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�أل���ف   21 م���ن  �أك���ث���ر  ت��وظ��ي��ف 

ب��اح��ث ع���ن ع��م��ل ه����ذ� �ل��ع��ام
الفترة  خــال  تــم  أنــه  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  أعلنت 
عمل  عــن  باحثا   )555( توظيف   2021 نوفمبر   6 إلــى  أكتوبر   31 مــن 
في )410( شركات ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص من مختلف 
الوظيفية  والــمــجــاالت  التخصصات  فــي  وذلــك  الــدراســيــة  الــمــؤهــات 
مختلف  في  أشخاص   )509( تدريب  جانب  إلــى  المائمة،  والمهنية 

البرامج التدريبية.
في   )21414( للمتوظفين  اإلجــمــالــي  الــعــدد  بــلــغ  فــقــد  ثــم  ومـــن 
)6007( منشآت من أصل 25 ألف وظيفة يستهدفها البرنامج الوطني 
إجمالي  بينما وصل   ،2021 عام  الثانية خال  في نسخته  للتوظيف 
عدد  إجمالي  تجاوز  فقد  وبذلك  متدربا،   )10093( تدريبهم  تم  من 
المتدربين العدد المستهدف وهو عشرة آالف فرصة تدريبية في هذا 

العام.
ويمكن للمهتمين االطاع على قائمة أسماء الشركات والمؤسسات 
بصورة تفصيلية، وكذلك أعداد المتوظفين في كل منشأة والتي يتم 

تحديثها بشكل دوري، وذلك عبر موقع الوزارة اإللكتروني:
.www.mlsd.gov.bh

�لدالل ت�ح�ذر م�ن �ل�ن�ق��ص �ل�ف�ادح ف�ي 

�لكو�در �لتمري�صية �لبحرينية �لمتخ�ص�صة
كتب أحمد عبداحلميد:

التمريضية  الــكــوادر  نقص  مــن  الــشــورى  الـــدالل عضو مجلس  إبتسام  د.  حـــذرت 
المتخصصة في مجاالت معينة في البحرين كالتخدير والقلب وبالتحديد في القطاع 
الخاص، مشيرة إلى وجود فني قلب بحريني واحد فقط بالمملكة، داعية إلى ضرورة 
االهتمام بتوفير البرامج التدريبية الازمة لجعل البحريني الخيار األفضل في سوق 

العمل وخاصة في القطاع الصحي. 
جاء ذلك خال مناقشة مجلس الشورى أمس مشروعا بتعديل قانون هيئة تنظيم 

سوق العمل.

ت���د����ص���ي���ن م���������ص����روع ت��ط��وي��ر 

�����ص����اح����ل خ���ل���ي���ج �ل���ب���ح���ري���ن
بمناسبة  حفا  والــمــعــارض  للسياحة  البحرين  هيئة  نظمت 
وأقيم  الكبرى،  السياحية  مشاريعها  ألحــدث  األســـاس  حجر  وضــع 
والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزيــر  الزياني  راشــد  بن  زايــد  برعاية 

رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
ويمتد مشروع »ساحل خليج البحرين« على مساحة تفوق 170 
ألف متر مربع بواجهة ساحلية بطول 600 متر، موزعة على خمسة 
البحرين  هيئة  بتطويره  ستقوم  عــام  ســاحــل  منها  األول  مقاسم، 
من   %28 ويمثل  متر   200 بطول  عــام  شاطئ  والمعارض،  للسياحة 
إجمالي مساحة المشروع، فيما تتوزع األربعة الباقية على شواطئ 
ستقام عليها منشآت سياحية خاصة بواجهة بحرية 100 متر لكل 
منها، إضافة إلى منطقة مخصصة للمرافق الخدمية و425 موقفا 

عاما للمشروع.
وتضم القسائم األربعة الباقية مشاريع لشواطئ خاصة ستنفذ 
من قبل كل من فندق وينهام على مساحة 9,137 مترا مربعا، وفندق 
العلوي  توفيق  وشــركــة  مربعا،  مترا   10,391 مساحة  على  الخليج 
لاستثمارات على مساحة 13,177 مترا مربعا، والمساحة المتبقية 
مخصصة لشركة سوليمار، وستتضمن جميع هذه المشاريع خدمات 

ومرافق سياحية متنوعة مثل مطاعم ومقاهي ومرافق ترفيهية.

كتب محمد الساعي:

أعــلــن وزيـــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــوطــنــي الــشــيــخ سلمان 
 GCC( اإللــكــتــرونــيــة  الــنــافــذة  تــدشــيــن  خليفة  آل  خليفة  بــن 
إلى معالجة االستفسارات والماحظات  التي تهدف  تكامل(، 
واالقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أن 
هذه النافذة تسهم في تسريع وتيرة الجهود المبذولة من أجل 

تعزيز التبادل التجاري بين دول الخليج. 
المالية خــال مؤتمر صحفي  وزيــر  آخــر شــدد  من جانب 
مـــســـاء أمــــس عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الـــتـــعـــاون الــمــالــي 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  بـــدول  واالقــتــصــادي 
ضخها  تــم  الــتــي  السيولة  مــع  بحكمة  التعاطي  أهمية  على 
لمواجهة  تاريخيا  مسبوق  غير  بشكل  العالم  اقــتــصــادات  فــي 
في  ارتفاعا  حاليا  العالم  يشهد  إذ  كــورونــا،  جائحة  تحديات 
األسعار سواء للسلع أو النقل والمواصات، مشددا على أهمية 
التنسيق الدولي والتعامل بحذر عند التوجه إلى تخفيف هذه 

السيولة تفاديا ألي تداعيات عالمية أخرى. 
وأكد الوزير أن وزارة المالية تراقب هذا االرتفاع في السوق 
المحلي بالشراكة مع وزارة التجارة وحماية المستهلك؛ إذ إن 

رقابة  إذا لم تكن هناك  االرتفاع  دوال كثيرة ستواجه إشكالية 
صحيحة وفاعلة على األسواق.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن 
راشد الزياني إن الفريق الخليجي الموحد المعني بالتفاوض 
بشأن اتفاقيات التجارة الحرة مع تكتات ودول عالمية قد بدأ 
عمله فعا، وقد تم تحديد سبع دول ذات أولوية، الفتا إلى أن 
دول الخليج التي ال تمثل حاليا سوى 5% من إجمالي الناتج 
من   %33-%30 إلــى  حصتها  رفــع  إلــى  تسعى  العالمي  المحلي 
التكتل  اقتصاد  وأن يكون  العالمي عام 2028،  المحلي  الناتج 

الخليجي ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم.
المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ  وكــان 
الـــ)114(  االجتماع  أعمال  أمس  ترأس  قد  الوطني  واالقتصاد 
للجنة التعاون المالي واالقتصادي، واالجتماع المشترك مع 
وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما 
ترأس االجتماع المشترك للجنة التعاون المالي واالقتصادي 

مع لجنة التعاون التجاري الخليجية.

بغداد – الوكاالت: نجا رئيس الوزراء 
الــعــراقــي مــن »مــحــاولــة اغــتــيــال فاشلة« 
ــرات مــســيــرة اســتــهــدفــت  ــائــ بـــواســـطـــة طــ
فجر أمــس مــقــّر إقــامــتــه فــي بــغــداد، في 
أّي جهة في الحال ورّد  هجوم لم تتبّنه 
إلى  بالدعوة  الكاظمي  مصطفى  عليه 

»التهدئة وضبط النفس«.
وأعلنت وزارة الداخلية أن 3 طائرات 
منزل  بــاتــجــاه  أطلقت  مفخخة  مسيرة 
الكاظمي في المنطقة التي تضم عددا 
مـــن الـــســـفـــارات األجــنــبــيــة والــمــؤســســات 
الـــقـــوات  أن  إال  الـــرســـمـــيـــة،  الــحــكــومــيــة 
األمــنــيــة أســقــطــت اثــنــتــيــن مــنــهــا، فيما 

اســـتـــهـــدفـــت الـــثـــالـــثـــة الـــمـــنـــزل. كـــذلـــك، 
أعــلــنــت الــقــوات األمــنــيــة الحــقــا تفجير 
أحد الصواريخ الذي لم ينفجر وقد عثر 

عليه على سطح بيت رئيس الحكومة.
وأكــــد مــصــدر أمــنــي رفــيــع لــفــرانــس 
بــــــرس تـــشـــكـــيـــل »لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق عــلــيــا 
ــعــــة مـــــابـــــســـــات قــــصــــف مـــنـــزل  ــابــ ــتــ لــــمــ
عن  أسفر  الذي  الهجوم  إثر  الكاظمي«، 
حرسه  صفوف  في  طفيفتين  إصابتين 
الشخصي، في وقت تشهد الباد توّترات 
ســيــاســيــة شـــديـــدة عــلــى خــلــفــيــة نــتــائــج 
ــابـــات الــنــيــابــيــة الــمــبــكــرة الــتــي  ــتـــخـ االنـ
أكــتــوبــر. وجــاءت  مــن  العاشر  فــي  عقدت 

ــوزراء بعد  ــ مــحــاولــة اســتــهــداف رئــيــس الـ
أيام من حملة تحريض وتجييش شنتها 
فلك  فــي  تــدور  مسلحة  عراقية  فصائل 
إيران، ومنضوية ضمن الحشد الشعبي، 
ضد الكاظمي، متهمة إياه بالتورط في 
الجمعة  يومي  وقعت  التي  االشتباكات 
ومناصري  األمنية  القوات  بين  والسبت 
مــقــتــل  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ الـــفـــصـــائـــل  تـــلـــك 
من  جلهم  الــعــشــرات  وإصــابــة  متظاهر، 

األمنيين.

