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ــر عــلــى  ــيـ ــبـ ــكـ فـــــي إطــــــــار الـــــحـــــرص الـ
المعايير  بتطبيق  والــتــزامــًا  الــشــفــافــيــة، 
الـــدقـــيـــقـــة لــلــحــوكــمــة، ومـــحـــافـــظـــة عــلــى 
شركة  أحــالــت  للشركة،  العليا  المصالح 
ــو« إلــــى الــجــهــات  ــكـ ــابـ نــفــط الــبــحــريــن »بـ
أحــــد  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  فـــــي  الـــمـــعـــنـــيـــة 
الــمــهــنــدســيــن الــعــامــلــيــن لـــديـــهـــا، وذلـــك 
أجرته  داخــلــي  إداري  تحقيق  أعــقــاب  فــي 
إلى االشتباه  الشركة توصلت من خالله 
في استغالل المهندس وظيفته بالشركة، 
الــعــمــل تحقيقًا  أســــرار  بــإفــشــاء  وقــيــامــه 
لمصالحه الشخصية، ومن ثم تم إحالة 

القضية إلى النيابة العامة.
ــن قــبــل  ــات مــ ــريـ ــتـــحـ وبـــعـــد إجـــــــراء الـ
الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي  الــمــعــنــيــة  الــجــهــات 
والنيابة العامة تم رفع قضية غسل أموال 
واستغالل المنصب وإفشاء أسرار العمل 
ضــــد الـــمـــهـــنـــدس الــمــتــهــم حـــيـــث تــبــاشــر 
المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حاليًا 
الــمــذكــورة،  القضية  فــي  النظر  ــراءات  إجــ
أقــاربــه  وأحـــد  المهندس  بها  تـــورط  الــتــي 
لتوفير  شركة  بإنشاء  معًا  قيامهما  بعد 
»بابكو«  لشركة  الصناعية  االحــتــيــاجــات 
نظام  إلــى  بالدخول  المهندس  قيام  إثــر 
المخازن واالطالع على المواد التي تحتاج 
إليها الشركة كي يتسنى له توفيرها من 
بعد  التأثير  ثــم  الخاصة،  شركته  خــالل 
ذلك على الشركات المتعاقدة مع »بابكو« 

باسم  الــتــي سجلها  لــلــشــراء مــن شــركــتــه 
أحــد أقــربــائــه إلبــعــاد الــشــبــهــات، وقــد قام 
المهندس المتهم ببيع المواد المطلوبة 
لتصليح  المعتمدين  »بــابــكــو«  لمقاولي 
غسل  عملية  فــي  الشركة،  نفط  خــزانــات 
ديــنــار  ألـــف   445 مجموعها  بــلــغ  ألمــــوال 

بحريني.
الشركة  أكــدت  القضية  على  وتعليقًا 
أن إدارة »بابكو« تعمل وفق منهجية ثابّتة، 
درجــات  أقصى  توفير  خاللها  من  ُيراعى 
أسس  وفــق  والعمل  والشفافية  الــحــرص 
ومعايير حوكمة الشركات، بهدف تحقيق 

من  وحمايتها  الــعــلــيــا،  الــشــركــة  مــصــالــح 
وضــمــان  أشــكــالــه،  بمختلف  االســتــغــالل 
ــور االشـــتـــبـــاه فـــي أي خــرق  الــمــســاءلــة فــ

لقواعد العمل المتبعة.
وأضــافــت الــشــركــة أنــهــا تــقــوم بــإجــراء 
تــخــضــع عملياتها  كــمــا  مــســتــمــر،  تــدقــيــق 
مـــن تحقيق  لــلــتــأكــد  شـــديـــدة  لــمــراقــبــة 
ــات الــكــفــاءة االقــتــصــاديــة من  أقــصــى درجـ
جـــهـــة، وضـــمـــان نـــزاهـــة الــعــمــل مـــن جهة 
ــرى بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى ثـــقـــة الـــعـــمـــالء،  ــ أخــ
استغالل  أي  مــن  الشركة  مـــوارد  وحماية 
وبـــخـــاصـــة مـــع الــســمــعــة الــمــمــتــازة الــتــي 

