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اســتــقــبــلــت الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئيسة  خليفة 
ــام الــــريــــس الـــرئـــيـــس  ــــس هــــشــ فــــي مــكــتــبــهــا أمــ
التنفيذي عضو مجلس اإلدارة لمجموعة »جي 
إطــــار مناقشة  فـــي  وذلــــك  الــمــالــيــة،  إتــــش«  إف 
في  الثقافي  العمل  لتعزيز  المشترك  التعاون 

البحرين.
وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في 
في  والحضارية  الثقافية  بالمنجزات  االرتقاء 

إلى مجموعة  الشكر  البحرين، موجهة  مملكة 
»جي إف إتش« على وقوفها المستمر إلى جانب 
الثقافة التي ترّوج للوجه الحضاري للمملكة. 

التعاون  إن  الــرّيــس  قــال هشام  مــن جانبه   
المجال  والخاص في  العام  القطاعين  بين  ما 
الحفاظ على  في  أن يسهم  الثقافي من شأنه 
مــؤكــدًا  الــبــحــريــن،  فــي  الــحــضــاريــة  المكتسبات 
استعداده المستمر لدعم مشاريع وبرامج هيئة 
الثقافة التي تحمل صوت الحضارة البحرينية 

األصيلة إلى المحافل العالمية. 

ــور مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــع الـ ــمــ ــتــ اجــ
مــبــارك بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
لشؤون المدارس بعدد من مديري 
الـــمـــدارس مـــن جــمــيــع الــمــنــاطــق 
على  للوقوف  وذلـــك  التعليمية، 
اليوم  سير  وتــحــديــات  إيــجــابــيــات 
الماضية  األيــام  خالل  التعليمي 
الــتــي شــهــدت الـــعـــودة الــمــدرســيــة 

لطلبة المدارس الحكومية.
أثنى  االجتماع  مقدمة  وفــي 
الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــمــدارس 
الحكومية  الـــمـــدارس  أداء  عــلــى 
فـــي ضــبــط ومــتــابــعــة ســيــر الــيــوم 
الــتــعــلــيــمــي، مـــشـــيـــًرا فـــي الــوقــت 
نــفــســه إلــــى بــعــض الــمــالحــظــات 
ــد مـــن  ــ ــزيــ ــ ــمــ ــ ــلــــب الــ ــتــــطــ الــــــتــــــي تــ
الـــمـــتـــابـــعـــة والـــتـــخـــطـــيـــط خـــالل 
ــلـــة الــــقــــادمــــة، والــــتــــي ال  الـــمـــرحـ
ــال فــــي مــجــمــلــهــا مــــن درجــــة  ــنــ تــ
ــلــــذيــــن  ــاءة واإلتــــــــقــــــــان الــ ــ ــفــ ــ ــكــ ــ الــ
اليوم  إدارة  أبدتهما المدارس في 
العام  المدير  وتحدث  التعليمي، 
لشؤون المدارس عن تجربة إلغاء 
مــركــزيــة الــفــصــول االفــتــراضــيــة، 
في  مهمة  نقلة  مــن  شكلته  ومـــا 
في  والمعلم  المدرسة  دور  تعزيز 
في  االفــتــراضــيــة  الــفــصــول  إدارة 
فترة  خـــالل  التعليمية  العملية 

الجائحة. 
الـــدكـــتـــور محمد  كــمــا كــشــف 
إحـــدى مخرجات  أن  عــن  مــبــارك 
ــة  ــلــ ــكــ ــيــ ــهــ مـــــــــشـــــــــروع تــــــطــــــويــــــر الــ
ــيـــة  ــربـ ــتـ ــيــــة لــــــــــــوزارة الـ الــــمــــؤســــســ

ــون إعــــــادة  ــكــ ــيـــم ســــــوف تــ ــلـ ــتـــعـ والـ
المدرسة  مدير  وظيفة  تصنيف 
ــة الــثــانــيــة  ــ ــدرجـ ــ ــلـــى الـ ــتـــكـــون عـ لـ
التاسعة  تــعــادل  التي  التنفيذية 
الــتــعــلــيــمــيــة، بـــمـــا يــتــيــح لــمــديــر 
الدرجة  على  الحصول  المدرسة 
وفق  الخاصة  التنفيذية  الثالثة 
الخدمة  ومــعــايــيــر جــهــاز  أنــظــمــة 
ــاق الــنــســب  ــطــ الـــمـــدنـــيـــة وفــــــي نــ
الــمــعــتــمــدة لــلــتــرقــيــات الــســنــويــة، 
التنسيق يجري حالًيا  أن  مؤكدا 
مع جهاز الخدمة المدنية إلنجاز 

