بالطائف

    م9153 أكتوبر 94 - هـ5341 ذو الحجة 92 الخميس  سبقجريدة : المصدر
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 :الطائف -سبق -فهد العتيبب

كانت " ُمبيدائ حشريائ"حتمل أن  بون نجحت ُمعلمة ب حدال الروضات الحبومية فب الطائف، فب البشف عن مادة سمية ُي

ُمختلطة مع البيض فب ساندويت ، قبل أن  هم طفلة بتناوله كوجبة إفطارها هذا اليوم، فيما سارعت بعد  ناثر كمية من 

البودرة البيضاء منه وسحبُه من الطفلة وإنقاذها، ومن ثَم جرال إب غ إدارة الروضة ومنها لوالد  الطفلة، حيُث ُكشَف عن 

 .أن الخادمة هب من وضعته بهدف قتل الطفلة

وفب التفاصيل أن المعلمة، كانت وكعاد ها  تابع أطفالها وهم يتناولون وجبة اإلفطار صباح اليوم األربعاء، حينها  

استرعى انتباهها أن طفلة  غكل الساندويت  المحشو بالبيض وكمية كبيرة من البودرة  تناثر منه، اندهشت لذلك األمر، 

أسرعت المعلمة للطفلة وببل هدوء مدت يدها لوجبة الطفلة وسحبتها، حيُث  فاجغت بغن البودرة الموجودة بدايل و

 .الساندويت ،  نبعث منها رائحة أحد المبيدات الحشرية المعروفة 

ال نقل الطفلة إلى وبادرت الُمعلمة على الفور ب ب غ ُمدير ها بما حدث، حيُث  م اال صال بوالد  الطفلة، ومن ثم جر   

بصحة جيدة وهلل الحمد، حيُث ُكشَف أن من كان وراء ذلك العمل االنتقامب  نآلالمستشفى وإجراء غسيل معدة لها، وهب ا

 .إندونيسية جنسيةهب الخادمة التب  عمل لدال األسرة وهب من 

نوات بخدمتهم، وهب  حب أسرة الطفلة  عي  صدمة استيعا  ما حدث من يادمة قضت ما ُيقار  ثمانب س ومازالت 

ال الخادمة، فب حين اعترفت الخادمة بغن لها محاوالت عدة لقتل الطفلة وسط استغرا   مألاألطفال و عاملهم معاملة ا

 .الجميع، وأنها كانت قد حاولت أن ُ شربها مادة البلوروكس

جه بدورها المعلمة نصيحتها لبل أٍم بغن و فتح هذ  الحادثة مسلسل جرائم الخادمات الذ  لم ولن ينتهب أبدائ، لذا  و   

 راقب يادمتها جيدائ، وأال  ثق بها أبدائ ف   سلمها زمام منرلها أوأطفالها؛ فهم أمانة فب أعناقنا فلنستودعهم اهلل  عالى، 

 .ومراقبة يادما نا، مهما أظهرن لنا حسن النوايا ليةولنبن على قدر أعلى من المس و

ل الشبر والعرفان للروضة الحادية عشرة وعلى رأسها المديرة والمعلمة القديرة لما  بذله من وقد م قسم رياض األطفا 

جهد و فاٍن ومتابعة لألطفال، فبانت يير من ي  من على فلذات األكباد، ويير دليل على ذلك كشفها للمادة السمية فب 

 .ساندويت  الطفلة وإنقاذها لحيا ها
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نا : واحلميدان يرد.. دير الصحة مبكتبهإحدى املوظفات واجهت م

َ
كو

 جلنة

" نقلهم"يعرتضون على " صدرية الطائف"موظفًا بـ" 131"
 ويتظلمون
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 :ئفالطا -سبق -فهد العتيبب

فاجغت إحدال الموظفات من الطاقم التمريضب بمستشفى األمراض الصدرية بالطائف مدير الصحة بالمحافظة، الدكتور 

معتوق العصيمب، بديولها صباح اليوم عليه فب مبتبه، بحضور عدد من القيادات الصحية، واعترضت على نقلها من 

نها لم  بن ضمن الطاقم الذ  ُثب ت للعمل بمركر الدرن ألن المستشفى الذ  يدمت فيه قرابة العشرين عامائ، وقالت إ