�إطالق �لنافذة �الإلكترونية »تكامل« لتعزيز �لتبادل �لتجاري �لخليجي
وزير المالية: نراقب ارتفاع الأ�سعار في ال�سوق المحلي بال�سراكة مع »حماية الم�ستهلك«

} وزير المالية يترأس اجتماع لجنة التعاون المالي واالقتصادي.
ص10

ص7ص8

مال وأعمال

أخبار البحرينعربية ودولية

ص11 مال وأعمال

20www.akhbar-alkhaleej.com )GAKH103( Akhbar Alkhaleej - Mon 8 Nov 2021 - No. )15935( العدد )15935( - السنة السادسة واألربعون - اإلثنين 3 ربيع اآلخر 1443هـ - 8 نوفمبر 2021م }  210 فلوس

�ل���ك���اظ���م���ي ي���ن���ج���و م����ن م���ح���اول���ة �غ���ت���ي���ال

اأ�ساب�ع الته�ام ت�س�ير اإل�ى الملي�س�يات العميل�ة لإيران

العدد )15935( - السنة السادسة واألربعون - اإلثنين 3 ربيع اآلخر 1443هـ - 8 نوفمبر 2021م 10

وأوضح وزير المالية خالل المؤتمر 
ــاء اســتــكــمــاال  ــ الــلــجــنــة جـ أن اجـــتـــمـــاع 
الخليجي  العمل  مسيرة  حققته  لما 
الــمــشــتــرك فـــي الـــمـــجـــال االقـــتـــصـــادي 
والـــمـــالـــي مـــا أســهــم فـــي دعــــم مــســارات 
الـــتـــنـــمـــيـــة. ويـــكـــتـــســـب هـــــذا االجـــتـــمـــاع 
أهمية خاصة كونه أول اجتماع ينعقد 

حضوريا منذ تفشي الجائحة. 
وقـــال الــشــيــخ ســلــمــان إن األوضـــاع 
ثابتة  بخطى  السير  تتطلب  الــراهــنــة 
صعيد  عــلــى  الــنــتــائــج  أفــضــل  لتحقيق 
وتسريع  المنشود  االقتصادي  التعافي 
الــخــلــيــج.  بــيــن دول  الــبــيــنــيــة  الـــتـــجـــارة 
اطـــلـــعـــوا خـــالل  الـــــــــــوزراء  أن  مــضــيــفــا 
االجتماع أيضا على مسارات مفاوضات 
الــمــجــلــس  دول  بــيــن  الـــحـــرة  ــارة  ــتـــجـ الـ
تم  كما  العالمية.  والــتــكــتــالت  ــدول  والــ
التي  المالية  الــمــبــادرات  على  االطـــالع 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  قــدمــتــهــا 

خالل رئاستها لمجموعة العشرين.
كما تم تدشين النافذة اإللكترونية 
إلــــى  ــــدف  ــهـ ــ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ تــــكــــامــــل(   GCC(
والــمــالحــظــات  االســتــفــســارات  معالجة 
ــة بــــالــــســــوق  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ واالقـــــــتـــــــراحـــــــات الـ
الخليجية المشتركة. حيث يأتي إنشاء 
المرحلة  أهمية  لتأكيد  الــنــافــذة  هــذه 
الــســوق الخلجي  الــحــالــيــة ومـــا شــهــده 
ــدم مـــلـــحـــوظ فــي  ــقــ ــــن تــ الـــمـــشـــتـــرك مـ

تحقيق المواطنة الخليجية. 
هـــذه  أن  ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ وزيـــــــر  وأوضــــــــح 
النافذة تتيح لجميع مواطني المجلس 
الطبيعيين واالعتباريين المستفيدين 
مــــــن مـــــــســـــــارات الــــــســــــوق الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
الــمــشــتــركــة حــق تــقــديــم االســتــفــســارات 
والــمــقــتــرحــات بكل يسر  والــمــالحــظــات 
اإللكتروني  الموقع  خالل  من  وسهولة 

لألمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأكد الوزير أن هناك مبادرات كثيرة 
يتم العمل عليها في دول الخليج، وهي 
بوتيرة  ــراع  اإلســ على  تــركــز  عــام  بشكل 
عوائق  أي  ومعالجة  البينية  الــتــجــارة 
مــــوجــــودة. وقــــد تــحــقــق تــقــدمــا كــبــيــرا 
خاصة فيما يتعلق باالتحاد الجمركي 

بين دول المنطقة.
ــال وزيــــــر الــصــنــاعــة  ــ مــــن جـــانـــبـــه قـ
ــد  ــن راشـ ـــد بـ ــارة والــســيــاحــة زايــ ــجـ ــتـ والـ
بين  الــثــنــائــي  ــتـــمـــاع  االجـ إن  ــانـــي  الـــزيـ
وزراء المالية ووزراء الصناعة والتجارة 
للرغبة  اســتــجــابــة  يــأتــي  الــخــلــيــجــيــيــن 
والــتــجــارة  الصناعة  وزراء  رفعها  الــتــي 
الخليجيين خالل االجتماع الذي عقد 
في 19 و20 أكتوبر الماضي بالبحرين. 
ركز  الثنائي  االجــتــمــاع  أن  إلــى  مــشــيــًرا 
عــلــى جــانــبــيــن أســاســيــيــن هــمــا تــدفــق 
المجلس،  دول  بين  السلع  وانسيابية 
التكتالت  مع  الحرة  التجارة  واتفاقية 

ودول العالم.
وأضاف الزياني: »تم تحديد الدول 
في  التفاوض  مجال  في  األولــويــة  ذات 
خلق  تم  كما  الحرة،  التجارة  اتفاقيات 
فــريــق خــلــيــجــي مــوحــد مــكــون بــرئــاســة 
الفريق  وبــاشــر  الــحــربــي.  عبدالرحمن 
ــاوضــــات ســـــــواء بــشــان  ــفــ ــمــ عـــمـــلـــيـــات الــ

االتفاقيات السابقة أو الجديدة«.
تحظى  الخليج  دول  أن  إلــى  الفتا 
المحلي  الــنــاتــج  مــن  فــقــط   %5 بنسبة 
رفع  الــدول على  هــذه  وتعمل  العالمي. 
ــوق الــعــالــمــيــة  ــســ ــي الــ هـــــذه الـــحـــصـــة فــ

والدخول في اتفاقيات أكبر.
33 % من الناجت العاملي

وفـــــي ســــــؤال حـــــول الـــنـــســـبـــة الــتــي 
يتعلق  فيما  الخليج  دول  تستهدفها 
وزير  أجــاب  العالمي،  المحلي  بالناتج 
الصناعة والتجارة بأن فريق التفاوض 
ويعمل  أسابيع،  ستة  قبل  رسميا  شكل 
حــالــيــا عــلــى الــتــفــاوض مــع ســبــع دول. 
وتــخــتــلــف الـــمـــدد الــزمــنــيــة بــيــن دولـــة 
تتبلور  أن  الــمــؤمــل  مـــن  لــكــن  وأخـــــرى، 
االتــفــاقــيــات مــع نــهــايــة الــعــام أو الــربــع 
الهدف  ليتحقق   2022 عــام  مــن  األول 
الــــذي تــســعــى إلــيــه دول الــخــلــيــج وهــو 
إلــــى نسبة  لــهــا حــصــة تــصــل  تـــكـــون  أن 
العالمي  المحلي  الناتج  من   %33-%30
يصل  أن  إلــى  نسعى  حيث   .2028 عــام 
 10 أقـــوى  يــكــون ضمن  أن  إلــى  الخليج 

اقتصادات في العالم.

ــذة  ــافــ ــنــ ــق بـــــــــدور الــ ــلـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
المبذولة  اإللكترونية في دعم الجهود 
ومواجهة أي معوقات، قال وزير المالية 
الــخــلــيــجــيــيــن  الــــــــوزراء  اجـــتـــمـــاعـــات  إن 
تركز على التسريع في العمل وتسهيل 
ــذا ما  ــ الـــتـــجـــارة والـــتـــبـــادل الــبــيــنــي، وهـ
تــســعــى لـــه الــنــافــذة اإللــكــتــرونــيــة الــتــي 
تعمل بآليات محكمة تشرف على سير 
عملها األمانة العامة لمجلس التعاون 
من أجل تسهيل األمور على التجار في 

دول الخليج.
وبــشــأن رفــع الــتــبــادل الــتــجــاري مع 
الوزير  قال  السعودية  العربية  المملكة 
زايد الزياني: »إن رفع التبادل التجاري 
الطموح  وأن  لــه،  حــدود  يبقى هدفا ال 
أكــبــر مـــن ذلـــك وهـــو تــحــقــيــق الــتــكــامــل 
الخليج  دول  تــعــمــل  بــحــيــث  الــتــجــاري 
ككتلة واحدة«. مؤكدا أن السعودية هي 
التبادل  فــي  للبحرين  األول  الــشــريــك 
ــتـــجـــاري فـــي االتـــجـــاهـــيـــن، وهــــي من  الـ
الــشــركــاء الــرئــيــســيــيــن لــالســتــثــمــار في 

البحرين.
الضريبة املضافة

ــول مـــســـتـــجـــدات رفـــع  ــ وبـــســـؤالـــه حـ
ــافـــة  ــة الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـ ــبــ ــريــ نـــســـبـــة ضــ
الــمــوضــوعــة هي  الــخــطــة  وأن  خـــاصـــة 
الــمــالــيــة:  وزيــــر  قــــال   ،%10 ولــيــس   %15
»خطة التعافي االقتصادي تم إطالقها 
واعتمادها فعال، وهي تركز على محاور 

العمل  فرص  خلق  إلى  تهدف  أساسية 
والـــنـــهـــوض بـــاالقـــتـــصـــاد واالســـتـــدامـــة 
الــمــالــيــة مـــن خــــالل ثــمــانــي مـــبـــادرات. 
برنامج  على  التحديث  إطــالق  تم  كما 

التوازن المالي«. 
نتحدث عن  فإننا عندما  وبالتالي 
الجائحة  بعد  لما  االقتصادية  الخطة 
الـــفـــرص  نـــركـــز عـــلـــى  فـــإنـــنـــا يـــجـــب أن 
ــدة والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــمـــبـــادرات  ــ ــواعـ ــ الـ
واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــي تــحــقــق هــذه 
ــــالق الــخــطــة  ــــك إطــ ــــن ذلـ ـــرص، ومـ ــفـ الــ
للقطاع السياحي والتي تركز على ستة 
في  يصب  ذلك  وكل  أساسية.  قطاعات 
واالستفادة  االقتصادية  الخطة  صالح 
المتميز  العالمي  البحرين  موقع  من 
ــبـــق مــع  ــوي الـــمـــسـ ــ ــقـ ــ ــي الـــتـــعـــامـــل الـ ــ فـ

الجائحة سواء طبيا أو اقتصاديا. 
تعامل  أســـلـــوب  ــان  كـ إذا  مـــا  ــول  وحــ
وتــعــاطــي دولــــة قــطــر مـــع قــــــرارات قمة 
تــمــثــل عــائــقــا أمــــام تحقيق هــذه  الــعــال 
أكد  الخليجية،  التجارية  الطموحات 
أن  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزيــر 
بــقــراراتــهــا  مــلــتــزمــة  دولـــة خليجية  كــل 
وتــســيــر فـــي هـــذا االتـــجـــاه. وقـــد شـــارك 
وزيـــــر الــمــالــيــة الـــقـــطـــري فـــي اجــتــمــاع 
لجنة التعاون المالي واالقتصادي، كما 
شاركت قطر في اجتماع وزراء التجارة 
الــخــلــيــجــيــيــن. وبــالــتــالــي فــــإن الــخــطــة 

واضحة والنوايا واضحة تماما.