يــعــد بمثابة  والــــذي  ــذا األمــــر،  هـ
القيادات  في  المباشر  االستثمار 
المؤسسات  في  العليا  التعليمية 
المدرسية، بما يسهم في االرتقاء 
ويعزز  المؤسسات،  هذه  بمستوى 
ــا، مـــشـــيـــًدا  ــهـ ــيـ جـــــــودة الــــعــــطــــاء فـ
فــي الــوقــت نــفــســه بــكــل مــا تلقاه 
تطوير  مشروع  ومــبــادرات  خطط 
التربية  لوزارة  المؤسسي  الهيكل 
المدرسية  والمؤسسات  والتعليم 
من  مستمرين  ومتابعة  دعم  من 
لتطوير  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  قــبــل 

ــة  ــاسـ ــرئـ ــيـــم والـــــتـــــدريـــــب بـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن مــبــارك 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل 

الوزراء.
ــد اســتــمــع الــمــديــر الــعــام  وقــ
مالحظات  إلى  المدارس  لشؤون 
مـــديـــري الــمــؤســســات الــمــدرســيــة 
الحكومية، والتي شملت التجارب 
ــة وأبـــــــــــرز الـــتـــحـــديـــات  ــحــ ــاجــ ــنــ الــ
واقــتــراحــات الــتــعــامــل مــعــهــا، كما 
ــل الــمــخــتــصــة  ــمـ ــعـ ــلـــف فــــــرق الـ كـ
تم  التي  التوصيات  أهم  بمتابعة 

االتفاق عليها.
ــوال  ــ ــن جـــانـــبـــهـــا ذكـــــــــرت نــ ــ مــ
ــوزارة  ــ إبــراهــيــم الــخــاطــر وكــيــل الـ
لـــلـــســـيـــاســـات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
مــســتــمــرة  الــمــتــابــعــة  أن  واألداء 
ــمـــدارس مــن خــالل  مــع جــمــيــع الـ
لقياس  المخصصة  االســتــمــارات 
كـــفـــاءة شــبــكــة اإلنــتــرنــت والــعــمــل 
على دعمها بالتنسيق مع متعهد 
الخدمة، مؤكدة أهمية مثل هذه 
اللقاءات مع القيادات المدرسية 
واألخذ  إليها  االستماع  أجل  من 
الخاطر  ــارت  ــ وأشـ بــمــالحــظــاتــهــا. 
على  المبكر  االســتــعــداد  أن  إلـــى 
صـــعـــيـــد الـــتـــخـــطـــيـــط والــتــنــفــيــذ 
دور  له  كــان  المطلوبة  للخدمات 
أســاســي فــي بـــدء الــعــام الــدراســي 
ــرورة  ــؤكـــدة ضــ بــشــكــل مــنــتــظــم، مـ
اإلدارات  بين  التنسيق  اســتــمــرار 
الــمــدرســيــة ومــنــســقــي الــخــدمــات 
الوفاء  أجل  من  الخدمات  وإدارة 
للمدارس. عاجلة  متطلبات  بأي 

من جانبهم قدم مدراء المدارس 
عــــدًدا مــن الــمــقــتــرحــات الــداعــمــة 
كما  التعليمية،  العملية  إلدارة 
ــاء مــركــزيــة  ــغــ أكـــــــدوا أفــضــلــيــة إلــ
ــيـــة مــقــارنــة  ــتـــراضـ الـــفـــصـــول االفـ
إلدارة  يتيح  ذلــك  لكون  بالسابق 
دقيق  بشكل  الــتــحــقــق  الــمــدرســة 
الطلبة بشكل  انتظام جميع  من 
فعلي ومتابعتهم في حال التغيب 
ــة مـــشـــاركـــتـــهـــم بــشــكــل  ــيــ ــانــ ــكــ وإمــ
تفاعلي خالل الحصة الدراسية.