 ".الواسطة"االيتيارات والتوزيعات  مت بـ

الموظفة المعنية ديلت فب حوار ساين مع مدير الصحة بالطائف، وكشفت عن بعض المخالفات التب ما زالت  تواصل  

وحاول رجال األمن بالمستشفى طرد الموظفة، . ذ بالمستشفى وقضايا فساد إدار  ومالب، م كدة أنه ال زال يمارس نفو

لبنها رفضت الخروج، مبينة أن لديها العديد من النقاط التب  رغب فب إيصالها، وأنها ستلجغ لمستويات أعلى لبشف 

 .الحقائق فيما وراء عملية إغ ق المستشفى

 .المبتب غاضبة ومتوعدةوحاول بعض القيادات الصحية الموجودة لدال المدير  هدئتها، لبنها غادرت  

الصدرية  مراضألوالعاملين بمستشفى ا" صحة الطائف"موظفائ وموظفة من منسوبب  541وفب السياق ذا ه  قدم  

بشباوال عدة إلى جهات عدة، منها وزارة الصحة وإمارة منطقة مبة المبرمة ومدير الش ون الصحية بمبة المبرمة، 

ومراكر وإدارات عدة  ابعة لها، وذلك  مستشفياتئف بنقلهم و وزيعهم على اعتراضائ على قرار الش ون الصحية بالطا

 .الصدرية، مطالبين بالنظر فب القرار والتحقيق فيه مراضألبعد أن قررت الش ون الصحية بالطائف إغ ق مستشفى ا

ضحى بتوزيع إن صحة الطائف قامت قبل إجازة عيد األ": "سبق"عدد من الموظفين المتقدمين بالشباوال لـ وقال 

الصدرية، بشغن  حديد ث ث رغبات لنقلهم  مراضألاستمارات على موظفب وموظفات المستشفى بواسطة إدارة مستشفى ا

من ِقبل صاحب الص حية لنقل عدد كبير من  سمبعليها، ولم يرفق مع هذ  االستمارات والبيان المرفق أ  قرار ر

 ".الموظفين والموظفات بالمستشفى

ه لم يوَضح بالبيان أسبا  نقل الموظفين من المستشفى، ويصوصائ من هم على الم ك الوظيفب له، م كدين بغن وأضافوا 

أنه  م  شبيل لجنة من ِقبل صحة الطائف لتحديد ييارات ورغبات نقل الموظفين والموظفات، وبعد االنتهاء من التحديد  م 

 .ضحىعيد األ جازةإرسال بيان الرغبات إلى المستشفى أثناء إ

عممت إدارة المستشفى البيان على بعض الموظفين، و ركت البعض اآلير،  جازةإلوذكروا أنه عند استئناف الدوام بعد ا  

على قرارين من ِقبل مدير الش ون  -كما زعمت  -ودعمته فب اليوم التالب بتعميم صادر من ِقبل إدارة المستشفى مبنيائ 

الذ  جعلهم يطالبون إدارة المستشفى  مرألقرارات صحة الطائف؛ ا منا صورة الصحية بالطائف، ولم  رفق مع  عميمه

 .بترويدهم بالقرارات التب اعتمد عليها هذا التعميم

 جاهلت إدارة المستشفى مطالبنا، ولم  رودنا بالقرارات المطلوبة فب موقف غريب منها؛ يثير البثير من : "وواصلوا  

إلى أن ذلك البيان الوارد من صحة الطائف لم يلِب رغبات كل الموظفين الذين  التساؤالت حول هذا الموضو ، إضافة
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يف الصحنفة  حقوق اإلسنان   

16 

البيان جميع موظفب المستشفى، بل إن عددائ كبيرائ من الموظفين لم  لقاموا بتحديد رغبا هم كما طلبوها، وكذلك لم يشم

 ".فاضلة بين من سيبقى أو سينقلُ درج أسماؤهم فب بيان الرغبات المعتمد، ونحن نتظلم لعدم وجود معيار واضح للم

التغطية على ملفات قديمة  تعلق بالمبانب و رميمها، وهب آيلة للسقوط فب عهد أحد "وأوضحوا أن ذلك قد يهدف إلى   