تضخم قادم!
المالية  من جانب آخــر شــدد وزيــر 
الــتــعــاطــي بحكمة مــع أي  عــلــى أهــمــيــة 
تــتــعــلــق بـــحـــدوث تضخم  ســيــنــاريــوهــات 
قادم في اقتصاديات العالم، موضًحا أن 
حجم السيولة التي ضختها دول العالم 
لمواجهة تداعيات الجائحة كانت غير 
كل  وفــاقــت  وتاريخيا،  عالميا  مسبوقة 
األزمات العالمية. لذلك من الضروري 
النظر إلى أفضل سبل التعامل مع هذه 
السيولة التي تم ضخها خاصة مع ما 
مع نشهده من ارتفاع في األسعار سواء 
وقــال  والـــمـــواصـــالت.  الــنــقــل  أو  للسلع 
االرتــفــاع  هــذا  تــراقــب  المالية  وزارة  إن 
الــتــجــارة  وزارة  مـــع  بــالــشــراكــة  مــحــلــيــا 

وحماية المستهلك. 
ســـتـــواجـــه  كـــثـــيـــرة  دوال  إن  حـــيـــث 
إشــكــالــيــة االرتـــفـــاع إذا لـــم تــكــن هــنــاك 
اإلشكالية.  هــذه  على  صحيحة  رقــابــة 
ــبــــادرات  ــنـــاك مــ ــكـــون هـ وبـــالـــتـــالـــي قــــد تـ
لــتــخــفــيــف هـــــذه الـــســـيـــولـــة لــمــواجــهــة 
االرتفاع، وتقليل السيولة بشكل سريع 
أخــرى  تداعيات عالمية  إلــى  يــؤدي  قــد 
ويــخــلــق ضــغــوطــات كــبــيــرة خــاصــة على 
في  الحذر  يتطلب  ما  وهــذا  الشركات. 
الــتــعــامــل مــع هـــذه اإلشــكــالــيــة والعمل 

بتنسيق عالمي لتخفيف التداعيات. 
التجارة احلرة

الخليج  دول  كــانــت  إذا  مـــا  ــول  وحــ

ســتــدخــل مـــفـــاوضـــات الـــتـــجـــارة الــحــرة 
أجـــاب  مــتــعــددة،  دول  أو  واحــــد  كــتــكــتــل 
وزير الصناعة والتجارة إن دول الخليج 
ــات الـــتـــجـــارة  ــيـ ــاقـ ــفـ ــي اتـ لـــهـــا ســـابـــقـــة فــ
ــدة مــثــل االتــفــاقــيــة  ــ الـــحـــرة كــكــتــلــة واحـ
تجربتها  لها  وبالتالي  سنغافورة.  مــع 
وخــبــرتــهــا فـــي هـــذا الــجــانــب. حــيــث إن 
زخما  يعطيها  واحــدة  ككتلة  التفاوض 
دول  اقـــتـــصـــاديـــات  أن  ســيــمــا  وال  أكـــبـــر 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون مــتــقــاربــة مـــا يسهل 

التفاوض كفريق واحد.
لــجــنــة  ــاع  ــمــ ــتــ اجــ كــــــان  إذا  وفـــيـــمـــا 
الــتــعــاون الــمــالــي قـــد نــاقــشــت مــوضــوع 
االتــحــاد الــجــمــركــي، قــال وزيـــر المالية 
فعال  إطالقه  تم  الجمركي  االتحاد  إن 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 15 عــــامــــا، ومـــــا تــركــز 
هذا  تعزيز  هو  اآلن  االجتماعات  عليه 
وتسهيل  تسريع  على  والعمل  االتــحــاد 
هذه الخطوات لصالح التجارة البينية 

بين دول الخليج.
ــر الـــصـــنـــاعـــة عــلــى  ــ فــيــمــا عـــلـــق وزيــ
سؤال حول إمكانية وجود استراتيجية 
خليجية موحدة بشأن السياحة فقال: 
قبل  أعــلــنــت  الـــتـــي  االســتــراتــيــجــيــة  إن 
يومين وطنية محلية، وكل هذا ال يمنع 
الــتــعــاون مـــع دول مـــجـــاورة فـــي بــرامــج 
ــوزارة  الــ بـــدأت  وقـــد  مــشــتــركــة.  سياحية 
فعال الحديث مع دول مجاورة للتعاون 

في الشأن السياحي.

واالقتصاد  المالية  وزيــر  آل خليفة  بن خليفة  الشيخ سلمان  تــرأس 
واالقــتــصــادي،  المالي  التعاون  للجنة   )114( االجتماع  أعــمــال  الوطني 
لــدول  الــتــعــاون  بـــدول مجلس  الــتــجــارة  وزراء  مــع  المشترك  واالجــتــمــاع 
كبار  من  عدد  البحرين بحضور  في  أمس  عقد  والــذي  العربية،  الخليج 

المسئولين بالدول االعضاء واألمانة العامة. 
 وافتتح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
الوطني االجتماع بكلمة ترحيبية نقل من خاللها تحيات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد، وتحيات صاحب 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان  الملكي  الــســمــو 

مجلس الوزراء لجميع المشاركين. 
 كما رحب بالوزراء واألمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن 
فالح الحجرف وجميع الحضور في بلدهم الثاني مملكة البحرين مقدمًا 
التعاون  اجتماع لجنة  لعقد  الدعوة  تلبيتهم  والتقدير على  الشكر  لهم 
المالي واالقتصادي حضوريا ألول مرة منذ بدء جائحة فايروس كورونا. 
واالقتصادي  المالي  التعاون  لجنة  إلى  الجدد  الــوزراء  بانضمام  ورحــب 
بدول مجلس التعاون، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أعمال اللجنة. 
أعمال  فــي  بذلوها  الــتــي  جهودهم  على  السابقين  لــلــوزراء  شــكــره  وقـــدم 

اللجنة خالل الفترة الماضية. 
ممثلة  التعاون  لمجلس  العامة  األمانة  إلى  بالشكر  الوزير   وتوجه 
جهودهم  على  الموظفين  وكافة  المساعدين  واألمناء  العام  األمين  في 
العوامل  وتهيئة  االجــتــمــاع  هــذا  لعقد  والتحضير  اإلعـــداد  فــي  الــدؤوبــة 
الــالزمــة لتحقيق أهــدافــه الــمــرجــوة، الفــتــًا  إلــى أن هــذا االجــتــمــاع يأتي 
إنجازات  من  المشترك  الخليجي  العمل  مسيرة  حققته  لما  استكمااًل 
والــروابــط  الــراســخــة  التاريخية  الــعــالقــات  إطـــار  بـــارزة ضمن  ونــجــاحــات 
الوثيقة التي تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 
المجاالت كافة بما فيها المجال المالي واالقتصادي مما أسهم في دعم 

مسارات التنمية. 
المشتركة  الجهود  تعزيز  مواصلة  أهمية  على  المالية  وزيـــر  وأكـــد 
بفضل  رسوخًا  أكثر  أضحت  التي  الخليجي،  العمل  بمنظومة  واالرتقاء 
ما يوليه أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون من اهتمام 
أن  الــى  مشيرا  والبناء.  التنمية  مسارات  نحو  الهادفة  الخطوات  لدعم 
األوضاع الراهنة تتطلب خطة عمل واضحة ومحددة للسير بخطى ثابتة 
من أجل تحقيق أفضل النتائج على صعيد التعافي االقتصادي المنشود.
األهمية  ذات  المواضيع  من  العديد  مناقشة  االجتماع  خــالل   وتــم 

مجلس  دول  بين  المشترك  االقــتــصــادي  التكامل  بتعميق  والمتعلقة 
ولجنة  المركزية،  البنوك  محافظي  لجنة  توصيات  بينها  من  التعاون 
ولجنة  الــجــمــركــي،  االتــحــاد  وهيئة  الضريبية،  اإلدارات  ــدراء  ومــ رؤســـاء 
ببحث  المعني  المصغر  الفريق  وتوصيات  المشتركة،  الخليجية  السوق 
تعزيز  فــي  الجمركي  االتــحــاد  ودور   20-G العشرين  مجموعة  مــبــادرات 
المذكرات  من  عــدد  إلــى  باإلضافة  المجلس،  دول  بين  البينية  التجارة 
المرفوعة من األمانة العامة بشأن عدد من المواضيع ذات البعد المالي 

واالقتصادي.
واالقتصادي  المالي  التعاون  لجنة  أعضاء  دشن  االجتماع   وخــالل 
مــعــالــجــة  إلــــى  تـــهـــدف  ــتـــي  والـ  )GCC Takamul( اإللــكــتــرونــيــة  الـــنـــافـــذة 
الخليجية  بالسوق  الخاصة  واالقــتــراحــات  والمالحظات  االستفسارات 
الــمــشــتــركــة ، ويــأتــي إنــشــاء هـــذه الــنــافــذة تــأكــيــدًا عــلــى أهــمــيــة المرحلة 
الحالية ولما تشهده السوق الخليجية المشتركة من تقدم ملحوظ في 
مواطني  لجميع  النافذة  هذه  تتيح  الخليجية، حيث  المواطنة  تحقيق 
دول مجلس التعاون الطبيعيين واالعتباريين المستفيدين من مسارات 
والمالحظات  االســتــفــســارات  تقديم  حــق  المشتركة،  الخليجية  الــســوق 
لألمانة  اإللكتروني  الموقع  خــالل  من  ويسر  سهوله  بكل  والمقترحات 

العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما ترأس الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
مع  واالقــتــصــادي  المالي  الــتــعــاون  للجنة  المشترك  االجــتــمــاع  الوطني 
الفريق  رئيس  الحربي  عبدالرحمن  وبمشاركة  التجاري  التعاون  لجنة 
الــتــفــاوضــي. إذ رحـــب الـــوزيـــر بــمــشــاركــة الـــــوزراء أعــضــاء لــجــنــة الــتــعــاون 
التجاري في اجتماع لجنة التعاون المالي واالقتصادي الذين يشاركون 
المرئي، وذلك للوقوف على آخر  أو عن طريق تقنية االتصال  حضوريًا 
المجلس  دول  بين  الحرة  التجارة  اتفاقيات  مفاوضات  سير  مستجدات 

والدول والتكتالت االقتصادية األخرى. 
وتقدم بالتهنئة إلى األستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي بمناسبة 
تــعــيــيــنــه مــنــســقــًا عـــامـــًا ورئــيــســًا لــلــفــريــق الــتــفــاوضــي لــمــجــلــس الــتــعــاون 
في  والــســداد  التوفيق  له  متمنيًا  الــحــرة،  التجارة  اتفاقيات  لمفاوضات 
بالشكر  الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزيــر  توجه  كما  الــجــديــدة،  مهامه 
والتقدير إلى المنسق العام السابق الدكتور حمد البازعي على ما بذله 

من جهود مخلصة خالل الفترة السابقة. 