ــي إطــــــار اســـتـــعـــداداتـــهـــا  فــ
ــال الــــطــــالــــبــــات فــي  ــبــ ــقــ ــتــ الســ
ــــي الـــجـــديـــد  ــمـ ــ ــاديـ ــ ــام األكـ ــ ــعـ ــ الـ
الجامعة  أعلنت   ،2022/2021
الــمــلــكــيــة لـــلـــبـــنـــات تــقــديــمــهــا 
ــام  ــنـــظـ خـــــــيـــــــارات مـــــتـــــعـــــددة لـ
التعليم فيها للفصل الدراسي 
األكـــاديـــمـــي،  الـــعـــام  مـــن  األول 
وذلـــــــك تـــحـــقـــيـــقـــًا إلجـــــــــراءات 
المتعلقة  والــســالمــة  الصحة 
العملية  ــة  ــرونـ ومـ بــالــجــائــحــة 
التعليمية وسالستها بالنسبة 

للطالبات. 
الجامعة  رئيسة  وصرحت 
البروفيسورة  للبنات  الملكية 
يـــســـرى الـــمـــزوغـــي بـــأنـــه »مـــن 
منطلق اهدافنا التي تتمحور 
حــــول جــعــل الـــطـــالـــبـــات أولـــى 
ــراء  ــ ــإجـ ــ أولـــــويـــــاتـــــنـــــا، قـــمـــنـــا بـ
على  لــلــتــعــرف  رأي  اســتــبــانــة 
لهن  المناسب  التعليم  نظام 

لــلــفــصــل الـــــدراســـــي الــجــديــد 
سعيًا منا لموافاة احتياجاتهن 
ومـــوافـــقـــة تــطــلــعــاتــهــن لــلــعــام 
األكــــاديــــمــــي الــــجــــديــــد.. وقـــد 
وجــــدنــــا تـــفـــاوتـــا فــــي الـــنـــظـــام 
ــه مـــــــا بـــيـــن  ــنــ ــلــ ــفــــضــ الــــــــــــذي يــ
للجامعة  الشخصي  الحضور 
ونـــظـــام الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد أو 
يمكن  ولذلك  بينهما.  المزج 

لـــلـــطـــالـــبـــات اخـــتـــيـــار الـــنـــظـــام 
التنسيق  عبر  لهن  المناسب 

المسبق مع الجامعة«.
وأشـــــــــــارت الـــبـــروفـــيـــســـورة 
المزوغي إلى أن عملية القبول 
والـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
مـــازالـــت مــســتــمــرة لــلــطــالــبــات 
الــراغــبــات فــي االلــتــحــاق بها، 
تخصصات  الجامعة  تقدم  إذ 
ــبـــي  ــلـ ــة تـ ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ فــــــــريــــــــدة ومــ
تتوزع  العمل  سوق  احتياجات 
فــي ثـــالث كــلــيــات، وهــــي: كلية 
ــون والـــتـــصـــمـــيـــم، كــلــيــة  ــنــ ــفــ الــ
ــوم الـــمـــالـــيـــة واإلداريــــــــــة،  ــلـ ــعـ الـ
تتميز  الـــتـــي  الـــقـــانـــون  وكــلــيــة 
وتــدرس  اللغة  ثنائية  بكونها 
باللغة   %60 بنسبة  مناهجها 
بــالــلــغــة  و%40  اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الـــعـــربـــيـــة. وتــشــتــمــل الــكــلــيــات 
بـــرنـــامـــجـــا   12 عـــلـــى  ــــالث  ــثـ ــ الـ

أكاديميا.

مدير عام �س�ؤون المدار�ش يناق�ش اأهم مالحظات بدء العام الدرا�سي

} مدير عام  شؤون المدارس  خالل اجتماعه مع عدد من مديري المدارس.

} الشيخة مي تستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة »جي إف إتش« المالية.