كيف يتم  فويضه من قبل مدير : "و ساءلوا". مدير  المستشفى السابقين، الذ  ُمنع من  ولب أ  منصب إدار  بسببها

 !".قه؟لطائف ب دارة ملف المستشفى وإغ الش ون الصحية با

ما الذ  سيحدث لها؟ هل سوف  غلق أم أنها غير آيلة : "كما  ساءل الموظفون عن حال بقية مبانب المستشفى بقولهم  

للسقوط على الرغم من أنها بنفس قدم المستشفى، مثل جرء العيادات بمستشفى األطفال الحالب ومركر األسنان فب الجهة 

 !".ية من نفس المبنى؟الجنوب

أليست صحة الطائف حريصة على األطفال وذويهم ومراجعب مركر األسنان من انهيار المبانب، وهب التب : "و ابعوا 

بنفس عمر المستشفى، وقد  م عمل  رميم لها، كما  م عمل نفس الترميم لعدد من مبانب مستشفى الصدرية وبميرانية 

 !".مليونية؟

ما زالوا بالمستشفى، وقد  م إحالتهم إلى مستشفيات مبة المبرمة وجدة والطائف العامة، "ن المرضى أن عددائ م وأكدوا 

وهو سبب غير معلن، ويصوصائ  يرين،آلأوالئ، ويوفائ من انتقال العدوال للمرضى ا سر ةألو م رفض قبولهم المت ء ا

 ".دوالمرضى الدرن المقاوم للع ج  ديد  الخطورة فب الع

من األمير مشعل بن عبداهلل بن عبدالعرير، أمير منطقة مبة المبرمة، ومن  نصافإلبا" سبق"ظفون عبر المو وطالب 

واغتيال  غ قإلفقط مع بقاء الخدمة، وليس ا ي ءإلوزير الصحة المبلف، ومن المدير العام لصحة مبة، الذين وجهوا با

 .الخدمات والحقوق

 م  بوين لجنة برئاسة مساعد مدير الش ون الصحية للتخطيط : "قال اإلع مب بصحة الطائف سراج الحميدان الناطق 

والتطوير، والمساعد للصحة العامة والطب الع جب، ومدير إدارة التمريض، ومدير   ون الموظفين؛ من أجل  وزيع 

 ".موظفب مستشفى األمراض الصدرية

أما بعض الموظفين الذين لم  توافق رغبا هم . حتياج م  وزيعهم حسب رغبا هم التب  وافقت مع اال"أنه " الحميدان" وذكر 

 ".مع حاجة العمل فقد  م  وجيههم إلى اإلدارات التب فيها احتياج من أجل  قديم الخدمة الع جية

 ".المريض أوالئ"أنهم فب الش ون الصحية يهمهم  قديم الخدمة للمراجع ومتلقب الخدمة، و حقيق  عار  م كدائ 

 
رض على جلنة ط

ُ
 بية وتبني وجود حروق وجروح عدة جبسدهع

يلحق بشقيقته ويدخل مستشفى القنفذة بعد " حسن.. "بالصور
 اكتشاف تعنيفه
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 :ضالريا -سبق -ياسر العتيبب

التب  عرضت للعنف بحرق جسدها وضربها وحبسها بمنرل " غيداء"بشقيقته الطفلة ( سنوات 3" )حسن"لحق الطفل 

والدها المنفصل عن والد ها بمحافظة القنفذة بمنطقة مبة المبرمة، وأديل الطفل مساء اليوم لمستشفى القنفذة العام للبشف 

، وهب القضية التب "غيداء"  وزوجته المتهمين فب  عنيف  قيقته عليه والتغكد من صحته، ياصة أنه يسبن مع والد

 .بنشر  فاصيلها مساء أمس، و ناقلتها بعد ذلك عدد من الصحف، و ابعها عدد من البرامج الفضائية" سبق"انفردت 

 بين " حسن"ا بعد اكتشاف  عرض طفلتها للتعنيف يوم أمس، هو أن طفله" أم غيداء"وكانت الصدمة الثانية التب  لقتها  