يف م�ؤمتر �صحفي على هام�ش اجتماع جلنة »التعاون املايل« اخلليجية

2028 30% بحل�ول  رف�ع ح�ص�ة دول �لخلي�ج ف�ي �لنات�ج �لعالم�ي �إل�ى 

اخلليجي التجاري  التبادل  لتعزيز  »تكامل«  الـخـلـيـجـيـة  الإلـكـتـرونـيـة  الـنـافـذة  اإطـالق 

وزي����ر �ل��م��ال��ي��ة ي��ت��ر�أ���س �ج��ت��م��اع ل��ج��ن��ة �ل��ت��ع��اون �ل��م��ال��ي و�الق��ت�����ص��ادي 

�ل�خ�ل�ي�ج��ي����ي�����ن �ل��ت��ج������ارة  وزر�ء  م�����ع  �ل�م��ص��ت�����رك  و�الج���ت���م�����اع 

فريق خليجي للتفاو�س حول �لتجارة �لحرة مع تكتالت عالمية.. و�لبدء ب�7 دول

كتب محمد الساعي:
تصوير- روي ماثيوس

آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزيــر  أعلن 
خليفة تدشين النافذة اإللكترونية )GCC تكامل( التي تهدف إلى معالجة 
بــالــســوق الخليجية  االســتــفــســارات والــمــالحــظــات واالقــتــراحــات الــخــاصــة 
المشتركة. مؤكدا أن هذه النافذة تسهم في تسريع وتيرة الجهود المبذولة 

من أجل تعزيز التبادل التجاري بين دول الخليج.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني 
التجارة  اتفاقيات  بشأن  بالتفاوض  المعني  الموحد  الخليجي  الفريق  إن 
تحديد سبع  تم  وقد  فعال،  عمله  بدأ  قد  عالمية  ودول  تكتالت  مع  الحرة 

دول ذات أولوية.
الربع األول من  أو  العام  أن تتبلور االتفاقيات مع نهاية  المؤمل  ومن 
5% من  ســوى  تمثل حاليا  ال  الــتــي  الخليج  دول  أن  إلــى  الفــتــا   .2022 عــام 
 %33-%30 إلــى  حصتها  رفــع  إلــى  تسعى  العالمي،  المحلي  الناتج  إجمالي 
من الناتج المحلي العالمي عام 2028. وأن يكون اقتصاد التكتل الخليجي 

ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم.
وكان كل من وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
الزياني، قد  راشد  زايد بن  والتجارة والسياحة  آل خليفة، ووزير الصناعة 
للجنة  الـــ)114(  االجتماع  أمس مؤتمرا صحفيا على هامش  عقدا مساء 
التعاون المالي واالقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

} جانب من المؤتمر الصحفي.
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ــــب  ــاحـ ــ بــــــعــــــث حـــــــضـــــــرة صـ
ــمــــد بــن  ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــالــــة الــ
مـــلـــك  خــــلــــيــــفــــة  آل  ــــى  ــسـ ــ ــيـ ــ عـ
تهنئة  بــرقــيــة  الــمــفــدى  الـــبـــاد 
ــه خـــــــادم الــحــرمــيــن  ــيــ إلــــــى أخــ
بن  ســلــمــان  الــمــلــك  الشريفين 
عــاهــل  ــعـــود  سـ آل  عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلـــــــك بــمــنــاســبــة 
الذكرى السابعة لتولي العاهل 
في  الــحــكــم  مقاليد  الــســعــودي 

المملكة العربية السعودية.
وأعـــــــــــــــــــرب جـــــــالـــــــتـــــــه فــــي 
ــيــــب تــهــانــيــه  ــيـــة عــــن أطــ ــبـــرقـ الـ
وتـــــمـــــنـــــيـــــاتـــــه ألخـــــــيـــــــه خــــــــادم 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن مــوفــور 
الــــصــــحــــة والــــــســــــعــــــادة وطــــــول 
الخير  مسيرة  لمواصلة  العمر 
للمملكة  يحقق  وأن  والعطاء، 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وشــعــبــهــا 
الــشــقــيــق الــمــزيــد مـــن الــتــقــدم 
ــه  ــادتـ ــيـ واالزدهــــــــــــــار فـــــي ظـــــل قـ

الحكيمة.

ــه بـــعـــمـــق  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وأشـــــــــــــاد جـ
التاريخية  األخــويــة  الــعــاقــات 
الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن 
ــا  والـــشـــعـــبـــيـــن الــشــقــيــقــيــن ومـ

تشهده من تطور ونماء.
ــب الـــســـمـــو  ــ ــاحــ ــ ــث صــ ــ ــعــ ــ وبــ
ــان بــن  ــمـ ــلـ الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر سـ
حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
ــوزراء برقية  ــ الــ رئــيــس مــجــلــس 
تــهــنــئــة إلـــــى خــــــادم الــحــرمــيــن 
بن  ســلــمــان  الــمــلــك  الشريفين 
عــاهــل  ــعـــود  سـ آل  عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلـــــــك بــمــنــاســبــة 
الذكرى السابعة لتولي العاهل 
في  الــحــكــم  مقاليد  الــســعــودي 

المملكة العربية السعودية.
البرقية  فــي  وأعـــرب ســمــوه 
وتمنياته  تــهــانــيــه  خــالــص  عــن 
لـــخـــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن 
موفور الصحة والسعادة وطول 
الخير  مسيرة  لمواصلة  العمر 
من  المزيد  متمنًيا  والــعــطــاء، 

الـــنـــمـــاء واالزدهـــــــــــار لــلــمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وشــعــبــهــا 
ــه  ــادتــ ــيــ ــل قــ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ ــق فـ ــيــ ــقــ ــشــ الــ

الحكيمة.
وأشــــــــــــــاد ســــــمــــــوه بـــمـــتـــانـــة 
التاريخية  األخــويــة  الــعــاقــات 

التي تربط البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــيــن ومـــــا تـــشـــهـــده مــن 

تطور ونمو.

كــمــا بــعــث صـــاحـــب الــســمــو 
الـــمـــلـــكـــي ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
بــرقــيــة تهنئة  الــــــوزراء  مــجــلــس 

ــه صـــاحـــب  ــيــ مـــمـــاثـــلـــة إلــــــى أخــ
محمد  األمــيــر  الملكي  السمو 
بــن ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل 

رئيس  نائب  العهد  ولــي  سعود 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيــــر الــدفــاع 

بالمملكة العربية السعودية.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء يهنئان خادم الحرمين بذكرى توليه مقاليد الحكم

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. } خادم الحرمين الشريفين. } جالة الملك.

ــن حــمــد  أصــــــدر ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــ
آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــالــة الــمــلــك لــأعــمــال 
ــؤون الــشــبــاب، رئــيــس مجلس  اإلنــســانــيــة وشــ
إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب. 
)م( قراًرا بتعيين الدكتور رينر سيلي عضًوا 
لــلــبــتــرول  تــطــويــر  شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس  فـــي 

)تطوير(.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أشـــــاد ســمــو الــشــيــخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بالخبرات العملية 
سيلي  رينر  الدكتور  يمتلكها  التي  الواسعة 
إدارة  لمجلس  بــــارزة  إضــافــة  ســيــكــون  حــيــث 
شــركــة تــطــويــر لــلــبــتــرول فـــي ظـــل الــخــبــرات 
العملية والعلمية التي يمتلكها رينر سيلي، 
مشيًرا سموه إلى أن اختيار أفضل الكفاءات 
دور قطاعي  تــفــعــيــل  مــواصــلــة  فـــي  ســيــســهــم 

النفط والغاز في دعم االقتصاد الوطني.
للدكتور  والنجاح  التوفيق  وتمنى سموه 
رؤيــة  الــمــســاهــمــة بتحقيق  فــي  ريــنــر ســيــلــي 
وعكس  للبترول  تطوير  شركة  إدارة  مجلس 
خبراته في سبيل تحقيق األهداف المرجوة.
ــر ســيــلــي خــبــرة  ــنـ ويــمــتــلــك الـــدكـــتـــور ريـ

ــة، حــيــث إنـــه حــاصــل  ــعـ عــمــلــيــة وعــلــمــيــة واسـ
ــوراه فــــي الــكــيــمــيــاء مــــن جــامــعــة  ــ ــتـ ــ عـــلـــى دكـ
الكيمياء  في  وماجستير  بألمانيا،  غوتينغن 

من جامعة غوتينغن بألمانيا، ويشغل رئاسة 
غرفة التجارة األلمانية الروسية، وكان رئيًسا 

لمجلس إدارة شركة وينترشال أي جي.

نا�ضر بن حمد ي�ضدر قراًرا بتعيين ع�ضو في مجل�س اإدارة »تطوير«

} د. رينر سيلي.} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

} وزير الخارجية ي�ستقبل المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في روسيا االتحادية والوفد المرافق.

اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بن 
راشــــد الـــزيـــانـــي وزيــــر الــخــارجــيــة، أمـــس، 
تتيانا  الــســيــدة  الــخــارجــيــة،  وزارة  بــمــقــر 
الــعــلــيــا لحقوق  الــمــفــوضــة  مــوســكــلــكــوفــا 
اإلنـــســـان فـــي روســـيـــا االتـــحـــاديـــة والــوفــد 
ــهــــم لــمــمــلــكــة  ــارتــ الــــمــــرافــــق بــمــنــاســبــة زيــ

البحرين.
الخارجية  وزيــر  اللقاء، رحب  وخــال 
اإلنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  بوفد 
في روسيا االتحادية، مؤكًدا عمق عاقات 
الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين 
وروسيا االتحادية، مستعرًضا أطر تعزيز 
التعاون الثنائي في مجال حقوق اإلنسان 
بما  أرحـــب  مستويات  إلــى  بها  واالرتـــقـــاء 

يحقق األهداف المنشودة.
مملكة  بجهود  الخارجية  وزيــر  ونــوه 
في  اإلنــســان  حقوق  مجال  فــي  البحرين 
ظـــل الـــحـــرص واالهـــتـــمـــام الـــــذي تــولــيــه 
الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة  المملكة 
آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى 
الباد المفدى، مستعرًضا أبرز اإلنجازات 
التي حققتها مملكة البحرين في مجال 

حماية حقوق اإلنسان.
المفوضية  وفــد  أعـــرب  جانبهم،  مــن 
ــي روســـيـــا  ــ ــا لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان فـ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
االتــحــاديــة عــن اعــتــزازهــم بــزيــارة مملكة 
التعاون  تعزيز  أهمية  مؤكدين  البحرين، 
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك بــيــن الــبــلــديــن في 

ــوق اإلنــــســــان فــــي الــمــحــافــل  ــقـ ــال حـ ــجـ مـ
الرفعة  دوام  للمملكة  متمنين  الــدولــيــة، 

واالزدهار.
وجرى خال اللقاء بحث سبل تعزيز 
التعاون والتنسيق المشترك في الشؤون 

المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء الـــســـيـــد عـــلـــي أحــمــد 
الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق 
سفير  كرمنيف  إيجور  والسفير  اإلنسان، 
البحرين،  مملكة  لــدى  االتحادية  روسيا 
والسفير د. أروى حسن السيد رئيس قطاع 
الخارجية،  بـــوزارة  اإلنــســان  شــؤون حقوق 
رئيس  القرينيس  إبراهيم  أحمد  والسيد 
قطاع الشؤون األوروبية بوزارة الخارجية.

وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ي���وؤك���د ع��م��ق ع���اق���ات ال�����ض��داق��ة

ال���ت���ي ت���رب���ط ال���ب���ح���ري���ن ورو����ض���ي���ا االت���ح���ادي���ة

استقبل الفريق الركن عبداهلل بن حسن 
النعيمي وزير شؤون الدفاع بالقيادة العامة 
صباح أمس األحد 7 نوفمبر 2021م الفريق 
القوات  قائد  كوبر  برادفورد  تشارلز  بحري 
البحرية بالقيادة المركزية األمريكية قائد 

األسطول الخامس والوفد المرافق له.
وخال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع 
المركزية  بالقيادة  البحرية  القوات  بقائد 
األمريكية قائد األسطول الخامس والوفد 
الــمــرافــق لـــه، مــشــيــدًا بــعــاقــات الــصــداقــة 
البحرين  مملكة  بين  القائمة  التاريخية 

والواليات المتحدة األمريكية.
حضر اللقاء اللواء الركن غانم إبراهيم 
الــفــضــالــة مــســاعــد رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــان 
سلمان  الشيخ  الــركــن  والــلــواء  للعمليات، 
بـــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة مـــديـــر الــتــخــطــيــط 

طيار  الــركــن  والــلــواء  والتقنية،  والتنظيم 
ــلـــمـــان آل خــلــيــفــة  بــــن سـ ــيـــخ مـــحـــمـــد  الـــشـ
مــديــر الــتــعــاون الــعــســكــري، والـــلـــواء الــركــن 

العمليات  مــديــر  الـــدوســـري  إبــراهــيــم  ــؤاد  فـ
المشتركة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

وزي��������ر �������ض������وؤون ال������دف������اع ي�������ض���ي���د ب���ع���اق���ات

ال�����������ض�����داق�����ة ال����ب����ح����ري����ن����ي����ة االأم����ري����ك����ي����ة

} وزير �س�ؤون الدفاع ي�ستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األمريكية.

الدكتور  الركن  العميد  ترأس 
الشيخ حمد بن محمد آل خليفة 
مساعد رئيس األمن العام لشؤون 
وزارة  وفـــد  والـــتـــدريـــب  الــعــمــلــيــات 
المشارك في االجتماع  الداخلية 
المشتركة  العليا  للجنة  الــرابــع 
لــلــتــمــريــن الـــتـــعـــبـــوي الــمــشــتــرك 
لــأجــهــزة األمــنــيــة بـــدول مجلس 
العربية  الــخــلــيــج  لـــدول  الــتــعــاون 
المقرر  الــعــربــي(،  الخليج  )أمـــن 
مــن  األول  الـــــربـــــع  فـــــي  ــه  ــتــ ــامــ إقــ
الــعــربــيــة  بــالــمــمــلــكــة  2022م  ــام  عــ

السعودية الشقيقة.
وقد تم خال االجتماع تأكيد 
تم  التي  التوصيات  نتائج  تنفيذ 
استعراض  الى  إضافة  تحقيقها، 
اســـتـــعـــدادات وتــجــهــيــزات الــلــجــان 
التمرين،  في  المشاركة  الخاصة 
تقديم عرض لفرضيات  تم  فيما 
األمنية  والــتــهــديــدات  الــتــحــديــات 

الحالية وسبل التعامل معها.

ــاد مــســاعــد رئـــيـــس األمـــن  ــ أشـ
والتدريب  العمليات  العام لشؤون 
اإلدارات  تــبــذلــهــا  الــتــي  بــالــجــهــود 
هذا  فــي  ستشارك  التي  واللجان 
التمرين الخليجي الذي يأتي في 
التعاون  تعزيز  على  العمل  إطــار 
المشترك بدول المجلس وتبادل 

في  المستمر  والتطوير  الخبرات 
الــتــعــامــل األمـــنـــي مـــع األحـــــداث 
والــتــحــديــات الــمــشــتــركــة، مــشــيــرًا 
الــخــلــيــج  »أمــــــن  تـــمـــريـــن  أن  إلـــــى 
الـــعـــربـــي« يــعــكــس مــــدى الــتــكــاتــف 
األمـــنـــيـــة  الـــــواجـــــبـــــات  أداء  فـــــي 
إضافة  يمثل  أنــه  كما  المشتركة، 

والتنسيق  التعاون  منظومة  إلــى 
األمني وتبادل الخبرات بين دول 
مجلس التعاون، مثمنا دعم وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الــمــســتــمــر، ومــتــابــعــة 
رئــــيــــس األمــــــــن الـــــعـــــام لــتــطــويــر 
القوى البشرية والتنظيم اإلداري 
وتوفير أحدث وسائل التكنولوجيا 
بالتدريب  باالهتمام  والــمــعــدات، 
والتنسيق  المشتركة  والــتــمــاريــن 

العملياتي مع مختلف الجهات.
تــمــريــن  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
الــعــربــي األول كــان  الــخــلــيــج  أمـــن 
قـــد أقــيــم بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
التمرين  أقــيــم  فــيــمــا   ،2016 ــام  عـ
العربية  اإلمـــــارات  بــدولــة  الــثــانــي 
ويهدف   ،2020 عــام  فــي  المتحدة 
التعاون  تعزيز  إلى  التمرين  هذا 
التنسيق،  درجــة  ورفــع  المشترك 
والوقوف على الجاهزية األمنية، 
ــبـــادل الــتــجــارب  بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـ

والخبرات بين الدول المشاركة.

ي��ب��ح��ث  3 ال�����ع�����رب�����ي  ال����خ����ل����ي����ج  اأم����������ن  اج�����ت�����م�����اع 

ا������ض�����ت�����ع�����دادات ال����ت����م����ري����ن ال����ت����ع����ب����وي ال���م�������ض���ت���رك

} م�ساعد رئي�س االأمن العام خالل االجتماع.

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
محاولة االغتيال الفاشلة التي استهدفت 
وزراء  رئــيــس  الكاظمي،  مصطفى  السيد 
هذا  مستنكرة  الشقيق،  العراق  جمهورية 

الــــذي يستهدف  اآلثــــم  اإلرهـــابـــي  الــعــمــل 
زعــزعــة األمـــن واالســتــقــرار وإثــــارة الفتنة 
فـــــي الــــــعــــــراق الــــشــــقــــيــــق، مـــــؤكـــــدة وقـــــوف 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــع جــمــهــوريــة الــعــراق 

ــاب،  اإلرهـ فــي حربها ضــد  وشــعــًبــا  حكومة 
ودعــمــهــا لــكــل اإلجــــــــراءات الــمــتــخــذة من 
وأمنه  الــعــراق  ســيــادة  على  الحفاظ  أجــل 

واستقراره ونمائه. 

ال��ع��راق  وزراء  رئ��ي�����س  اغ��ت��ي��ال  م��ح��اول��ة  ت��دي��ن  ال��ب��ح��ري��ن 

استقبل الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
للصحة بمقر المجلس صباح امس )األحد( 
وفــــدًا مــن الــبــنــك الـــدولـــي بــرئــاســة الــدكــتــور 
ــر بــــرامــــج الــتــنــمــيــة  ــديـ ــح الـــســـحـــرتـــي مـ ــامـ سـ
والــشــرق  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي  البشرية 
ــك بــحــضــور  ــ ــال إفــريــقــيــا وذلـ ــمـ ــــط وشـ األوســ
إبراهيم علي  السيد  للمجلس  العام  األمين 
النواخذة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون 
في  للصحة  االعــلــى  والمجلس  البنك  بين 
الكوادر  تنمية  وفي  عمومًا  الصحي  القطاع 

الصحية بشكل خاص.
أكـــد رئــيــس المجلس  الــمــنــاســبــة  وبــهــذه 
القطاع  تطوير  مــبــادرات  أن  للصحة  األعلى 
لدن  مــن  مــحــدود  بــدعــم ال  الصحي تحظى 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــاد الــمــفــدى 
بن  سلمان  الملكي األمير  السمو  وصــاحــب 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 

الوزراء.
واستعرض الشيخ محمد بن عبداهلل آخر 
مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني 
الــــذي يــمــثــل أحـــد الــمــشــاريــع االســتــراتــجــيــة 
ــات الــصــحــيــة فــي  ــدمـ ــخـ ــودة الـ ــ لــتــحــســيــن جــ
ــنـــاء لــلــبــنــك  ــبـ ــًا بــــالــــدور الـ ــنـــوهـ الــمــمــلــكــة، مـ

وأهم مبادراته  للبرنامج  الدولي في اإلعداد 
الذاتي للمستشفيات  التسيير  المتمثلة في 
الحكومية ومراكز الرعاية الصحية األولية، 
الوطني  الصحي  الضمان  صندوق  وتشكيل 

وتبادل الخبرات بشأن تنفيذ البرنامج.
الشراكة  إطـــار  فــي  التنسيق  هــذا  ويــأتــي 
ــلــــى لــلــصــحــة والــبــنــك  بـــيـــن الــمــجــلــس األعــ
من  لــديــه  مــا  البنك  سيقدم  حيث  الــدولــي، 
خبرات جمة وتجارب رائدة في هذا المجال، 
حيث إن البنك قد قام بتطبيق نظم مماثلة 

في العديد من الدول.

ــدم مــمــثــل الــبــنــك الــدولــي  مـــن جــانــبــه قـ
ــي عـــــــــــددًا مــن  ــرتــ ــحــ ــســ ــح الــ ــ ــامـ ــ الـــــدكـــــتـــــور سـ
اجتماعات  سلسلة  عقد  بشأن  المقترحات 
وتعزيز  الصحية  الكوادر  احتياجات  لتقييم 
القدرات في المجال وترسيخ أسس التعاون 
الضمان  مــجــال تطبيق  فــي  الــقــدرات  وبــنــاء 
الصحي، كما أثنى على دور الفريق البحريني 
الــقــائــم عــلــى الـــمـــشـــروع، مـــؤكـــدًا أن الــبــنــك 
الدولي سيواصل العمل الوثيق إلنجاح هذا 
الـــمـــشـــروع، لــمــا لـــه مـــن نــتــائــج ايــجــابــيــة في 

تحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

رئي�س »االأعلى لل�ضحة« يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون الثنائي

} خالل االجتماع.

