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السفير األميركي في جامعة الخليج العربي

البحرين :محققو األمانة العامة للتظلمات إلى إيرلندا الشمالية في مبادرة خاصة بالتحقيقات
�شارك وفد ي�ضم عدد ًا من حمققي الأمانة
العامة للتظلمات يف ور���ش��ة عمل يف
بلفا�ست ب�إيرلندا ال�شمالية م�ؤخرا تناولت
مو�ضوع «�أف�ضل املمار�سات املتبعة يف
�سلطات التحقيق باملبادرة اخلا�صة»،
والتي نظمها كل من مكتب �أمني التظلمات
للخدمات العامة يف �إيرلندا ال�شمالية
واملعهد الدويل لأمناء التظلمات».
وق��د رك��زت ور�شة العمل على التحقيق
من خالل املبادرة اخلا�صة ،يف بع�ض
املو�ضوعات واملالحظات ب��دون تلقي
�شكوى ر�سمية من جانب �أفراد اجلمهور.
وق��د �سلطت املناق�شات ،ال�ضوء على
ال����دور امل��ه��م ال���ذي تلعبه حتقيقات
املبادرة اخلا�صة يف معاجلة ق�ضايا مثل:
مواجهة الق�صور واخللل يف �أداء الأجهزة
التنفيذية ،وكذلك تعظيم �أث��ر ال��دور
الذي تلعبه مكاتب �أمناء التظلمات ودعم
عملها.
من جانبها �أكدت الأمانة العامة للتظلمات
�أنها حتر�ص على امل�شاركة يف مثل هذه
املحافل والفعاليات الدولية �إميانً ا
منها بالدور الكبري الذي تلعبه يف تبادل
اخل�ب�رات واكت�ساب مزيد م��ن مهارات
العمل ،م�ضيفة �أن مو�ضوع التحقيق

باملبادرة اخلا�صة الذي تناولته ور�شة
العمل هذه يعد من مرتكزات عمل الأمانة
العامة للتظلمات ،وقد طبقته �أكرث من مرة
يف عدة ق�ضايا با�رشت التحقيق فيها بدون
تلقي �شكوى ،مت �إلقاء ال�ضوء على بع�ضها
يف التقارير ال�سنوية التي �أ�صدرتها
من جهة �أخ��رى ا�ستقبل رئي�س جامعة
اخلليج العربي د.خالد بن عبدالرحمن
ال��ع��وه��ل��ي� ،سفري ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية لدى مملكة البحرين ال�سفري
ج�ستني �سايربيل والوفد املرافق له لدى
زيارته �أم�س ملقر جامعة اخلليج العربي،
بهدف التعرف على برامج جامعة اخلليج
العربي ،وامل��راك��ز الطبية والبحثية
التابعة لها ،وبحث �آف��اق التعاون،
وخ�ل�ال ال��ل��ق��اء�� ،شرح رئي�س جامعة
اخلليج العربي طبيعة كليات اجلامعة
وتخ�ص�صاتها حيث قال �إن كلية الدرا�سات
العليا يف جامعة اخلليج العربي تطرح
درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف جماالت
الرتبية كرتبية املوهوبني وال�صعوبات
التعليمية ،التوحد ،التعلم االلكرتوين
والتعليم عن بعد� .إلى جانب التخ�ص�صات
التقنية كعلوم البيئة واملوارد الطبيعية،
اجليومعلوماتية ،التقنية احليوية.

والتخ�ص�صات الإداري���ة ك���إدارة االبتكار
والتقنية ،والإدارة العامة.
و�أ���ض��اف الدكتور العوهلي �أن جامعة
اخلليج العربي حتر�ص على عقد ال�رشاكات
الإقليمية والدولية وهي لذلك مركز معتمد
للتدريب الطبي لدى منظمة الأمم املتحدة
لل�صحة ،كما ان كوادرها �أع�ضاء فاعلون
يف العديد من جل��ان الأم��م املتحدة يف
جماالت ال�صحة والبيئة والتنمية.
وتابع« :حر�صت اجلامعة على التن�سيق مع
اجلامعات املرموقة لدى و�ضع براجمها
ل��ذا مت و���ض��ع برنامج دك��ت��وراه �إدارة
االبتكار بالتعاون مع كلية بو�سطن لإدارة
االعمال يف الواليات املتحدة الأمريكية،
كما يطرح برنامج ماج�ستري �إدارة االعمال
بالتعاون مع كلية �إي�سيك الفرن�سية».
وذكر العوهلي ان جامعة اخلليج العربي
تبنت منذ �إن�شائها خطة لت�أهيل كادرها
الأكادميي يف كربى اجلامعات حيث تخرج
ع��دد كبري منهم من ال��والي��ات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة ،كما ارت��ق��ى ع��دد �آخ���ر من
خريجي كلية الطب حتى و�صلوا �إلى درجة
طبيب ا�ست�شاري بعد �أن �أكملوا م�شوارهم
العملي والأكادميي يف الواليات املتحدة
الأمريكية.