ال�سيخـة مي تبـحـث مع الرئـيـ�ش الـتـنفـيذي لمجم�عة

»جي اإف اإت�ش« المالية �سبل االرتقاء بالحراك الثقافي

الجامعة الملكية للبنات ت�فر لطالباتها فر�سة اختيار نظام 

التعليم المنا�سب لهن للف�سل الدرا�سي االأول من العام الجديد

ــه الــصــبــاحــيــة  ــوالتــ ضـــمـــن جــ
ــن عــلــي  ــ قــــــام الــــدكــــتــــور مــــاجــــد بـ
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
االبتدائية  سافرة  لمدرسة  بزيارة 
اإلعــــداديــــة لــلــبــنــيــن، حــيــث تــابــع 
ــبــــيــــق اإلجـــــــــــــــراءات  ــيــــة تــــطــ ــلــ عــــمــ
الحاضرين  للطلبة  االحــتــرازيــة 
بــــحــــســــب الـــــــجـــــــدول الـــــــدراســـــــي، 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـ
ــل إلـــــــى بــقــيــة  ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ ــيـــع الـ بـــجـــمـ
الــطــلــبــة، واطـــلـــع عــلــى األنــشــطــة 
المدرسة،  تنفذها  التي  التربوية 
اإللكترونية  المكتبة  بينها  ومــن 
عربة  عــن  عــبــارة  وهــي  المتنقلة، 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــاعـ ــنـ ــمــــت صـ مـــتـــنـــقـــلـــة تــ
حاسوبين  تثبيت  وتــم  الــمــدرســة، 

في جهتين متقابلتين من العربة 
ــلـــى جـــمـــيـــع بـــرامـــج  ــتـــويـــان عـ يـــحـ
تقدمه  الـــذي  الــرقــمــي  المحتوى 

الوزارة.
ويهدف المشروع إلى مواكبة 
الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي وتــســهــيــل 
وإكسابهم  الطلبة،  إلــى  تقديمه 
مــهــارات الــبــحــث بــاســتــخــدام هــذه 
المكتبة، ومساعدة الطلبة الذين 
إلكترونية  أجــهــزة  لــديــهــم  ليست 
على حل التطبيقات في المدرسة، 
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــابــــقــــات إلـ وعــــمــــل مــــســ
للطلبة مع مراعاة التباعد بينهم 
كون جهازي الحاسوب يقعان في 
الــعــربــة،  مــن  متقابلتين  جهتين 
ــة  ــدامــ ــتــ ــلــــى اســ مـــــع الـــــحـــــرص عــ

بالمدرسة،  اإللــكــتــرونــي  التعليم 
وقــــــــد حــــقــــق الـــــمـــــشـــــروع نـــتـــائـــج 
إيـــجـــابـــيـــة، تــمــثــلــت فـــي مــســاعــدة 
على  الــمــاضــي  الــعــام  فــي  الطلبة 
تقديم  وتسهيل  التطبيقات،  حل 
وتوظيفه  لهم  الرقمي  المحتوى 
في العملية التعليمية، وتدريبهم 
ــارات الــبــحــث الــعــلــمــي،  ــهــ عــلــى مــ
مــمــا يــســاعــد عــلــى نــشــر الــثــقــافــة 

اإللكترونية في أوساطهم.   
وفي هذا السياق أشاد الوزير 
تفعياًل  تأتي  التي  التجربة  بهذه 
للتمكين الرقمي، وتعكس حرص 
إدارة المدرسة على االرتقاء بأداء 
دوام  للجميع  مــتــمــنــيــًا  طــلــبــتــهــا، 

التوفيق والنجاح.

وزيـــر التربيـــة يطلع علـــى المكتبـــة االإلكترونيـــة المتنقلة بمدر�ســـة �ســـافرة

} وزير التربية خالل زيارته لمدرسة سافرة.

}  البروفيسورة يسرى المزوغي.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

ــبـــرى  ــكـ قــــــــررت الـــمـــحـــكـــمـــة الـ
الجنائية تأجيل محاكمة موظف 
ــابـــق اســـتـــغـــل صــالحــيــات  بـــنـــك سـ
وظــيــفــتــه واســـتـــولـــى عــلــى مــبــالــغ 
البنكي  زوجته  حساب  من  مالية 
خالفات  بسبب  احتيالية  بــطــرق 
المقرر  من  حيث  بينهما،  زوجية 
لــشــهــود  الـــمـــحـــكـــمـــة  تــســتــمــع  أن 

االثبات في جلسة 20 سبتمبر.
مــــكــــافــــحــــة  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
الجرائم االقتصادية تلقت بالغا 
مــــن الـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــا تـــفـــيـــد أن 
بأحد  سابقا  موظفا  كــان  زوجــهــا 
وبحكم  سنوات  عــدة  منذ  البنوك 
تطلب  كــانــت  الــزوجــيــة  عالقتهما 
مـــنـــه اجـــــــراء بـــعـــض الــمــعــامــالت 