ــع بـــهـــا الـــشـــركـــة وكــــذلــــك الـــكـــفـــاءة  تــتــمــّت
تشهدها مختلف عملياتها  التي  العالية 

خالل المرحلة االنتقالية الحالّية.
ــا تــعــمــل  ــهــ ــة بـــابـــكـــو أنــ ــركــ وأكـــــــــدت شــ
جاهدة على توجيه ومراقبة جميع أوجه 
عمل  أّي  ردع  على  وتحرص  مصروفاتها، 
احتيالي من أي جهة، األمر الذي مكنها، 
بــفــضــل اهلل، مـــن اكــتــشــاف خـــيـــوط هــذه 
الــقــضــيــة الــتــي تــــورط بــهــا لــأســف أحــد 
»بابكو«  أن  إلى  الشركة، مشيرة  مهندسي 
بسياسة  وتلتزم  قوية،  أســس  على  ترتكز 
أبدًا  صارمة بشأن أي تالعب، ولن تتردد 
في الكشف عن أي خرق لقوانين الشركة 
تحقيق  على  العمل  وستواصل  ونهجها، 
على  والحفاظ  االستراتيجية،  أهدافها 
للقوانين  الدائم  واالمتثال  العمالء  ثقة 

التي تعمل »بابكو« في إطارها.
أبدته  الــذي  التعاون  الشركة  وتثّمن 
الشأن، منوهة  هــذا  إداراتــهــا في  مختلف 
وتحليهم  بالشركة  العمل  فريق  بكفاءة 
أنه  مؤكدة  وااللــتــزام،  واألمــانــة  بالمهنية 
ال يــمــكــن لــمــثــل هـــذه الـــحـــوادث الــفــرديــة 
تسيء  أو  الشركة  باسم  الضرر  ُتلحق  أن 
ولسمعتها  فيها  المخلصين  للعاملين 
تجده  الــذي  الكبير  واالحــتــرام  الناصعة 
مـــن مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــمــتــعــامــلــة مع 
ــل الــمــمــلــكــة أو  ــ ــواء فــــي داخــ ــ الـــشـــركـــة ســ

خارجها.

التزاما مبعايري احلوكمة وال�شفافية..

»بابك�« تحيل اأحد مهند�صيها اإلى التحقيق بعد ا�صتباه في ا�صتغالله من�صبه.. وت�ؤكد:

قان�ني خرق  اأي  ك�صف  في  نتردد  ولن  تالعب  اأي  ب�صاأن  �صارمة  ب�صيا�صة  ملتزم�ن 

التجارية  المحكمة  رفضت 
ــد الــبــنــوك  ــ ــبـــرى دعــــــوى أحـ ــكـ الـ
طـــالـــب بـــرفـــع حـــجـــز تــحــفــظــي 
عــن عــقــار اشـــتـــراه، حــيــث أكــدت 
المحكمة أن الحجز التحفظي 
قبل  العقار صــدر  على  الــصــادر 
شراء البنك لذات العقار بسبب 
ديون على مالكه األول وأشارت 
معاملة  كــل  أن  إلـــى  المحكمة 
ــارة  ــ ــع إشـ ــ ــاريــــخ وضـ تـــتـــم بـــعـــد تــ
في حق  نافذة  تكون  ال  الحجز 

المنفذ له.
وكــان البنك قد رفــع دعــواه 
أحد  اشترى  أنه  إلى  أشــار فيها 
لـــم يتمكن  أنـــه  الـــعـــقـــارات غــيــر 
ــي الــســجــالت  ــن الــتــســجــيــل فـ مـ
ــاز الــمــســاحــة  ــهـ ــجـ ــة لـ ــيـ ــمـ ــرسـ الـ
أو  الـــــــعـــــــقـــــــاري  ــل  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ والـ
استصدار وثيقة عقارية باسمه 