 .فب منرل واحد" غيداء وحسن"أنه  عرض، هو اآلير، للعنف والتعذيب على يد والد  وزوجته اللذين يسبن معهما 
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بالمستشفى فب ظل وجود عدة جهات معنية باألمر، لتوثيق الحادثة، " حسن"ويجر  حاليائ  قديم الرعاية الطبية للطفل 

والتب  م البدء فب التحقيق فيها يوم أمس " غيداء"ها لملف قضية  قيقته الطفلة وإعداد المحاضر المتعلقة بالقضية لضم

 .الث ثاء

 
 !!سؤال كبييييري
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 اضغط هنا

 

 إبراهيم علي نسيب 
س ال كبير يتعل ق بالمرأة والمنجرات الوطنية الجميلة فب الوطن، والتب مرن حقهرا أن  شراهدها عرن قرر ، علرى األقرل فرب         

لمرأة هب نصف المجتمع، وهب أم رب  مخصصة للمرأة فقط، سواء كانت مدفوعة الثمن أو بدون ذلك، ألن ا( منظمة)زيارة 

أرال أن مرن واجبرب   ( مرنهن )وأم ك، وأيتب وأيترك، ويرالتب ويالترك، وجرد ب وجرد ك، وابنترب وابنترك، وحسربما وصرلنب          

؟ "أليس مرن حقنرا كنسراء مشراهدة جروهرة جردة      : "إثارة الموضو  ببل  فافية، حيث وصلتنب العديد من الرسائل التب  قول

يوم مخصص للنساء، ألن ه مرن حقنرا مشراهدة بلردنا ومنجرا هرا، بردالئ مرن االكتفراء بمشراهد ها علرى            على األقل فب زيارة فب

 ..!! ا ات التلفاز، وهو أمر محرن أن  رال منجرات وطنك من ي ل الشا ات فقط

كرل  ربء   بعضهن يقلن حينما نسافر يارج المملبة نذهب لبل مبان، نشاهد اآلثار، والمتاحف، ونديل الم هب، ونررال  * 

حضررار  دون  مييررر، ونمضررب محجبررات إلررى كررل مررا يسررتحق المشرراهدة، دون أن نتعرررض ألذال، أو نعرررض أنفسررنا لإلثررم   

( هنرا )معتر ات بديننا وحجابنا، م منات بغن فب حشمتنا حيا نرا، وفرب حجابنرا رفعتنرا وعر نرا، لبرن أن يبرون نصريب المررأة          

له إط قئا، فهو أمر يدعو للتفبير والتغيير، حيث نريد  ينتهب ليبدأ فرب حردود   التهمي   مامئا، ومعاملتنا معاملة من ال وجود 

ما يسمح به الِدين، ألنه ببساطة من حقنا أن نقف على كل  بء، ونرال كل ما يهرم الروطن، ونشراهد كرل مرا فيره، ألريس فرب         

ء، الذين هم اليوم َمن يصرنعون  ذلك روح وطنية، وكيف ال والمرأة هب من  عبت، وسهرت، وأنجبت للوطن الذكور والنسا

 ..!!وكغن  يئئا لم يبن( المرأة)الحضارة، والمنجرات الوطنية، وفب النهاية  مضب المنجرات دون أن  راها 

ليلرة الفررح الببيرر فرب يروم االفتتراح، وكنرا نغمرل أن يبرون اليروم الثرانب            ( جروهرة جردة  )يقولرون  راهدنا   (.. يا مة الهمرة* )

لى األقل أن لنا مبانئا فب عيون الوطن، وهب يا مة  غمل أن  جرد األنثرى مبانئرا يحفرظ حشرمتها، ويقردر       للنساء، لبب نشعر ع

 .وهب يا متب ودمتم.. حجابها، ويمنحها فرصة لترال منجرات وطنها

 
 مستقبل اإلسكان احلكومي
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مليرار ريرال حسرب المردة المعتمردة       911ألرف وحردة سربنية واسرتنفاد الرـ      111على فرضية انتهاء وزارة اإلسبان من بناء الـ

 مليار ريال؟ 11هل ستعاود الحبومة  وليد نفس المبلغ وبمعدل سنو  قدر  ( يمس سنوات)

ف ن الطلب على اإلسبان الحبومب سوف يرداد وسوف  تراكم الطلبات مع زيرادة التوالرد السربانب    ( نعم)إذا كانت اإلجابة بـ