ــان يــجــلــب لــهــا بعض  الــمــالــيــة وكــ
األوراق وتمهرها إال انه وبعد فترة 
أصبح ال يقوم بجلب تلك األوراق 
مــبــالــغ مالية  بــخــصــم  وتــفــاجــأت 
مـــن حــســابــهــا فــتــوجــهــت لــلــبــنــك، 
المخصومة  الــمــبــالــغ  أن  وتــبــيــن 
سحوبات  عن  عبارة  الحساب  من 
تمت من دون علمها، ومن ضمنها 
بـ 1800 ألف  عملية سحب قــدرت 

دينار.
الــخــالفــات  أن  الــــى  وأشـــــــارت 
الزوجية دبت بينهما مؤخرا ورفع 
ــريـــة وصــفــتــهــا  ضـــدهـــا قــضــايــا أسـ
ونــظــرا لحكم  أنـــه  إال  بــالــكــيــديــة، 
على  يتحصل  أن  اســتــطــاع  عمله 
علمها عن  دون  المبالغ من  تلك 

طريق السحب المباشر من كروت 
الــدفــع  ــان او عـــن طـــريـــق  ــمـ ــتـ االئـ

بالبطاقات البنكية.
مـــــن جــــانــــبــــه أنــــكــــر الــمــتــهــم 
ــه يــعــمــل  ــ ــى أنـ ــ الـــواقـــعـــة وأشـــــــار الـ
موظفا في البنك منذ 10 سنوات 
قــبــل ان يــتــم فــصــلــه عـــن الــعــمــل، 
كانت  من  هي  زوجته  أن  موضحا 
تطلب منه اجراء تلك المعامالت 
بـــمـــوافـــقـــتـــهـــا وكــــــــان يـــجـــلـــب لــهــا 
الــمــنــزل  ــي  فــ لــتــمــهــرهــا  األوراق 
وفـــي أوقــــات أخــــرى كــانــت تحضر 
مــعــه الــبــنــك إلنـــهـــاء الــمــعــامــالت 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــعــرفــتــه األرقــــام 
االلكترونية  لحساباتها  الــســريــة 

منها بناء على طلبها.

تبين  الــتــحــقــيــقــات  وبـــإجـــراء 
تــلــك  يــــجــــرى  كـــــــان  ــهـــم  ــتـ ــمـ الـ أن 
الـــمـــعـــامـــالت نـــيـــابـــة عــــن زوجـــتـــه 
مستغال صالحياته المهنية ومن 
دون علمها، كما ثبت بتقرير خبير 
هو  المتهم  أن  والتزوير  التزييف 
الـــكـــاتـــب بــخــط يــــده لــلــتــوقــيــعــات 
الــمــجــنــي عليها  إلــــى  الــمــنــســوبــة 
والــبــيــانــات الــخــاصــة بـــاإلجـــراءات 
الــبــنــكــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــمــجــنــي 

عليها.
أنه  للمتهم  النيابة  فأسندت 
في غضون عام 2019 بدائرة أمن 
توقيعا  استعمل  البحرين  مملكة 
ــرقــــم الـــســـري  ــو الــ ــ الـــكـــتـــرونـــيـــا وهـ
الخاص  اآللـــي  الــصــراف  لبطاقة 

احتيالي  لغرض  عليها  بالمجني 
ــتــــعــــمــــل تــوقــيــعــا  كــــمــــا انــــشــــأ واســ
الــكــتــرونــيــا لـــغـــرض غــيــر مــشــروع 
باسم المجني عليها بغير علمها 
الدخول  من  ليتمكن  وموافقتها 
االلكتروني  البنكي  حسابها  إلــى 
وسحب مبالغ نقدية، كما توصل 
إلــــى  قــــانــــونــــي  مــــســــوغ  دون  مـــــن 
النقدية  المبالغ  على  االستيالء 
ــاذ  ــد اتــــخــ ــعــ ــا بــ ــهـ ــيـ ــلـ لـــلـــمـــجـــنـــي عـ
من  وتمكن  صحيحة،  غير  صفة 
االستيالء على تلك المبالغ كما 
ارتكب تزويرا في محررات رسمية 
بتزويرها  علمه  مــع  واستعملها 
النقدية  المبالغ  على  مستوليا 

المبينة بالوصف والنوع.