الحجوزات  من  العديد  لوجود 
بأمر  عليه  الموقعة  التنفيذية 
ألحكام  تنفيذا  التنفيذ  قاضي 
قضائية صادرة لصالح عدد من 
دائني المالك األول للعقار مما 
إقــامــة دعــواه  إلــى  حــدا بالبنك 
الحجوزات  كــل  لمحو  للقضاء 

الموقعة على العقار.
ــيـــث بــــاشــــرت الــمــحــكــمــة  حـ
الـــدعـــوى واســتــمــعــت إلـــى أوجــه 
دفـــــــــــــاع الــــــطــــــرفــــــيــــــن، وقــــضــــت 
ــدة أن  ــ ــؤكـ ــ ــوى مـ ــ ــدعــ ــ بــــرفــــض الــ
للعقار  األول  الــمــالــك  تــصــرف 
الــرغــم من  عــلــى  للبنك  وبــيــعــه 
إيــقــاع الــعــديــد مــن الــحــجــوزات 
التنفيذية عليه من قبل دائني 
مالكه السابق استيفاًء لما لهم 
من ديون في ذمته ال ينفذ على 

الحاجزين.

ــقـــرة  ــفـ الـ نـــــص  إن  وقـــــالـــــت 
األخـــــــيـــــــرة مــــمــــا نــــصــــت عــلــيــه 
ــرار وزيـــر  الـــمـــادة الــثــانــيــة مـــن قــ
من   2022 لسنة   23 رقــم  العدل 
تاريخ  بعد  تتم  معاملة  كــل  أن 
ــارة الــحــجــز ال تــكــون  ــ ــع إشــ وضــ
كما  لــه،  المنفذ  حق  في  نافذة 
أكــــدت الــمــحــكــمــة اخــتــصــاصــهــا 
بــنــظــر الــــدعــــوى اســـتـــنـــادا إلـــى 
 )22( رقــم  بقانون  الــمــرســوم  أن 
ــنـــة 2021بـــــــــإصـــــــــدار قـــانـــون  لـــسـ
ــواد الــمــدنــيــة  ــمـ الــتــنــفــيــذ فـــي الـ
والــتــجــاريــة قــد خــال مــن النص 
التنفيذ  قاض  اختصاص  على 
المنازعات  بإصدار األحكام في 
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى مــنــازعــات 
ثم  ومــن  الموضوعية  التنفيذ 
اخـــتـــصـــاص الــمــحــكــمــة طــبــقــا 

لواليتها العامة بنظرها.

احذر �شراء عقار حمجوز عليه..

البائع دي�ن  رغم  ا�صتراه  عقار  عن  تحفظي  حجز  لرفع  بنك  دع�ى  رف�ض 

كــمــا هــو مــقــرر قــانــونــًا، 
يعّد ديوان الرقابة المالية 
واإلداريــــــــة تـــقـــريـــرًا ســنــويــًا 
عــــن الـــحـــســـاب الــخــتــامــي 
لــــــلــــــدولــــــة والـــــحـــــســـــابـــــات 
ــات  ــهــ ــجــ ــلــ الـــــخـــــتـــــامـــــيـــــة لــ
الــــمــــشــــمــــولــــة بــــرقــــابــــتــــه، 
وعـــن نــتــائــج أعـــمـــال رقــابــة 
اإلداريـــــة،  والــرقــابــة  األداء 
ويــبــيــن فــيــه الــمــالحــظــات 
يــقــع  خـــــــالف  أي  وأوجــــــــــه 
بـــيـــن الـــــديـــــوان والـــجـــهـــات 
ــة بــــالــــرقــــابــــة،  ــولــ ــمــ ــشــ ــمــ الــ
ويـــقـــدم هـــذا الــتــقــريــر إلــى 
جـــاللـــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم 
ومجلس  ــوزراء  الـ ومجلس 
النواب، وذلك قبل الموعد 
الحساب  العتماد  المقرر 
به  يتعلق  الــذي  الختامي 

