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م�ساعد رئي�س الأمن العام يرت�أ�س اجتماع الفرق واللجان املخت�صة للتمرين

بحث ومناق�شة جتهيزات و�إجراءات “�أمن اخلليج العربي ”1
املنام���ة  -وزارة الداخلية :تر�أ�س م�س���اعد
رئي�س الأمن العام ل�ش�ؤون العمليات والتدريب
رئي�س جلنة الإعداد والتخطيط للتمرين الأمني
امل�شرتك للأجهزة الأمنية بدول جمل�س التعاون
ل���دول اخللي���ج العربي���ة “�أمن اخللي���ج العربي
 ”1العمي���د الركن حم���د بن حمم���د �آل خليفة،
�ص���باح �أم�س ،اجتماع الفرق واللجان املخت�ص���ة
بالتمرين.
وت�ض���من االجتم���اع بح���ث ومناق�ش���ة �آخ���ر
التجهي���زات والإج���راءات الت���ي مت اتخاذها يف
�ض���وء الزي���ارات امليداني���ة ملوق���ع التمري���ن
واملب���اين واملن�ش����آت اخلا�ص���ة باملنطق���ة
امليداني���ة بالإ�ض���افة �إلى التجهي���زات التابعة
للفري���ق الإداري وم���ا ت�ش���مله م���ن جتهي���زات
ومعدات ت�ستدعيها ظروف التمرين و�أهدافه.
و�أو�ض���ح رئي�س جلن���ة الإع���داد والتخطيط
�أن الف���رق واللجان امل�ش���اركة باالجتماع ،تقوم
ب���الأدوار والواجبات املنوطة بها يف �إطار العمل
امل�س���تمر على التح�ض�ي�ر للتمرين ومتابعة �آخر
اال�س���تعدادات ،متهيد لرفع تو�صياتها يف هذا

ال�ش����أن �إل���ى االجتم���اع املرتقب للجن���ة العليا
للتمرين.
وي�أت���ي التمري���ن الأمن���ي امل�ش�ت�رك الذي
يعد الأول م���ن نوعه ويعقد عل���ى �أر�ض مملكة
البحرين مب�شاركة الأجهزة الأمنية بدول جمل�س
التع���اون اخلليج���ي ،يف �إطار تفعي���ل االتفاقية

•وزير الرتبية يتفقد عملية ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين باملدار�س االبتدائية

الأمنية بني دول املجل�س ،ويهدف �إلى تدريب
خمتل���ف العنا��ص�ر الأمنية على كيفي���ة التعامل
مع كاف���ة الأحداث الأمنية وم���ن بينها مكافحة
الأعم���ال الإرهابي���ة ،كم���ا �سيت�ض���من التمرين
�إقام���ة حما�رضات وور�ش عم���ل لتوحيد مفاهيم
العمل بني القوات امل�شرتكة يف التمرين.

مدينة عي�سى  -وزارة الرتبية والتعليم :تفقد وزير الرتبية والتعليم
ماج���د النعيمي ،خ�ل�ال جوالته ال�ص���باحية على املدار�س ،عملية ت�س���جيل
الطلبة امل�ستجدين للعام الدرا�سي املقبل  ،2018 /2017واطم�أن على
�س�ي�ر هذه العملية بال�ش���كل املطلوب ،كما التقى عدداً من �أولياء الأمور،
وهم ب�ص���دد ت�س���جيل �أبنائهم ،م�ؤكداً �أن الوزارة حري�صة على ا�ستيعاب
ه�ؤالء الأبناء الطلبة ،وفقا ً لل�ضوابط التي يعلن عنها.
و�أكد النعيمي �أن الوزارة �س���تعلن يف الفرتة القريبة املقبلة عن فتح
باب ت�س���جيل الطلبة امل�س���تجدين من مواليد �أكتوبر ونوفمرب ودي�س���مرب
 ،2011وذل���ك بع���د ا�س���تكمال ت�س���جيل من بلغ���وا ال�س���ن القانوين ،مع
مراعاة توافر �ش���واغر يف الف�صول الدرا�سية باملدار�س التابعة للمجمعات
ال�سكنية للطلبة.