اآ�شيوي ي�شر على الك�شف عن جريمته

غادر الج�سر بفح�ش ك�رونا مزور وانك�سف اأمره عند الع�دة

أيدت المحكمة االدارية االستئنافية العليا قرارا بإنهاء 
خدمة موظف باألشغال واعتباره مستقيال ضمنيا وخاصة 
لتغيبه عن العمل أكثر من شهرين رغما عن إنذاره بالتغيب 
ليبرر  التي ساقها  بالمبررات  الــوزارة  أخذ  وعــدم  العمل  عن 
إللــغــاء  ــة  ــ اإلداريـ الــكــبــرى  المحكمة  إلـــى  لــجــأ  حــيــث  تغيبه، 
الحكم  المحكمة رفضت دعواه فاستأنف على  القرار ولكن 
امام المحكمة العليا االستئنافية التي أيدت القرار وأكدت 
الخدمة  إنــهــاء  قـــرار  أن يطعن على  وأراد  كــان جـــادا  لــو  أنــه 
لغيابه  كمبرر  قدمها  التي  الطبية  الشهادات  بتقديم  لقام 
صحتها  إلثبات  المختصة  الطبية  الجهة  إلــى  العمل  عن 

واعتمادها كإجازة مرضية.
وكــــان الــمــدعــي قـــد طــلــب فـــي دعـــــواه قــبــل الــفــصــل في 
الصحية  حالته  لبيان  طبية  لجنة  إلى  بإحالته  الموضوع 
بــإلــغــاء  الــمــوضــوع  الــطــبــيــة، وفـــي  ــذار  ــ النفسية وبــحــث االعـ
خدمته،  بإنهاء  عليهم  المدعى  من  الصادر  اإلداري  القرار 
األولى  عليها  المدعى  لدى  يعمل  أنه  للدعوى  وذكر شرًحا 
مرضية  حــالــة  مــن  يعاني  وكـــان  عــمــرانــي  مخطط  بوظيفة 
اعاقته عن االنتظام في عمله وفقًا للتقارير الطبية، ونظرًا 
وقدم  أيــام  عــدة  العمل  تغيب عن  الصحية فقد  إلــى حالته 
االلتفات  تم  أنه  إال  الطبية،  األعــذار  المباشر كل  لمسؤوله 
بشأن  كتابيا  إنـــذارا  تسلم  إنــه  وأضــاف  مبرر،  دون  من  عنها 

الــغــيــاب عـــن الــعــمــل حــيــث تــظــلــم مــنــه وقــــدم كـــل الــتــقــاريــر 
صدر  وبعدها  التظلم،  هــذا  برفض  فوجئ  أنــه  إال  الطبية، 
قرار بإنهاء خدمته وذلك النقطاعه عن العمل من غير إذن 

استنادًا إلى نص المادة 28 من القانون المدني.
المادة  نــص  إن  فــي حيثيات حكمها  المحكمة  وقــالــت   
)28( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون 
رقم 48 لسنة 2010 أن الموظف ُيعتبر مستقياًل إذا انقطع 
أو  متصلة  يوًما  عشر  خمسة  من  أكثر  إذن  بغير  عمله  عن 
كتابة  إنــذاره  ويتعين  السنة،  في  متصلة  غير  يوًما  ثالثين 
بعد خمسة أيام في الحالة األولى وعشرين يوًما في الحالة 
الثانية، فإذا قدم الموظف خالل العشرين يوًما التالية ما 
يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول جاز للسلطة المختصة 
إذا كان له  أو مرضية  إجــازة سنوية  احتساب مدة االنقطاع 
بدون  خاصة  إجــازة  اعتبرت  وإال  بذلك  يسمح  منها  رصيد 
راتب، وإذا لم يقدم أسباًبا تبرر االنقطاع أو قدمها ورفضت، 
العمل في  انقطاعه عن  تاريخ  اعتبرت خدمته منتهية من 
الثالثين  مــدة  إتــمــام  تــاريــخ  ومــن  المتصل،  االنقطاع  حالة 