ذلك التقرير.
وحيث إن دستور مملكة البحرين أكد في 
إلى  االستجواب  تقديم  جــواز   65 المادة  نص 
الوزراء عن األمور الداخلية في اختصاصاتهم، 
كما نص في المادة 66 منه على أن يكون الوزير 
مسؤوال لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته.
وحــيــث إنـــه كــمــا عــلــم الــجــمــيــع مــع بــدايــة 
النواب،  لمجلس  السادس  التشريعي  الفصل 
من  المعّد  السنوي  التقرير  المجلس  تسلم 
والــذي  ــة،  واإلداريـ المالية  الرقابة  ديــوان  قبل 
احـــتـــوى عــلــى عــــدد مـــن الــمــالحــظــات وأوجــــه 
الخالف في أعمال الجهات الخاضعة للرقابة.

له  الــنــواب  أن مجلس  فيه  ومــمــا ال شــك 
ــال الــســلــطــة  ــمـ ــابـــي وســـيـــاســـي عــلــى أعـ دور رقـ
الــتــنــفــيــذيــة، يــتــمــثــل فـــي صــالحــيــة الــرقــابــة 
)الحكومة(  التنفيذية  السلطة  أعــمــال  على 
أو  الــفــرديــة  السياسية،  المسؤولية  وتحريك 
التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات 
وتــــجــــاوزات، طــبــقــًا لــمــا نـــص عــلــيــه الــدســتــور 
األدوات  اســــتــــخــــدام  خـــــالل  ومـــــن  ــون  ــانــ ــقــ والــ

الدستورية المقررة لهم.
ومن هنا يثور التساؤل المهم:

ــل يـــمـــكـــن لــمــجــلــس  ــ هـ
ــوزراء  ــ ــنـــواب مــحــاســبــة الـ الـ
فــي  ورد  مــــا  جـــمـــيـــع  ــلـــى  عـ
ــة  ــابــ ــرقــ ــر ديـــــــــــوان الــ ــريــ ــقــ تــ
 2022 ــام  ــ عــ عــــن  ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
ــة  ــاصـ ــات خـ ــ ــظـ ــ ــــالحـ مــــــن مـ

بوزارتهم؟؟
الـــــــــجـــــــــواب عــــــــن هـــــذا 
الــــــــســــــــؤال بـــــحـــــاجـــــة إلـــــى 
ومقارنة  وتفصيل  تأصيل 
الــدســتــور بنصوص  أحــكــام 
قد  ما  إلــى  نظرًا  القانون، 
يـــظـــهـــر مـــــن تـــــصـــــادم بــيــن 
ــة  ــوريــ ــتــ ــدســ الــــنــــصــــوص الــ

والقانونية.
ففي ظل نص الدستور 
الــصــريــح عــلــى جــــواز قــيــام 
في  ــدوره  بــ الــنــواب  مجلس 
مـــحـــاســـبـــة الـــــــــــــوزراء عــلــى 
نــطــاق اختصاصهم من  فــي  الــداخــلــة  األمـــور 
المادة  أن  نجد  لــذلــك،  زمني  قيد  وضــع  دون 
45 من قانون مجلسي الشورى والنواب نصت 
الناحية  مــن  الـــدور  هــذا  تقييد  صــراحــًة على 
الزمنية، حينما نصت: »تقتصر رقابة كل من 
مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بأعمال 
يتم  ما  على  وتصرفاتهم  التنفيذية  السلطة 
اول  فــي  المجلسين  انعقاد  تــاريــخ  بعد  منها 
لما  التعرض  لهما  يجوز  وال  تشريعي،  فصل 
تــم مــن أفــعــال أو تــصــرفــات ســابــقــة عــلــى هــذا 

التاريخ«.
ممارسة  الــنــواب  لمجلس  يحق  وبالتالي 
سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 
أو  مــن مالحظات  التقرير  هــذا  فــي  ورد  فيما 
اخــتــالفــات وفــقــًا ألحــكــام الــدســتــور ونــصــوص 
فيما  محصورا  ذلــك  يكون  أن  على  الــقــانــون، 
ــخ انــعــقــاد  ــاريــ يــتــعــلــق بـــأعـــمـــال تـــمـــت بـــعـــد تــ
الــمــجــلــســيــن فـــي أول فــصــل تــشــريــعــي فــقــط، 
وال يــجــوز لــهــم الــتــعــرض لــمــا تـــم مـــن أفــعــال 
لم  ما  التاريخ،  هــذا  على  سابقة  تصرفات  أو 
يــتــقــرر تــعــديــل هــــذا الــنــص أو يــقــضــى بــعــدم 

دستوريته.