ــة جـــامـــعـــة  ــســ ــيــ اســـتـــقـــبـــلـــت رئــ
ــر  ــ ــواهـ ــ ــن الـــــــدكـــــــتـــــــورة جـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
الــمــضــحــكــي رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
األستاذ  الخليجية  الجامعة  وإدارة 
الدكتورة منى راشد الزياني، ونائب 
بــالــجــامــعــة  اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
العاني،  مهند  األســتــاذ  الخليجية 
الدكتور  األســتــاذ  الجامعة  ورئــيــس 
مهند المشهداني، في مكتبها بمقر 
جامعة البحرين. وخال هذا اللقاء 
الخليجية  الجامعة  مسؤولو  قــدم 
رئيسة جامعة  إلى  التهاني  خالص 
الثقة الملكية  البحرين على نيلها 
الوطنية،  الجامعة  لقيادة  السامية 

متمنين لها السداد والتوفيق.

ومـــن جــانــبــهــا أشــــادت األســتــاذ 
الـــــدكـــــتـــــورة مـــنـــى راشــــــــد الـــزيـــانـــي 
بذلتها  التي  االستثنائية  بالجهود 
توليها  أثناء  المضحكي  جواهر  د. 
التعليم  جــودة  هيئة  رئيس  منصب 
الـــدور اإليجابي  والــتــدريــب، مــؤكــدة 
الذي أسهمت المضحكي في رسمه 
بإبداعها  الماضية  السنوات  خــال 
اإلدارة  فـــي  وتــفــانــيــهــا  الــعــطــاء  فـــي 

االستراتيجية للهيئة سابًقا.
ــانـــي: إنـــنـــا نــرى  وأضـــافـــت الـــزيـ
المضحكي  جواهر  الدكتورة  اليوم 
الرائدة  البحرينية  للمرأة  نموذًجا 
التي ستصنع أثًرا راسًخا في طريق 
التعليمية  العملية  بجودة  االرتقاء 

على  وذلــــك  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
الـــوطـــنـــيـــة األم  الـــجـــامـــعـــة  صـــعـــيـــد 
جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن، وكــــذلــــك عــلــى 

التعليمية  المؤسسات  بقية  صعيد 
من خال تعاونها المستمر ورؤيتها 

السديدة.

د. منى الزياني: الدكتورة جواهر الم�ضحكي نموذج للمراأة البحرينية الرائدة

} د. جواهر المضحكي.} د. منى راشد الزياني.
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اال�ستراتيجية ال�سياحية.. 

التوظيف واالزدواجية 

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
ــرار إلــغــاء الــتــبــاعــد فــي دور الــعــبــادة  ــزال الــنــاس يــتــرقــبــون قـ ال يـ
ــوة بــالــعــديــد مـــن الـــبـــرامـــج واألنــشــطــة  ــ ــع، أسـ ــوامـ ــجـ والــمــســاجــد والـ
جمهور  من  بكثير  أقل  العبادة  دور  جمهور  أن  وخاصة  والفعاليات، 
هنا،  موجود  كــورونــا  فيروس  أن  يتصور  أحــد  وال  الفعاليات...  تلك 

وغائب هناك..!!
االستراتيجية السياحية.. التوظيف واالزدواجية:

الموقر  الــوزراء  أعلنها مجلس  التي  االقتصادي  التعافي  خطة 
األسبوع الماضي، ذات األهداف الحيوية، ستتبعها مشاريع ومبادرات، 
وبـــرامـــج وفــعــالــيــات، ولــكــن مــن الــمــهــم جـــدا أن كــل تــلــك الــمــشــاريــع 
والخطط الفرعية يجب أن ترتبط بركيزة أساسية من خطة التعافي 
االقتصادي هي )التوظيف(، وتوفير فرص العمل للشباب البحريني، 
لتحقق التوازن بين المكاسب المالية لخزانة الدولة وتوفير فرص 

التوظيف للمواطنين.
ــــازم الـــيـــوم أن نــشــيــر إلـــى أهــمــيــة هـــذا األمـــر،  ربــمــا كـــان مـــن الـ
وخاصة أن الخطط الفرعية بدأ يتم إعانها، كخطة االستراتيجية 
الباد،  إجــازة في  يوم  لها مؤتمر صحفي في  التي عقد  السياحية، 
ويعقبه يوم إجازة في الدول الغربية، وال أدري مدى فاعلية وتأثير 
المستهدفة  الــدول  إلــى  أخــبــاره  ووصــول  الصحفي،  المؤتمر  موعد 
والرأي العام األجنبي، ونرى أن توقيت المؤتمر الصحفي غير موفق 

في التوقيت.
من  السياحية  االستراتيجية  ستحقق  وكــم  التوظيف،  عنصر 
فرص نوعية لتوظيف الشباب البحريني، المرتبط بخطة التعافي 
كلمة  أو  إشــارة  أي  لها  نر  ولم  الصحفي،  المؤتمر  )األم(، غابت عن 
أو حرف في الخبر الرسمي، فضا عن أن طرح مثل هذه المشاريع 
والخطط النوعية يجب أن يوازن بين الخطاب المحلي والخطاب 

الخارجي، أي بين المواطنين في الداخل والسياح في الخارج.
نقطة مهمة أخرى في ذات الصدد، هي التكامل والتنسيق بين 
االزدواجية،  في حفرة  الوقوع  وعدم  الرسمية،  والمؤسسات  الجهات 
خطة  أهـــداف  تحقيق  أجــل  مــن  والمسؤوليات،  الصاحيات  وتــنــازع 
شأنها  مــن  صغيرة  كانت  وإن  اإلداريـــة  الــنــزاعــات  إن  حيث  التعافي، 
العليا..  الوطنية  وأهــدافــهــا  االقــتــصــادي  التعافي  خطة  تعرقل  أن 
اإلشرافي  العمل  مركزية  أن  ونــرى  الــشــأن،  هــذا  في  كثيرة  واألمثلة 
فـــي كـــل الــمــؤســســات والـــــــوزارات ســتــذيــب كـــل الـــنـــزاعـــات، وتــلــغــي كل 

»الحزازيات«..!!
االستراتيجية  إطاق  فإن  ومنصفين  موضوعيين  نكون  وحتى 
السياحية للبحرين لألعوام 2022-2026 يعتبر داعما لجهود فريق 
آل  الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  البحرين بقيادة صاحب 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، باعتبارها ضمن 
األدوات األساسية والرئيسية لخطة التعافي االقتصادي، وكل األمور 
التي وردت في الخطة تعكس جهدا كبيرا وتطلعات ضخمة من أجل 

مستقبل الباد واقتصادها.
والجميل في االستراتيجية السياحية أنها ربطت بين األصالة 
والـــمـــعـــاصـــرة، بــيــن الــمــشــاريــع ذات الــثــقــافــة الــبــحــريــنــيــة األصــيــلــة 
والمشاريع السياحية العصرية، وربط كل ذلك برؤية البحرين 2030، 
وزيادة اإليرادات.. ولكن سيبقى التحدي األهم التركيز على عنصر 
الخطط  كــل  فــي  االزدواجـــيـــة  على  بالقضاء  واالهــتــمــام  التوظيف، 

الفرعية لخطة التعافي االقتصادي. 
آخر السطر: 

لــألدوات  محل  مــن  غــرفــة«  »مصابيح  اشــتــرت  بحرينية  مواطنة 
أن  حين  في  فلس(،   800( بقيمة  المنامة  العاصمة  في  الكهربائية 
الكهربائية في محافظة  تباع في محات لألدوات  المصابيح  نفس 
المحرق مثا بقيمة )دينارين للمصباح الواحد(.. ومثل هذه األمور 
البضاعة،  ذات  على  المحافظات  من  العديد  في  ومنتشرة  موجودة 

إن لم تكن في ذات المحافظة.. ومنا إلى إدارة حماية المستهلك.

يــؤكــد الــكــاتــب والــبــاحــث الــفــرنــســي فيليب 
ميريو )Philippe Meirieu( أن متعة التعلم 
أســــاس  هــــي   )Learning Enjoyment(
نشاط  أي  يوجد  ال  وأنــه  التربية،  أنــواع  جميع 
فــكــري رفــيــع الــمــســتــوى مــن دون مــتــعــة، لــذلــك، 
ال يمكن أن تكون هناك تربية من دون اكتشاف 
متعة التعلم. وفي حين أشارت بعض الدراسات 
التربوية إلى أن الطاب يتعلمون بصورة أفضل 
اعتبرت  مــمــتــعــة،  الــتــعــلــم  عملية  تــكــون  عــنــدمــا 
مؤشرًا  التعلم  متعة  األخـــرى  الــدراســات  بعض 
عــلــى فــاعــلــيــة كـــل مـــن الــمــعــلــم وطــريــقــتــه في 
توظيف طرق  أهمية  تــأتــي  هنا  مــن  الــتــدريــس. 
االنتباه  تثير  تحفيزية  تربوية  واستراتيجيات 
وتقنع  واحـــد،  آن  فــي  والــفــائــدة  المتعة  وتحقق 
الطاب بأهمية المحتوى التعليمي وحاجتهم 
إليه. ومن أهم االستراتيجيات التي تعمل على 
التعليمية  للعملية  ــرح  ــمـ والـ الــمــتــعــة  إضـــفـــاء 

التعلمية. 
استراتيجية قوائم الطعام 

الطعام  قــوائــم  استراتيجية  تعريف  يمكن 
من  شــكــل  أنــهــا  عــلــى   )Learning Menus(
 Differentiated( المتمايز  التعلم  أشــكــال 
مــهــارات  تنمية  إلــى  تــهــدف  الــتــي   )Learning
الــعــمــل الـــحـــر والـــجـــمـــاعـــي مـــن خــــال إعــطــاء 
الطاب قوائم من األنشطة والمهام التعليمية 
ــتـــي يــســتــطــيــعــون مــنــهــا اخـــتـــيـــار مــــا يــنــاســب  الـ
متعة  لتحقيق  وميولهم،  وقدراتهم  إمكاناتهم 
وتقوم  المنشودة.  التعليمية  واألهــداف  التعلم 
نفسه  الطالب  يتخيل  أن  على  االستراتيجية 
داخل مطعم وأن عليه اختيار الطبق الرئيسي 
الــــذي ال بـــد مـــن تـــنـــاولـــه، وبــجــانــبــه الــمــقــبــات 
من  المناسب  االختيار  عليه  ولكن  والحلويات، 