يوًما في حالة االنقطاع غير المتصل.
قابلة إلثبات  قانونية  قرينة  أقام  المشرع  أن  وأوضحت 
العكس، مقتضاها اعتبار العامل مستقياًل استقالة ضمنية 
إذا انقطع عن العمل بغير إذن المدد المحددة بهذا النص، 

غير أن هذه القرينة مقررة لصالح الجهة اإلدارية؛ إن شاءت 
أعملتها واعتبرت خدمة الموظف منتهية اعتبارا من تاريخ 
الموظف  واتــخــذت ضــد  تعملها  لــم  ــاءت  شـ وإن  االنــقــطــاع، 

اإلجراءات التأديبية حيال انقطاعه عن العمل.
وحيث إن الثابت من األوراق أن المدعي كان يعمل لدى 
المدعى عليها األولى بوظيفة مخطط عمراني، وقد تغيب 
اخطار جهة  دون  يوما غير متصلة من   61 العمل مدة  عن 
عمله أو الحصول على إذن مسبق وتم إنذاره بانقطاعه عن 
العمل خالل المدة، وقدم المدعي مبررات هذا االنقطاع من 
ضمنها تقارير طبية، وتم إخطاره بعدم قبول تلك المبررات 
الضمنية  االستقالة  بمثابة  العمل  عــن  انقطاعه  واعــتــبــار 
وفًقا لحكم المادة 28 من قانون الخدمة المدنية، ومن ثم 
فإن القرار المطعون عليه الصادر بإنهاء خدمته لالنقطاع 
عن العمل وفًقا لحكم المادة 28 من قانون الخدمة المدنية 
أن  المحكمة  وأكــدت  القانون.  حكم  وصحيح  متفًقا  يكون 
ذكر المستأنف أنه مريض ال يعد مبررا لغل يد جهة اإلدارة 
إنه كان  إنهاء الخدمة لمجرد تذرع المستأنف بمقوله  من 
العمل،  انقطاعه عن  التي احتسبت مدد  األيام  مريضًا في 
اإلدارة  جهة  بين  يحول  أن  وأراد  جــادا  المستأنف  كــان  ولــو 
وإنهاء الخدمة لقام بتقديم الشهادات الطبية التي قدمها 

كمبرر لغيابه عن العمل إلى الجهة الطبية المختصة.

ب�شبب خالفات زوجية بينهما

م�ظف بنك ي�ســـتغل �سالحياته وي�ســـت�لي على مبالغ من ح�ســـاب زوجته

أصر آسيوي على الكشف 
ــتـــي ارتــكــبــهــا  عــــن جــريــمــتــه الـ
جسر  عبور  مــن  تمكن  عندما 
ــى  ـــادرا إلــ ــ ــغــ ــ ــ ــد مـ ــهــ ــلــــك فــ ــمــ الــ
ــة بــفــحــص كـــورونـــا  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
ــزور، إال أنـــه واثـــنـــاء الــعــودة  ــ مـ
ــم نـــفـــس  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ أصـــــــــر عـ
ــدال مــن  ــ ــفـــحـــص الـــــمـــــزور بــ الـ
اجـــــــراء فـــحـــص جـــديـــد لــيــتــم 
المحكمة  إلــى  ويــحــال  كشفه 

الكبرى الجنائية.
ســنــة   41 الـــمـــتـــهـــم  وكـــــــان 
بــحــســب إفـــادتـــه يــريــد مــغــادرة 
الــبــحــريــن بــشــكــل ســـريـــع إلــى 
في  مــدرائــه  إلعـــادة  السعودية 
الــعــمــل إلـــى الــبــحــريــن ونــظــرا 
قــد  الــــفــــحــــص  نـــتـــيـــجـــة  ألن 
للحصول  ســاعــة   24 تستغرق 
عــلــيــهــا لــجــأ إلـــى أحـــد مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وطلب 
نتيجة فحص سليم  آخر  من 
بـــاســـمـــه، حـــيـــث تــحــصــل عــلــى 

ــارة الــنــتــيــجــة الـــمـــزورة  ــمـ ــتـ اسـ
عـــن طـــريـــق أحــــد األشـــخـــاص 
بالفعل  وتــوجــه  جنسيته  مــن 
إلــــى الـــســـعـــوديـــة بــعــد الـــمـــرور 
ــر مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  مـــــن الــــجــــســ