عاما
“ال�صحة” :ارتفاع معدل العمر �إلى ً 76

املنامة  -بنا� :أنابت وزيرة ال�ص����حة فائقة ال�ص����الح الوكيل امل�س����اعد
ل�ش�����ؤون امل�ست�ش����فيات ولي����د املان����ع؛ الفتت����اح فعالي����ة الي����وم العاملي
للم�سنني مب�ست�شفى املحرق للوالدة ورعاية امل�سنني والتي �أقيمت حتت
�شعار “اتخاذ موقف �ضد التمييز �ضد امل�سنني”.
و�أعرب الوكيل امل�س����اعد عن فخر واعتزاز وزارة ال�صحة مبا حققته من
�إجن����ازات يف جمال رعاية كبار ال�س����ن ومنها ارتفاع مع����دل العمر لدى هذه
الفئة �إذا و�ص����ل �إلى ما يقارب  74وحتى  76عاما ،مبينا ً �أن هذا امل�ؤ�رش هو
خري دليل على تطور اخلدمات ال�صحية والعالجية.

•من فعالية اليوم العاملي للم�سنني

ح�سن املال ينال جائزة ال�رشق الأو�سط يف القيادة التعليمية

•ح�سن املال مت�سلمًا اجلائزة

من����ح اجلائزة جلنة حتكيم مكونة من جمموعة من
اخل��ب�راء واملخت�ص��ي�ن يف التعليم العايل يف عدد
من دول �آ�سيا.
وته����دف اجلائزة �إل����ى تعزيز بن����اء قيادات
فعال����ة ذات كف����اءة عالي����ة يف احلق����ل التعليمي

وال�ص����ناعي ،والتحفي����ز عل����ى موا�ص����لة الأداء
املتميز واالبتكار.
وبهذه املنا�س����بة ،رف����ع الدكتور املال جزيل
�شكره وتقديره �إلى ملك مملكة البحرين �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،ورئي�س
الوزراء �صاحب ال�س����مو امللكي الأمري خليفة بن
�س����لمان �آل خليف����ة ،وويل العه����د نائ����ب القائد
الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س الوزراء
�ص����احب ال�س����مو امللكي الأمري �س����لمان بن حمد
�آل خليف����ة ،عل����ى دعمهم غري املح����دود للقطاع
التعليمي ،وت�س����خريهم كل الإمكانات للنهو�ض
بالتعليم ،وت�أهيل الكوادر البحرينية الأكادميية،
م�ش��ي�راً �إلى �أن منحه هذه اجلائ����زة الدولية التي
حتقق����ت با�س����م مملكة البحري����ن ت�أت����ي تتويجًا
للمبادرات املتوا�ص����لة واالهتمام والرعاية التي
توليها مملكة البحرين للقطاع التعليمي.

�سجن مته َمني � 5سنوات ال�شرتاكهما بو�ضع قنبلة وهمية يف ُ
الق َّرية
عبا�س �إبراهيم

عاقب���ت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة الرابع���ة
برئا�س���ة القا�ض���ي ال�شيخ را�ش���د بن �أحمد �آل خليفة
وع�ض���وية كل م���ن القا�ض���يني �أ�س���امة ال�ش���اذيل
ووائ���ل �إبراهي���م و�أمانة �رس �أحمد ال�س���ليمان متهمَني
( 26و 27عامً���ا � -أحدهما هارب) ب�س���جن كل منهما
ملدة � 5س���نوات؛ وذلك لإدانتهم���ا من قبل املحكمة
�أنهما و�ض���عا منوذجً ا حماكيًا لأ�شكال املتفجرات يف
لغر�ض �إرهابي ،و�أمرت مب�ص���ادرة
ٍ
مكان عام تنفيذًا
امل�ضبوطات.
وقالت املحكم���ة �إن اجلهات الأمنية تلقت بالغًا
ب�ش����أن وج���ود قنبلة على �ش���ارع اجلنبي���ة يف منطقة