ت���ق���ري���ر ال���رق���اب���ة ب���ي���ن ال��ح�����ص��ان��ة

ال��ق��ان���ن��ي��ة وال��م��ح��ا���ص��ب��ة ال��د���ص��ت���ري��ة

بقلم: املستشار القانوني 
محمد الذوادي

إن نشر اآلراء واألفكار التي تسهم في إثارة 
الــنــعــرات والــكــراهــيــة خــاصــة تــلــك الــتــي تمس 
المجتمع  فــي  المنتشرة  والــمــذاهــب  ـــان  األديـ
تعد إحدى سلبيات استخدام مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي الــتــي أتــاحــت حــريــة نشر األفــكــار 

واآلراء دون ضوابط ورقابة حقيقية. 
وحــــريــــة الــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر حــــق مــكــفــول 
لــلــجــمــيــع شـــرط أال تــــؤدي هـــذه الــحــريــة إلــى 
اعتناقهم  وحــريــة  اآلخــريــن  بحرية  الــمــســاس 
ألديانهم أو طوائفهم أو مذاهبهم، حيث نصت 
المادة 23 من دستور مملكة البحرين أن »حرية 
إنسان  ولكل  مكفولة،  العلمي  والبحث  الــرأي 
حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة 
أو غــيــرهــمــا، وذلـــك وفــقــا لــلــشــروط واألوضــــاع 
التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس 
الــشــعــب، وبــمــا ال  ــدة  العقيدة اإلســالمــيــة ووحـ
المادة  فــي  وجــاء  الطائفية«،  أو  الفرقة  يثير 
الدولة  وتكفل  الضمير مطلقة،  »حرية  أن   22
بشعائر  الــقــيــام  وحـــريـــة  الـــعـــبـــادة،  ُدور  حــرمــة 
األديان والمواكب واالجتماعات الدينية طبقا 

للعادات المرعية في البلد«.
القانون  تطبيق  البحريني  المشرع  وكفل 
ــتـــداء على  ضــد كــل مــن تــســول لــه نــفــســه االعـ
حـــرمـــة األديــــــان أو الـــمـــذاهـــب فـــي الــمــجــتــمــع 

البحريني، حتى تسود العدالة والمساواة بين 
مختلف أطياف المجتمع، حيث نصت المادة 
أن  على  البحريني  العقوبات  قــانــون  مــن   172
عــلــى سنتين  تــزيــد  ال  مـــدة  بالحبس  »يــعــاقــب 
ــار أو  ــنـ وبـــالـــغـــرامـــة الـــتـــي ال تـــجـــاوز مــائــتــي ديـ
بطريق  حرض  من  العقوبتين  هاتين  بإحدى 
مـــن طــــرق الــعــالنــيــة عــلــى بــغــض طــائــفــة من 
مــن شأن  كــان  إذا  بها،  االزدراء  أو على  الــنــاس 

هذا التحريض اضطراب السلم العام«.
وجاء في المادة 309 أنه »يعاقب بالحبس 
مـــدة ال تــزيــد عــلــى ســنــة أو بــالــغــرامــة الــتــي ال 
تـــجـــاوز مــائــة ديـــنـــار مـــن تــعــدى بـــإحـــدى طــرق 
أو  بها  المعترف  الملل  إحــدى  على  العالنية 
أن  على   310 المادة  وفــي  حقر من شعائرها«، 
»يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

السابقة:
1- مــن طــبــع أو نــشــر كــتــابــا مــقــدســا عند 
أهـــل مــلــة مــعــتــرف بــهــا إذا حـــرف نــصــه عمدا 
أحكامه  من  حقر  أو  معناه  من  يغير  تحريفا 

أو تعاليمه.
يكون  أو شخصا  رمـــزا  علنا  أهـــان  مــن   -2

موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة.
3- مـــن قــلــد عــلــنــا نــســكــا أو حــفــال ديــنــيــا 

بقصد السخرية منه.