مركز الملك سلمان لإلغاثة يدرب  250من معيالت األسر بعدن

السعودية :اإلفراج عن المعسرين بحائل

ومليار دوالر للشراكة مع «دفاعية» جنوب أفريقيا
قال م�صدر مطلع �إن ال�سعودية قدمت
عر�ضا مبليار دوالر للدخول يف
�رشاكة وا�سعة النطاق مع جمموعة
دينيل الدفاعية اجلنوب �أفريقية
اململوكة للدولة ت�شمل امتالك
ح�صة �أقلية يف م�رشوع م�شرتك مع
راينميتال الأملانية.
وت�سعى ال�سعودية ،التي تعتمد
ب�شكل كبري حاليا على الواردات
وتعد ثالث �أكرب منفق يف العامل
على قطاع الدفاع� ،إلى الدخول يف
�رشاكات لتطوير �صناعة الدفاع
املحلية وت�ستهدف توجيه ن�صف
�إنفاقها الع�سكري �إل��ى م�صادر
حملية بحلول عام .2030
وبح�سب امل�صدر ،الذي طلب عدم
الك�شف عن هويته نظرا حل�سا�سية
امل��ح��ادث��ات ،ف����إن ال�سعودية
ت�ستهدف ��شراء ح�صة جمموعة
دينيل يف راينميتال دينيل للذخرية
والتي تبلغ .٪ 49
م��ن ناحية �أخ���رى �أم���ر العاهل
ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد
العزيز ب�إخالء �سبيل ال�سجناء
املع�رسين من املواطنني يف منطقة
حائل �رشيطة �أن يكونوا مدانني
بق�ضايا حقوقية ال جنائية ،وذلك
مبنا�سبة زيارته للمنطقة.
و�شمل ق��رار العفو كل من ال تزيد
مديونياتهم على مليون ريال وثبت
�إع�سارهم �رشعا.
كما وجه امللك �سلمان ب�أن يكون
ام�س اخلمي�س� ،إج���ازة للطالب
وال��ط��ال��ب��ات يف جميع املراحل
التعليمية يف منطقتي الق�صيم وحائل
مبنا�سبة زيارته للمنطقتني.
وح�رض امللك �سلمان حفل ا�ستقبال
�أهايل منطقة حائل الذين احت�شدوا
ال�ست�ضافته.
وكان العاهل ال�سعودي قد و�صل
الثالثاء �إل��ى الق�صيم يف م�ستهل

جولة مناطقية و�صفتها و�سائل
الإع�ل�ام املحلية بالتاريخية،
وهذه �أول جولة داخلية يقوم بها
منذ جلو�سه على العر�ش مطلع
.2015
ود�شن مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأع��م��ال الإن�سانية �أم�س االول
ال�ب�رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة يف قطاع
التدريب والت�أهيل املهني ملعيالت
الأ��س�ر يف مديريتي خ��ور مك�رس
والتواهي بعدن ،الذي ي�ستفيد منه
 250متدربة �ضمن �أن�شطة م�رشوع
حت�سني �سبل العي�ش.
وعقب التد�شني �أو�ضح مدير مكتب
مركز امللك �سلمان للإغاثة يف عدن
�صالح الذيباين �أن دعم م�رشوع �سبل
العي�ش ي�أتي يف طور العمل الإن�ساين

• السعوديون يرحبون بامللك سلمان

ملركز امللك �سلمان للإغاثة لدعم
�رشائح املجتمع املدين ومتكينه من
�إدارة حياته اليومية وتوفري فر�ص
عمل من خالل اك�ساب امل�ستهدفني
عدد من املهارات املهنية.
من جانبه ثمن وكيل حمافظة عدن
خالد اجلعيمالين الدعم التنموي
والإن�����س��اين ملركز امللك �سلمان
ل�ل�إغ��اث��ة جت��اه ال�شعب اليمني
الذي يواجه ظروف ًا �صعبة نتيجة
الأزم��ة التي افتعلتها امليلي�شيات
احلوثية.
وقال �إن ا�ستهداف الأ��سر من ذوي
الدخل املحدود ميثل نقلة نوعية
ل�لاجت��اه نحو البناء والتنمية
حيث ميثل العن�رص الب�رشي �أهم
امل��رت��ك��زات الأ�سا�سية يف �إع��ادة

احلياة �إلى طبيعتها وذلك من خالل
�إيجاد احللول املنا�سبة للق�ضاء
على الفقر وال��ب��ط��ال��ة ،م ��ؤك��د ًا
ا�ستعداد ال�سلطة املحلية مبحافظة
عدن تذليل ال�صعوبات لتنفيذ مثل
تلك امل�شاريع الهادفة بدعم الأ�رس
الفقرية وحتويلها �إلى �أ�رس منتجة
ت�ضمن لها عي�ش كرمي.
يذكر �أن امل�رشوع الذي ي�شمل خم�س
حمافظات مينية وه��ي اجل��وف،
ح�رضموت� ،شبوة ،حلج ،عدن،
يهدف �إل��ى حت�سني م�ستوى دخل
الأ��س�ر م��ن ذوي ال��دخ��ل املحدود
من خالل التدريب والت�أهيل الذي
مينح امل�ستهدفني فر�صة التدريب
ل��ي��ك��ون��وا ع��م��ال��ة م���اه���رة وف��ق
اختيارهم املهني.