بين هذه األشياء. 
ــام مــن  ــعـ ــم الـــطـ ــوائــ وتـــعـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــ
تثير  حيث  تطبيقها،  الممتع  االستراتيجيات 
المنافسة والحماس بين الطاب، وتنمي مهارات 
التفكير الناقد واإلبداع والتعلم الذاتي لديهم، 
كما تساعد كثيرًا في تحسين مستوى التحصيل 
ــمــــي وتــحــقــيــق األهــــــــداف الــتــعــلــيــمــيــة.  ــاديــ األكــ
االستراتيجية  هــذه  تعمل  ذلــك،  الــى  باإلضافة 
على ترسيخ المعلومات في عقول الطاب مدة 

زمنية أطول وتحسن ذاكرتهم. وتشير الدراسات 
إلـــى فعالية هـــذه االســتــراتــيــجــيــة في  الــتــربــويــة 
التعلم المعتمد على المشروعات )PBL(، حيث 
تنظم العمل وتساعد في تنوعه، باإلضافة إلى 
الــتــقــويــم لحل  مـــن  مــتــنــوعــة  أدوات  تــوفــر  أنــهــا 

مشكات صعوبات التعلم.
ويــســتــطــيــع الــمــعــلــم تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة 
قوائم الطعام من خال مجموعة من الخطوات، 
ووضع  المعرفي  المحتوى  بتحديد  تبدأ  التي 
ــول هــذا  مــجــمــوعــة مـــن الــمــهــام أو األســئــلــة حــ
بطاقات  بتحضير  المعلم  يقوم  ثم  المحتوى، 
تشبه قوائم الطعام في المطاعم، والتي تحتوي 
عــلــى ثــاثــة أشـــكـــال: مــقــبــات، وطــبــق رئــيــســي، 
المعلم مجموعة  يــفــرغ  ذلـــك،  بــعــد  وحــلــويــات. 
تكون  بحيث  القوائم،  هذه  في  السابقة  المهام 
المهام االختيارية ضمن المقبات والحلويات، 
والــمــهــام اإلجـــبـــاريـــة ضــمــن الــطــبــق الــرئــيــســي. 
الــمــرح والــحــمــاس، يكون  وإلضــفــاء المزيد مــن 
ــذه الــبــطــاقــات هـــو اســم  ــم الــمــطــعــم عــلــى هــ اســ
المادة التعليمية أو عنوان المحتوى التعليمي. 
ــرًا، يــقــوم الــمــعــلــم بــتــوزيــع الــبــطــاقــات أو  ــيــ وأخــ
القوائم على الطاب، ويطلب منهم أن يتخيلوا 
أنــفــســهــم فــي مــطــعــم لــتــنــاول مــا يــنــاســبــهــم من 

األصناف المختلفة.
ومن األمثلة على تطبيق هذه االستراتيجية 
فـــي الــريــاضــيــات إنـــشـــاء قـــوائـــم لــمــطــعــم »نـــادي 
الطالب  يــخــتــار  بحيث  الــريــاضــيــة«،  العمليات 
مهمة واحدة من قائمة المقبات، والتي تتكون 
البوربوينت  بــرنــامــج  على  عــرض  تصميم  مــن: 
 Mind( ذهــنــيــة  خــريــطــة  وتــصــمــيــم   ،)PPT(
قــائــمــة  ومــــن  ريـــاضـــيـــة.  مــجــلــة  وعـــمـــل   ،)Map
الــطــبــق الــرئــيــســي، يــجــب عــلــى الــطــالــب اختيار 
جــمــيــع مــكــونــات الــقــائــمــة، والـــتـــي تــتــكــون مــن: 
فـــي شـــرح درس،  الــصــغــيــر  الــمــعــلــم  تــطــبــيــق دور 
والمشاركة  الرياضية،  التمارين  ببعض  والقيام 
ــادي الــعــمــلــيــات الــريــاضــيــة. أمــا  فـــي مــســابــقــة نــ
اختيار  للطالب  فيمكن  الحلويات،  قائمة  مــن 
مهمة واحدة من المهام اآلتية: تصميم بطاقات 
واالنضمام  بالحياة،  الرياضيات  لربط  مبتكرة 
وتصميم  الــضــرب،  بــجــدول  التوعية  إلــى حملة 

وسائل تعليمية لتعليم جدول الضرب. 

تطبيق ا�ستراتيجية قوائم الطعام في التعليم

بن  الشيخ خليفة  اللواء  قام 
العام  المفتش  خليفة  آل  أحمد 
بــــزيــــارة لمقر  الــداخــلــيــة  بـــــــوزارة 
هــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة 
ــي، حــيــث  ــسـ ــيـ ــرئـ ــة الـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
كـــان فـــي اســتــقــبــالــه مــحــمــد علي 
الــــقــــائــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
ــتــــور زكـــريـــا  ــيـــة، والــــدكــ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
أحـــمـــد الـــخـــاجـــة نـــائـــب الــرئــيــس 

للتحول اإللكتروني.
وقــــد اطـــلـــع الــمــفــتــش الــعــام 
والتطبيقات  الخدمات  أبرز  على 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا 
القطاعين  مــع  بالتعاون  الهيئة 
الــعــام والـــخـــاص وذلـــك فــي إطــار 
وتـــعـــزيـــز  األداء،  مـــســـتـــوى  رفــــــع 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ جــــــــودة الـ
لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن الــمــواطــنــيــن 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، حـــيـــث أعــــــرب عــن 
مجال  في  الهيئة  بجهود  إشادته 
تــســريــع وتــيــرة الــتــحــول الــرقــمــي، 
للجهات  التحول  وتفعيل خطط 
الحكومية بما يسهم في تحقيق 

تطلعات وتوجيهات الحكومة.
ــتـــش الــــعــــام  ــفـ ــمـ ــع الـ ــمــ ــتــ واســ
إليجاز حول دور الهيئة في توفير 
واتخاذ  واالحــصــائــيــات،  البيانات 
القرارات المبنية على المعلومات 
وأهميتها  والــمــوثــوقــة،  الــدقــيــقــة 
في التشجيع على إطاق المزيد 
القائمة  الوطنية  الــمــبــادرات  من 
ــار، فــيــمــا  ــكــ ــتــ عـــلـــى اإلبــــــــداع واالبــ
متحف  على  الزيارة  اطلع خال 

يستعرض  الــذي  المصغر  الهيئة 
التي  التاريخية  المحطات  أبـــرز 

مرت بها.
وأشــــــــــــــاد الــــمــــفــــتــــش الـــــعـــــام 
ــذي قــامــت به  ــالـــدور الــمــمــيــز الــ بـ
هــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة 
االلــــكــــتــــرونــــيــــة خــــــــال جـــائـــحـــة 
كورونا من خال الدفع بعمليات 
ــي الــقــطــاع  ــي فــ ــمـ ــرقـ ــول الـ ــحـ ــتـ الـ
المواصلة  مــؤكــدًا ضـــرورة  الــعــام، 
عــلــى نــفــس الــنــهــج بــمــا يــعــزز من 
قـــادرة  ويجعلها  المملكة  مــكــانــة 
مـــســـتـــجـــدات  أي  ــة  ــبــ ــواكــ مــ عـــلـــى 
لكل  شكره  عن  معربًا  وتحديات، 
مــنــتــســبــيــهــا لـــمـــا يـــقـــدمـــونـــه مــن 
ــد فــــي ســبــيــل خــدمــة  ــهـ عـــمـــل وجـ

المواطنين والمقيمين.
ــن الـــرئـــيـــس  ــمـ ــه ثـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات 

والـــحـــكـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة هـــذه 
الــــــــزيــــــــارة الـــــتـــــي تـــــؤكـــــد حــــرص 
بتطبيق  العام  المفتش  واهتمام 
أعلى مقاييس الجودة في العمل، 
ــات الــمــقــدمــة  ــدمـ ــخـ ومـــســـتـــوى الـ

للجمهور.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى 
مــلــتــقــى الــهــيــئــة الـــخـــاص بــوضــع 
للجهات  الرقمي  التحول  خطط 
الــــذي   2022 ــام  ــعــ لــ الـــحـــكـــومـــيـــة 
بــإقــبــال  وحــظــي  مـــؤخـــرا،  نظمته 
وتفاعل من قبل مختلف الجهات 
ودوره  أهميته  مؤكدًا  الحكومية، 
ــلـــى احـــتـــيـــاجـــات  فــــي الـــتـــعـــرف عـ
بشأن  وتطلعاتهم  الــجــهــات  هـــذه 
ــنـــيـــات وتـــحـــويـــل  ــتـــقـ اســـتـــثـــمـــار الـ
الـــخـــدمـــات، بــمــا يــســهــم فـــي بــنــاء 
متكاملة  حكومية  وطنية  خطة 

للتحول الرقمي.

وزي������ر ال���ع���م���ل ي���ن���وه ب������دور ال��ج��م��ع��ي��ات

االأه���ل���ي���ة ف����ي دع�����م م�����س��ي��رة ال��ت��ن��م��ي��ة
ــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة،  الــتــقــى وزيــ
النائب  حــمــيــدان،  علي  محمد  بــن  جميل  السيد 
هـــشـــام أحـــمـــد الــعــشــيــري، والـــنـــائـــب عــلــي محمد 
أهليتين في  اسحاقي، بحضور ممثلي جمعيتين 
منطقتي الدير وسماهيج، هما جميعة الصيادين 

المحترفين وجمعية سماهيج الخيرية.
وخــــال الــلــقــاء تــم اســتــعــراض أبــــرز مــبــادرات 
المنظمات األهلية المذكورة التي تسعى إلى أداء 
رسالتها وتحقيق أهدافها االنسانية واالجتماعية 
في  والتطوعي  التنموي  العمل  تعزيز  خــال  من 
التي  النوعية  المبادرات  وتبني  البحرين،  مملكة 
تــخــدم مــخــتــلــف شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، وتــســهــم في 
تعزيز  بحث سبل  وكذلك  واألســـر،  األفـــراد  تنمية 
لارتقاء  الجمعيات  وهـــذه  الــــوزارة  بين  الــتــعــاون 
العيش  وتوفير  للمواطنين  المقدمة  بالخدمات 

الكريم لهم.
كــمــا تــطــرق االجــتــمــاع الـــى مــســاعــي جمعية 

الصيد  بمهنة  لــارتــقــاء  المحترفين  الــصــيــاديــن 
للمحافظة  واألهــلــي  الحكومي  والـــدور  الــبــحــري، 
أساسي  رزق  مــصــدر  تعد  الــتــي  المهنة  هــذه  على 
للعديد من األسر البحرينية، والسعي للمحافظة 
عــلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا مـــن الــمــهــن الـــمـــتـــوارثـــة الــتــي 
بتذليل  وذلـــك  مــزاولــتــهــا،  على  األجــيــال  تتعاقب 
العقبات التي تواجهها وتسهيل اإلجراءات اإلدارية 

لها وفقًا لألنظمة واللوائح المقررة.
بــالــدور الـــذي تضطلع به  وقـــد نـــوه حــمــيــدان 
منظمات المجتمع وأهمية دور الجمعيات األهلية 
التنمية، مؤكدًا دعم وزارة العمل  في دعم مسيرة 

والتنمية االجتماعية لكافة الجهود األهلية.
من جانبهم، أشاد النائب العشيري واسحاقي 
والتنمية  العمل  وزارة  بجهود  الجمعيات  ورؤســاء 
الــبــرامــج التنموية  االجــتــمــاعــيــة فــي مــجــال دعـــم 
التي تنفذها المنظمات األهلية وتيسير إجراءات 

العمل التطوعي واإلنساني النبيلين.