الثقافة األمنية

تعدى  ل��م��ن  وال��غ��رام��ة  »ال��ح��ب�����ض 

ع���ل���ى ال���م���ل���ل ال���م���ع���ت���رف ب��ه��ا«

ــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ عـــــــاقـــــــبـــــــت الـ
عربي  شابا  الجنائية  الكبرى 
الجنسية بالسجن مدة خمس 
ــنــــوات والـــســـجـــن 3 ســـنـــوات  ســ
أوروبية اختطفا وسرقا  لفتاة 
آسيويا باإلكراه بعد أن انتحل 
شــرطــي  األول صــفــة  الــمــتــهــم 
وعاونته المتهمة الثانية على 
ارتـــكـــاب الــجــريــمــة كــمــا أمـــرت 
المتهمين  بــإبــعــاد  المحكمة 
عن البالد نهائيا عقب تنفيذ 

العقوبة.
وكــــان الــمــجــنــي عــلــيــه قد 
تـــقـــدم بـــبـــالغ أشــــــار فـــيـــه إلـــى 
أنــــــه تــــعــــرف عـــلـــى الــمــتــهــمــة 
أن  على  معها  واتــفــق  الثانية 
اســتــخــدام  كيفية  عــلــى  تــدريــه 
الحاسب اآللي في مقر عمله، 
من  نزوله  وفــور  الواقعة  ويــوم 
المتهمة  برفقة  الشركة  مقر 
األول  المتهم  حــضــر  الــثــانــيــة 
وعند  مركبة  كان يستقل  وقد 

يرتدي  أنــه  تبين  منها  ترجله 
األمن  برجال  خاصة  مالبس 
ــئ بـــالـــمـــتـــهـــم يــســحــبــه  ــ ــوجـ ــ وفـ
ــه  ــلـ ــدخـ مـــــن يـــــــده بــــالــــقــــوة ويـ
الــمــركــبــة واقـــتـــاده برفقة  إلـــى 
الــمــتــهــمــة الــثــانــيــة إلــــى أرض 
فضاء وقام بإنزاله من السيارة 
وتهديده بواسطة مشرط كان 
يحمله وطلب منه تسليمه كل 
المنقوالت التي بحوزته فقام 
بـــوضـــع مــحــفــظــتــه وهـــواتـــفـــه 
الخاصة  والمفاتيح  النقالة 
ــاح الـــســـيـــارة  ــتـ ــفـ بـــالـــشـــركـــة ومـ
ــة بـــالـــشـــاهـــد الــثــانــي  ــاصـ ــخـ الـ
فــي الــســيــارة بــنــاًء عــلــى طلب 

المتهم األول.
األول  المتهم  أن  وأضــاف 
بــواســطــة  يــديــه  تقييد  ــاول  حــ
يتمكن  ــم  ولــ كــهــربــائــي  ســلــك 
المركبات  إحــدى  مــرور  بسبب 
الــمــتــهــم حينها  مــنــه  فــطــلــب 
وتحركوا  السيارة  في  الصعود 

من المكان وأثناء ذلك تحرك 
قــام  بــالــمــركــبــة  األول  الــمــتــهــم 
بفتح الباب وألقى بنفسه في 
المتهمان  ففر  العام  الطريق 
على  ملقى  وتـــركـــاه  بــالــســيــارة 
األرض، حيث توجه إلى مركز 