• وفد محققي األمانة في إيرلندا الشمالية

اإلمارات :محاكم دبي تعرض تجربتها في إسعاد
المتعاملين بمؤتمر االبتكار والتميز
عر�ضت حماكم دبي ام�س اخلمي�س جتربتها يف
�إ�سعاد املتعاملني يف «امل�ؤمتر الدويل لالبتكار
والتميز يف املحاكم» الذي تنظمه حماكم دبي
ومركز دبي املايل العاملي حتت �شعار «حا�رضا
وم�ستقبالً» يف فندق ريتز كارلتون بدبي.
وا�ستعر�ض رئي�س املحكمة التجارية القا�ضي
حممد ال�سبو�سي يف اليوم الثاين للم�ؤمتر جتربة
حماكم دب��ي يف �إ�سعاد املتعاملني ..مو�ضحا
ان فريق عمل حماكم دبي مبا فيهم �إدارة �إ�سعاد
املتعاملني عملت خ�لال الفرتة املا�ضية على
مناق�شة مقرتحات م�رشوعات عدة حتقق ال�سعادة
ومت تطبيق عدد منها �أهمها مبادرة �سهيل التي
�سهلت عملية التوا�صل بني العمالء واملوظفني
ومت �إيجاد قناة جديدة للرد على ا�ستف�سارات
املتقا�ضني يف �شتى امل��ج��االت كما مت �إط�لاق
خدمة عند الطلب وه��ي تعنى باالنتقال �إلى
�أماكن �إقامة العمالء داخل الإمارة من �أجل تقدمي
اخلدمات لهم دون ح�ضورهم �إلى مبنى املحاكم
وذلك بهدف توفري الوقت واجلهد على العمالء
ولت�سهيل الإجراءات وتقدمي خدمات متميزة لهم

الأمر الذي �أدى �إلى رفع ن�سبة ال�سعادة لديهم
وبرنامج �شور وهو برنامج م�شرتك مت ت�صميمه
بالتعاون بني حماكم دبي ومكاتب املحاماة يف
�إمارة دبي يهدف �إلى تعزيز ثقة املجتمع بالنظام
الق�ضائي من خالل تقدمي ا�ست�شارات قانونية
جمانية حول خمتلف �أنواع الق�ضايا والدعاوى
مب�شاركة حمامني متخ�ص�صني يتطوعون للقيام
بهذه اخلدمة.
و�أ�ضاف انه �سعيا من حماكم دبي لتحقيق راحة
املتعاملني وتقلي�ص رحلة التقا�ضي عليهم كانت
�أحد املخرجات التي ت�ستهدف الف�صل يف الق�ضايا
يف درجات التقا�ضي الثالث خالل  30يوم ًا بد ً
ال من
 350يوم ًا م�ضيف ًا �أنها حمكمة من درجة ق�ضائية
واحدة �أحكامها نافذة وغري قابلة للطعن تت�شكل
من  3ق�ضاة من درجات التقا�ضي الثالث وتدار
عملياتها �إلكرتوني ًا بال �أوراق وتت�سم �إجراءاتها
بال�رسعة والفاعلية والب�ساطة والتي �ست�ساهم يف
توفري الوقت بن�سبة  %90وخف�ض التكلفة على
املتقا�ضني بن�سبة  %40والتكلفة الت�شغيلية على
حماكم دبي بن�سبة .%70

الخارجية القطرية ترحب بدعوة العاهل
المغربي لحوار صريح ومباشر مع الجزائر
رحبت قطر بدعوة امللك حممد ال�ساد�س عاهل
ّ
اململكة املغربية �إلى حوار �رصيح ومبا�رش مع
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
لتجاوز اخلالفات الظرفية واملو�ضوعية بني
الطرفني ،و�أثنت على هذه اخلطوة ،راجية �أن
تكون بداية حلوار بنّاء ومثمر.
وقالت وزارة اخلارجية يف بيان لها� ،إن دولة
قطر ترى �أن فتح قنوات احلوار والدبلوما�سية

بني البلدين ال�شقيقني من �ش�أنه �أن يجلي �سحابة
اخلالف.
و�أك��دت �أن قطر على ثقة عالية من حكمة كلتا
القيادتني ومن رغبتهما يف ت�سوية اخلالفات
التي طال �أمدها ومن حر�صهما على �إعالء م�صلحة
�شعبيهما ملا فيه اخلري والرخاء.
وك��ان امللك حممد ال�ساد�س قد دعا �إل��ى �آلية
�سيا�سية م�شرتكة للحوار والت�شاور مع اجلزائر.