“�أمانة الأعلى للق�ضاء” ت�ستقبل
طالب العيادة القانونية

• جانب من االجتماع

النعيمي :ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين وفق ال�ضوابط

مدين����ة عي�س����ى – بوليتكن����ك البحرين :منح
االحت����اد الآ�س����يوي للقي����ادة التعليمي����ة نائ����ب
الرئي�����س التنفيذي للخدم����ات التعليمية بكلية
البحري����ن التقني����ة (بوليتكنك البحرين) ح�س����ن
املال ،جائزة ال�رشق الأو�سط يف القيادة التعليمية،
وذل����ك خالل افتتاح فعاليات م�ؤمتر اال�س����تدامة
العاملي املنعقد يف دبي بدولة الإمارات العربية
املتحدة ال�شقيقة الأربعاء املا�ضي.
ومت اختي����ار املال للجائزة م����ن بني جمموعة
من القيادات الأكادميية يف ال�رشق الأو�سط ،ممن
قاموا ب�إجنازات يف جمتمعاتهم و�أحدثوا تغيريات
نوعي����ة يف احلقل التعليمي ،و�أ�ص����بحت �أعمالهم
�أمنوذج����ا ً يحتذى به يف القي����ادة التعليمية ،بعد
تخطي جمموع����ة من املعاي��ي�ر وال���ش�روط �أهمها
الإ�س����هامات الأكادميي����ة الت����ي �أحدث����ت تغيريًا
مه ًم����ا يف خمرج����ات التعلي����م ،حيث ي���ش�رف على
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القريّ���ة ،وبع���د فح�ص���ها تبني ب�أنها لي�س���ت �س���وى
منوذجً ا حماكيًا لأ�شكال املتفجرات.
وثبت بتقرير م�رسح اجلرمية �أن العبوة املتفجرة
الوهمي���ة هي عبارة ع���ن � 3أنابيب ملفوفة مبل�ص���ق
�أ�سود اللون ،وعليها �أ�سالك وبطارية وم�صباح.
وثبت من خ�ل�ال فح�ص العين���ات املرفوعة من
العبوة �أن الب�ص���مات امل�ض���بوطة من عل���ى الأنابيب
البال�س���تيكية تعود �إل���ى املتهم الث���اين ،والذي مت
القب�ض عليه بنا ًء على ذلك التقرير.
وخالل التحقي���ق مع املتهم الث���اين اعرتف ب�أن
املته���م الأول ،اله���ارب واملتواج���د يف �إي���ران ،كان
ق���د طلب منه �ص���نع القنبلة الوهمي���ة ،وذلك مقابل
�أن يعطي���ه مبلغًا وقدره  100دينار ،وبالفعل �ص���نع

املتهم الثاين تلك القنبلة وقام بالتقاط �ص���ور عدة
لتلك العبوة الوهمية و�أر�سلها للمتهم الهارب.
و�أ�ضاف املتهم الثاين �أنه اتفق مع املتهم الأول
على �أن ي�ض���ع ل�صاحله تلك العبوة الوهمية يف مكان
مع�ي�ن ،على �أن ير�س���ل املتهم الأول �أ�شخا�ص���ا عدة
ال�س���تالمها من املوقع املتفق عليه .وعقب ا�ستالم
الأ�ش���خا�ص امل�ش���ار �إليهم لتل���ك القنبل���ة الوهمية
اتفق���وا فيم���ا بينهم على �أن ي�ض���عوها على �ش���ارع
اجلنبية يف منطقة ال ُق َريّة ،ومن ثم الذوا بالفرار.
وثبت للمحكمة �أن املتهمان يف يوم � 13سبتمرب
� ،2015أوالً :ا�ش�ت�ركا بطريق االتفاق وامل�ساعدة مع
�آخرين جمهولني يف و�ضع مناذج حماكية للمتفجرات
لغر�ض �إرهابي.
ٍ
يف مكان عام وذلك تنفيذًا