الشرطة وقدم بالغا.
حـــيـــث أســـــنـــــدت الـــنـــيـــابـــة 
أنهما  المتهمين  إلــى  العامة 
في 1 يناير 2023 حجزا حرية 
الـــمـــجـــنـــي عـــلـــيـــه بـــغـــيـــر وجـــه 
القوة  واستعمال  قانوني  حــق 
المنقوالت  لسرقة  والتهديد 
ــنــــوع  الـــمـــبـــيـــنـــة بـــالـــوصـــف والــ
وتــمــكــنــا مـــن االســـتـــيـــالء على 
كما  عليه،  المجني  منقوالت 
ســـيـــارة  األول  الــمــتــهــم  ــرق  ــ سـ
ــال األمـــن،  وانــتــحــل صــفــة رجــ
الثانية  المتهمة  أتلقت  كما 
الوصف  المبينة  الــمــنــقــوالت 
للمجني  والــمــمــلــوكــة  والـــنـــوع 

عليه.

�ص�ن�ات و3  عرب�ي  ل�ص�اب  �ص�ن�ات   5 ال�ص�جن 

بالإكراه اآ�صي�ي  ل�صرقة  الأوروبية  ل�صديقته 

كتب وصور: عبداألمير السالطنة:

تـــعـــرض قـــائـــد ســـيـــارة خــلــيــجــي إلصـــابـــات 
مــتــفــرقــة عــنــدمــا فــقــد الــســيــطــرة عــلــى عجلة 
ونخلة  الحديدي  بالسياج  واصطدم  القيادة 
الــشــيــخ خليفة بــن ســلــمــان مساء  ــارع  عــلــى شـ

أمس األول.
كان شاب خليجي يقود سيارته في الساعة 
الــعــاشــرة والــنــصــف مــســاء عــلــى شـــارع الشيخ 
خليفة بن سلمان وبسبب عدم التقيد بأنظمة 
الـــمـــرور فــقــد الــســيــطــرة عــلــى عــجــلــة الــقــيــادة 

اقتلعها  ونخلة  الحديدي  بالسياج  واصطدم 
تم  متوسطة  بإصابات  إصابته  ذلــك  عن  نتج 
نقله على أثرها إلى مجمع السلمانية الطبي 

وتضررت السيارة بتلفيات كبيرة.
وتم  النجدة  الــحــادث حضرت  وقــوع  وفــور 
تسهيل المركبات لحين وصول شرطة النجدة 
ووصول شرطة المرور والدفاع المدني، حيث 
الشارع، وبعدها فتحت  السيارة من  إزاحة  تم 
أسباب  لمعرفة  التحقيق  الرسمية  الجهات 

الحادث.

اإ���ص��اب��ة ق��ائ��د ���ص��ي��ارة خ��ل��ي��ج��ي ا���ص��ط��دم 

ب��ن��خ��ل��ة ع���ل���ى �����ص����ارع ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة

م�ع تفتي�ص�ية  حمل�ة  العم�ل:  �ص��ق 

الج��ازات وال�ص�رطة ف�ي المح�رق
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة في محافظة 
ــوزارة  بــ ــة  ــامـ ــوازات واإلقـ والــــجــ الــجــنــســيــة  الــمــحــرق بالتنسيق مــع شــــؤون 
المحال  المحرق، شملت عدًدا من  ومديرية شرطة محافظة  الداخلية، 

التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة. 
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام 
قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين، وضبط 
عدد من العمال المخالفين لأنظمة والقوانين، منّوهة بأنه قد تّم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بشأنها. 
المجتمع  ــراد  أفـ جميع  دعــوتــهــا  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  وجـــددت 
القانونية  غير  للممارسات  للتصدي  الحكومية  الجهات  دعم جهود  إلى 
داعية  ككل،  للمجتمع  حماية  النظامية  غير  والعمالة  العمل  ســوق  في 
العمل  ســوق  بمخالفات  تتعلق  شــكــاوى  أيــة  عــن  اإلبـــالغ  إلــى  المجتمع 
والعمالة غير النظامية من خالل ملء االستمارة اإللكترونية المخصصة 
االتصال  أو   www.lmra.bh للهيئة  الرسمي  الموقع  على  لإلبالغ 

على مركز اتصال الهيئة 17506055.