ص المعروض من المسراكن وسروف يقرل    وسوف  ريد فترات االنتظار و ريد الضغوط على الدور الحبومب فب مواجهة نق

فرر ن اإل رربالية األساسررية وهررب نقررص  ( ال)نمررو القطررا  الخرراص مفسررحا المجررال للرردور الحبررومب، أمررا إذا كانررت اإلجابررة بررـ  

 .المعروض من المساكن سوف  قفر إلى أعلى معدال ها بعد انحسار الحلول المبا رة ويروج الوزارة من السوق

ديل االسررترا يجب لترروفير المسرراكن يقرروم علررى القطررا  الخرراص مررن يرر ل كفرراءة األنظمررة           فررب الرردول المتقدمررة فرر ن البرر    

والتشررريعات، لبررن فررب المملبررة فرر ن البررديل برردأ يميررل للرردور الحبررومب وإن كانررت اسررترا يجية الرروزارة  قرروم علررى األدوار     

زارة يقوم على زيادة المعروض من المتوازنة من ي ل بديل مشترك  قوم به ث ث جهات رأس الحربة فب استرا يجية الو

المساكن ولو فببنرا أسربا  نقرص المعرروض لوجردنا السروق  عرانب مرن  شروهات اقتصرادية أحردثت هرذا الفررق فرب ميرران                

العرض والطلب ومن أبرزها نقص أدوات التمويل وار فا  أسعار األراضب والتطوير اإلفراد  وغيرها، وبدال من ا خراذ  

البنية التحتية لهذ  األنظمة والتشريعات الطاردة وضل هرذ  األمروال الحبوميرة فرب صرناديق لهرا        حرمة من الحلول لتحديث

صفة االستدامة ويمبن  دويرها، نجد الجهود منصبة إلطفاء هذ  المشبلة بشبل م قت وفرب حالرة اسرتمرارها سروف  ررداد      

 .كلفة الحلول الوطنية على حسا  البديل األفضل
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 حقوق اإلنسان فى العامل
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 يف الكويت 62خالل اجتماعهم ال 

 وزراء العدل اخلليجيون ناقشوا مشروع اتفاقية تسليم اجملرمني
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 احمد العويد -البويت 

لوزراء العدل بدول مجلرس التعراون الخليجرب نراق       96قال وكيل وزارة العدل البويتب عبدالعرير الماجد أن االجتما  ال 

اون كمجموعرة البررام   مشرو  ا فاقية  سليم المجرمين والمسرائل المتعلقرة بدراسرة ديرول الردول األعضراء فرب مجلرس التعر         

واضراف الماجرد فرب  صرريح صرحافب      . ا فاقيات  عاون قانونب وقضائب وعدلب مع الدول أو المجموعات الدوليرة األيررال  

على هام  اعمال االجتما  الذ  يعقد حاليا فب البويت ان المس ولين الخليجيين ناقشوا التوصيات الصادرة عن االجتما  

ول المجلرس والرذ  عقرد فرب البويرت ير ل  رهر سربتمبر الماضرب، واوضرح ان االجتمرا             لوك ء وزارات العدل بد 58ال

 نررراول كرررذلك مجموعرررة مرررن الموضررروعات الترررب  نررردرج ضرررمن اطرررار التعررراون القرررانونب والقضرررائب برررين دول المجلرررس     

الع نرات القضرائية   والموضوعات المتعلقة بها فضر  عرن المقترحرات المتعلقرة بتطروير ا فاقيرة  نفيرذ األحبرام واالنابرات وا         

ولفت الى ان االجتما  ناق  مشرو  ا فاقية  سليم المجرمين بين دول المجلس وقرار المجلس الوزار  فب . بدول المجلس

وقرررال ان هرررذا االجتمرررا  اسرررفر عرررن  وصررريات مناسررربة بشرررغن  . بشرررغن سرررجناء دول المجلرررس فرررب الخرررارج  591دور ررره ال

ب مرن  رغنها  عريرر مسريرة العمرل المشرترك فرب المجرال العردلب برين دول           الموضوعات المدرجرة علرى جردول أعمالره والتر     

 .مجلس التعاون
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