املنام���ة  -بن���ا :ا�س���تقبلت الأمان���ة
العام���ة للمجل�س الأعلى للق�ض���اء طالب
العي���ادة القانوني���ة بجامع���ة البحري���ن
حيث رحبت اللجنة املخ�ص�ص���ة للإ�رشاف
بطالبها الذي مت اختيارهم.
وا�ستعر�ض���ت اللجنة برنامج اخلطة
التدريبية العملية واهم االر�شادات التي
تهم الطالب يف برنامج العيادة القانونية
خالل فرتة تدريبه.
و�س���تقدم الأمان���ة العام���ة للمجل�س
الأعلى للق�ض���اء امل�س���اعدات القانونية
ع�ب�ر باقة م���ن املحا��ض�رات يقدمها لهم
اع�ض���اء ال�س���لطة الق�ض���ائية الى جانب
ح�ض���ور جل�س���ات املحاك���م لال�س���تفادة
يف اجلان���ب العمل���ي؛ لتحقي���ق اه���داف

الربنام���ج يف التطبيق���ات الق�ض���ائية
وزي���ارات ميداني���ة مثل مكت���ب خدمات
املتقا�ضني ،ومكتب التوفيق اال�رسي.
كم���ا يت�ض���من الربنام���ج اع���داد
بح���وث قانوني���ة ت�س���اعد الطال���ب على
رب���ط اجل���زء النظري وم���ا تعلم���ه داخل
الف�صول الدرا�سية وبني اجلانب العملي
والتدريبي وتبادل املعلومات القانونية
وا�ش���ادت الأمان���ة العام���ة بربنام���ج
العي���ادة القانونية واعتربته م�س����ؤولية
جادة يف اعداد خمرجات تعليمية قانونية
ذات ج���ودة عالي���ة تعم���ل عل���ى �ص���قل
مهارات الطالب القان���وين مهنيا وتعزز
لديه مهارات االت�ص���ال وخدمة املجتمع
عرب التثقيف والوعي القانوين.

 % 33ن�سبة ع�ضوات
“الت�رشيع والإفتاء القانوين”
املنامة  -هيئ���ة الت�رشيع والإفتاء
القان���وين :ك�ش���فت هيئ���ة الت�رشي���ع
والإفت���اء القان���وين ع���ن �أن ن�س���بة
ع�ضوات الهيئة (الن�س���اء) ال�شاغرات
ملن�صب م�ست�ش���ار ،وم�ست�شار م�ساعد
يبلغ ما ن�س���بته  10( % 33ع�ضوات)
مقارنة بـ  20( % 67ع�ض���وا) لأع�ضاء
الهيئة (الرجال).
و�س���جلت ع�ض���وات هيئة الت�رشيع
والإفتاء القانوين ،مبوجب اح�ص���اءات
حديثة ،ن�س���بة �أعلى يف عدد ال�شاغرات
ملن�ص���ب م�ست�شار يف الهيئة بـ % 46
( 6ع�ضوات) مقارنة بـ  % 54لأع�ضاء
الهيئة ( 7رجال).
�أن
االح�ص���اءات
وبين���ت
امل�ست�ش���ارات يف الهيئ���ة ي�ش���كلون
م���ا ن�س���بته ( % 40م�ست�ش���ارتان)
يف جمل����س هيئ���ة الت�رشي���ع والإفت���اء
القان���وين (ي�ش���كل جمل����س الهيئ���ة
برئا�س���ة رئي�س���ها وع�ض���وية نائ���ب
الرئي�س وم���دراء الإدارات القانونية)،
فيما ي�ش���كل الرجال ما ن�س���بته % 60
(ثالثة م�ست�شارين).
وك�ش���فت عن �أن امل�ست�شارات يف
الهيئة ي�ش���كلون ما ن�سبته 4( % 40
م�ست�شارات) يف جلنة الفتوى والت�رشيع
(�أعلى �أجهزة الهيئة القانونية) مقابل
 % 60للم�ست�شارين ( 6رجال).
وعن اجمايل ن�س���بة املر�أة يف هيئة
الت�رشيع والإفتاء القانوين مع احت�ساب
املوظف�ي�ن الإداري�ي�ن يف الهيئ���ة
امل�س���اندين لأع�ض���اء هيئ���ة الت�رشيع
والإفتاء القانوين ،تك�شف الإح�صاءات