البحرينية والسعودية.
إال أنــه فــي طــريــق الــعــودة 
ــانــــب الــبــحــريــنــي  ــد الــــجــ ــنــ وعــ
اســـتـــوقـــفـــه أحـــــد الــمــوظــفــيــن 
الفحص  شــهــادات  منه  وطلب 
ــه وبـــــــــــدأ يـــشـــعـــر  ــ ــ ــا لـ ــهــ ــدمــ ــقــ فــ
ــتــــواصــــل مــع  بـــكـــشـــف أمـــــــره فــ
ــراء  ــ ــلـــب مــنــهــا اجـ ــتــــه وطـ زوجــ
فحص سريع باسمه او اجراء 
فــــحــــص بـــمـــســـتـــشـــفـــى خــــاص 
ــه لـــيـــقـــدمـــهـــا لــمــوظــف  ــمـ ــاسـ بـ
الكشف  قــبــل  الــجــســر ســريــعــا 
لم  الـــوقـــت  أن  إال  أمــــــره،  عـــن 
يسفعه وأحيل لمكتب الصحة 
التابع للجانب السعودي ليتم 
الكشف عن استمارته المزورة 

ويحال لمركز الشرطة.

فــأســنــدت الــنــيــابــة لـــه أنــه 
 2021 يونيو  شهر  غــضــون  فــي 
ــن مـــنـــافـــذ مــمــلــكــة  ــ بــــدائــــرة أمـ
الــبــحــريــن ارتـــكـــب تـــزويـــرا في 
محرر رسمي نتيجة الفحص 
ـــروس كــــورونــــا  ــيـ ــفــ الـــــخـــــاص بــ
وزارة  إلـــى  ــــدوره  الــمــنــســوب صـ
ــالــــطــــرق الــمــبــيــنــة  ــة بــ ــحـ الـــصـ
ــاع  ــ ــنـ ــ ــطـ ــ قـــــانـــــونـــــا وهـــــــــي االصـ
ــة بــنــيــة  ــقـ ــيـ ــقـ وتــــحــــريــــف الـــحـ
اســتــعــمــالــه كــمــحــرر صــحــيــح، 
المزور  المحرر  استعمل  كما 
قدمه  بــأن  أوال  البند  موضوع 
إلى موظف الجوازات بمملكة 
الــبــحــريــن مــع عــلــمــه بــتــزويــره 
ـــــك عـــلـــى الـــنـــحـــو الــمــبــيــن  وذلـ
بـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فـــيـــمـــا قــــررت 
الــمــحــكــمــة تـــأجـــيـــل الــجــلــســة 
ســبــتــمــبــر   20 إلــــــى  الــــقــــادمــــة 
لــــالطــــالع والــــــــرد مــــن جــانــب 
وكـــيـــل الــمــتــهــم مـــع اســتــمــرار 

حبس المتهم.

تاأييـــد قرار بف�سل م�ظف باالأ�ســـغال  انقطع عن العمل �ســـهرين مـــن دون مبرر

كتب: عبد األمير السالطنة
تعرض شاب بحريني إلصابات متفرقة بعد 
على  سيارات  ثــالث  بين  تصادم  لحادث  تعرضه 

شارع ولي العهد صباح أمس االثنين.
شارع  على  سيارته  يقود  بحريني  شاب  كان 
ولي العهد وذلك في الساعة العاشرة من صباح 
القيادة  السيطرة على عجلة  أمس وفجأة فقد 
عن  نتج  سيارته،  وانقلبت  بسيارتين  واصــطــدم 

إلى  نقلها  وتــم  متفرقة  بإصابات  اصابته  ذلــك 
فيما  الــوطــنــي  االســعــاف  بــواســطــة  المستشفى 

تضررت السيارات إحداها بتلفيات كبيرة.
الحادث سيارة شرطة  وقوع  فور  وقد حضر 
الــســيــارات  افــرادهــا بتسهيل سير  وقـــام  الــنــجــدة 
الــقــادمــة فـــي نــفــس االتـــجـــاه إلـــى حــيــن وصـــول 
الرافعة وتم اعادة السيارة الى وضعها الطبيعي 
الرسمية  الــجــهــات  فــتــحــت  وبــعــدهــا  وإزاحـــتـــهـــا، 

التحقيق لمعرفة اسبابه. 

اإ�سابة بحريني تده�رت �سيارته على �سارع ولي العهد

} السيارة بعد تدهورها.