•عبداهلل البوعينني

�أن ن�س���بة امل���ر�أة يف اجلان���ب الفن���ي
والإداري تبل���غ  18( % 30ام���ر�أة)،
مقارنة بـ  % 70للرجال ( 42رجال).
وفيما يتعلق باملنا�صب القيادية
يف الهيئة يف حال احت�س���اب االداريني
القيادي�ي�ن يف الهيئ���ة امل�س���اندين
لأعم���ال الإدارات القانونية يف الهيئة،
ت�ش�ي�ر االح�صاءات الى �أن ن�سبة املر�أة
يف �إجم���ايل املنا�ص���ب القيادي���ة يف
الهيئة يف اجلانب الفني والإداري من
من�ص���ب رئي�س ق�س���م فما ف���وق تبلغ
 4( % 40ن�ساء) ،مقارنة بـ 6( % 60
رجال).
وتعليق���ا ً على ذلك ،ق���ال رئي�س
هيئ���ة الت�رشي���ع والإفت���اء القان���وين
امل�ست�ش���ار عب���داهلل البوعين�ي�ن �إن
امل�ست�ش���ارات يف الهيئ���ة يع���دُّن من
الكف���اءات الأ�سا�س���ية يف الهيئ���ة،
معربا ً عن فخره واعت���زازه بالكفاءات
القانونية العاملة يف الهيئة ومن ذلك
امل�ست�شارات.

القبــ�ض علــى �شخــ�ص �أهــان
�إحدى امللل يف تغريدة
املنامة  -وزارة الداخلية :ذكر مدير
ع���ام الإدارة العام���ة ملكافحة الف�س���اد
والأم���ن االقت�ص���ادي وااللك�ت�روين �أنه
يف �إط���ار متابع���ة م���ا ين��ش�ر يف و�س���ائل
التوا�ص���ل االجتماعي وكل ما من �ش�أنه
الإ�رضار بالن�س���يج االجتماع���ي والوحدة
الوطني���ة ،مت القب����ض عل���ى �ش���خ�ص،
قام بن�رش تغريدة على موقع التوا�ص���ل
االجتماعي (توي�ت�ر) متثل �إهانة لإحدى
امللل يف البالد.
و�أو�ض���ح �أن املادة  309من قانون

العقوب���ات ،تن����ص عل���ى �أن���ه “يعاقب
باحلب����س م���دة ال تزي���د عل���ى �س���نة �أو
بالغرام���ة الت���ي ال جت���اوز مئ���ة دين���ار
م���ن تعدى ب�إح���دى ط���رق العالنية على
�إحدى املل���ل املعرتف به���ا �أو حقر من
�شعائرها”.
و�أ�ش���ار املدير العام للإدارة العامة
ملكافحة الف�س���اد والأمن االقت�ص���ادي
وااللكرتوين �إلى �أنه مت اتخاذ الإجراءات
القانوني���ة الالزم���ة؛ متهي���دا لإحال���ة
الق�ضية �إلى النيابة العامة.