} وزير العمل يلتقي مجموعة من النواب وممثلي الجمعيات األهلية.

جه���ود عل���ى  يطل���ع  بالداخلي���ة  الع���ام  المفت����ش 

هيئ�ة المعلوم�ات ف�ي ت�س�ريع وتي�رة التح�ول الرقم�ي

} جانب من الزيارة.

أول  بالبحرين،  األمريكية  الجامعة  تفخر 
األمريكي  الــطــراز  على  مصممة  شاملة  جامعة 
في مملكة البحرين، باإلعان عن إقامة شراكتها 
ــة مــــع جـــامـــعـــة واليــــــة كــالــيــفــورنــيــا -  ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ
هــي جــزء  الــجــامــعــة  تــعــد   )CSUN(. نــورثــريــدج 
من نظام جامعة والية كاليفورنيا الذي يضم 23 
الواليات  في  األكبر  النظام  وهــو  جامعيا،  حرما 
طــالــب   500،000 مـــن  يـــقـــرب  مـــا  مـــع  الــمــتــحــدة 
الــتــدريــس  وأكــثــر مــن 50،000 مــن أعــضــاء هــيــئــة 

والموظفين.
يمكن لطاب الجامعة األمريكية بالبحرين 
والية  جامعة  مع  األكاديمية  الشراكة  خــال  من 
إلــــى منهج  الــــوصــــول  نــــورثــــريــــدج،  كــالــيــفــورنــيــا- 
مما  األكــاديــمــي،  النجاح  على  يركز  قــوي  دراســـي 
سيفتح لهم أبواب الوظائف في السوق اإلقليمية 
ومسارا  الــخــارج،  فــي  الــدراســة  وفــرص  والعالمية 
إلنــهــاء دراســتــهــم فــي كــالــيــفــورنــيــا. هـــذا وتتمتع 
بالعديد  نــورثــريــدج   - كاليفورنيا  واليـــة  جامعة 

واعتمادات  الخاصة  الميدانية  االعــتــمــادات  مــن 
لمختلف التخصصات.

مع  بالبحرين  األمريكية  الجامعة  تتعاون 
ــة كــالــيــفــورنــيــا- نــورثــريــدج لــمــواءمــة  جــامــعــة واليـ
للطاب  فـــرص  وخــلــق  الــجــودة  عــالــيــة  مناهجها 
الجديدة  البرامج  من  واسعة  مجموعة  لتجربة 
البرامج  بما في ذلك حضور  الدولية،  والخبرات 
درجة  على  والحصول  كاليفورنيا،  في  الصيفية 
أكاديمية من جامعة والية كاليفورنيا- نورثريدج 
أو ثاث سنوات  أو سنتين  إكمال سنة  من خال 
من الدورات الدراسية المسجلة في جامعة والية 
والعكس صحيح، لطاب  نورثريدج،  كاليفورنيا- 
جامعة والية كاليفورنيا- نورثريدج الذين يرغبون 
بالبحرين.  األمريكية  الجامعة  في  الدراسة  في 
في  األكاديميين  الشركاء  فــإن  ذلــك،  على  عــاوة 
طور تطوير فرص لزيارات متبادلة بين األساتذة، 
تـــعـــاون مــهــنــي، وفــــرص لــلــتــدريــب الــداخــلــي بين 
الدكتورة  وعلقت  المتحدة.  والــواليــات  البحرين 

للجامعة  المؤسس  الرئيس  إ. ساكستون،  سوزان 
معلمًا  الشراكة  هذه  »تعد  بالبحرين:  األمريكية 
لارتقاء  المستمرة  جهودها  في  للبحرين  بــارزًا 
بجودة التعليم في المملكة وخلق فرص جديدة 
للجيل القادم من الطاب المحليين والدوليين 
لخوض تجربة تعليم عاٍل على مستوى عالمي«.

وعلقت الدكتورة إريكا د. بيك، رئيس جامعة 
والية كاليفورنيا- نورثريدج: »تقوم جامعة والية 
من  كبيرة  أعــداد  بتدريس  نورثريدج  كاليفورنيا- 
طــــاب الــمــاجــســتــيــر أكــثــر مـــن بــاقــي الــجــامــعــات 
البرامج تقريبًا. إن وجود هيئة  التي تقدم نفس 
طابية دولية متنوعة يثري تجربة الطاب وهي 
سمة مميزة للتعليم في جامعة والية كاليفورنيا- 
مكسبا حقيقيا  تــعــد  الــشــراكــة  هـــذه  نــورثــريــدج. 
للجميع ألنها ستجلب الطاب المؤهلين تأهيًا 
عاليًا إلى مجتمعنا األكاديمي، وبالتالي سيسهم 
لطاب  المستوى  عالمي  تعليم  تقديم  في  ذلك 

الجامعة األمريكية بالبحرين«.

} د. محمد مبارك يستقبل الباحثة شذى المرادي.

العام لشؤون  المدير  أحمد  بن  الدكتور محمد مبارك  استقبل 
المدارس بوزارة التربية والتعليم الباحثة واإلعامية شذى عبداهلل 
المرادي، وذلك بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في اإلعام 
أطروحتها  مــن  نسخة  سعادته  أهـــدت  حيث  البحرين،  جامعة  مــن 
التي تناولت اإلعام التربوي ودور الوسائل الرقمية في بناء القيم 

الذهنية. 
الباحثة  بذلته  بما  الــمــدارس  لــشــؤون  الــعــام  المدير  أشــاد  وقــد 
عبر  كما  العلمية،  الدرجة  وتحقيق  األطروحة  إعــداد  في  من جهد 
عن اعتزازه بما تقوم به من دور إعامي وتربوي كونها أحد الكوادر 
اإلعامية المتميزة من منتسبي وزارة التربية والتعليم، متمنيا لها 

كل التوفيق والنجاح.

ر����س���ال���ة م��اج�����س��ت��ي��ر ح����ول االإع�����ام 

ال��رق��م��ي��ة ال��و���س��ائ��ل  ودور  ال��ت��رب��وي 

أكـــد الــنــائــب مــحــمــد ابــراهــيــم الــســيــســي الــبــوعــيــنــيــن رئــيــس لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب، أن مملكة 
منفتحة  وسياستها  رائــدة،  وتشريعية  تجربة حقوقية  لديها  البحرين 
عــلــى الــعــالــم أجــمــع، وتــرحــب بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق وتـــبـــادل الــخــبــرات 
والزيارات مع األشقاء واألصدقاء في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى 
أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى، تتخذ الشفافية واالنفتاح منهجًا وثقافة 

وممارسة، وديدنها نشر السام والمحبة الوئام بين الشعوب. 
وأوضح أن مملكة البحرين لديها سجل ناصع وتجربة راسخة في 
مجال تعزيز وحماية واحترام حقوق االنسان، ومنهجية عمل متميزة، 
في مختلف جوانب الحياة في مملكة البحرين، انطاقا من ثقافتها 
الشؤون  في  التدخل  تقبل  وال  الوطنية،  وثوابتها  واإلسامية  العربية 
الــداخــلــيــة لــلــدول، وتــحــرص كــل الــحــرص على بــنــاء عــاقــات متبادلة 
ومصالح مشتركة مع األشقاء واألصدقاء بناء على التوازن واالحترام. 

امس  عقدت  التي  المشتركة  المباحثات  جلسة  خــال  ذلــك  جــاء 
األحد، بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واالمن الوطني بمجلس 
األوروبي،  البرلمان  البحرين في  النواب مع مجموعة أصدقاء مملكة 
وذلك بحضور أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني، 

وأعضاء لجنة الصداقة النيابية مع البرلمان األوروبي. 
المتعلقة  والهامة  الحيوية  الملفات  من  العديد  مناقشة  تم  وقد 
باألوضاع في المنطقة واالقليم، وسبل تعزيز العاقات الثنائية وتبادل 
المعلومات من خال التنسيق المشترك، إضافة الى عرض ومناقشة 
عند  الشنغن  تــأشــيــرة  على  الــحــصــول  بتسهيل  المتعلقة  ـــراءات  اإلجــ
الوصول او دراسة سبل االعفاء منها، حيث ابدى أعضاء لجنة أصدقاء 

البحرين استعدادهم لبحث ودعم الموضوع. 
البرلمان  في  البحرين  أصدقاء  مجموعة  وفد  أشــاد  جانبهم،  من 
االنسان،  وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  المملكة  بتجربة  االوروبــي 

وبما تحقق من انجازات على الصعيد البرلماني والتشريعي.

في اجتماع م�صترك مع مجموعة اأ�صدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي

رائ���دة وت�س���ريعية  حقوقي���ة  تجرب���ة  لديه���ا  البحري���ن  الن���واب:  خارجي���ة  رئي����ش 

} خال االجتماع المشترك.

الجامعة االأمريكية بالبحرين تقيم �سراكة اأكاديمية مع جامعة والية كاليفورنيا

يشارك النائب العام الدكتور 
عــلــي بــن فــضــل الــبــوعــيــنــيــن في 
ــدور أجــهــزة  الــمــؤتــمــر الـــدولـــي لــ
االدعــاء  وهيئات  العامة  النيابة 
العام في مكافحة الجرائم عبر 
الـــوطـــنـــيـــة، والــــــذي بـــــدأت أولـــى 
تحت  بالقاهرة  أمــس  فعالياته 
جمهورية  رئيس  فخامة  رعــايــة 
ــاح  ــتـ ــفـ ــبـــدالـ ــيــــة عـ ــربــ ــعــ ــر الــ مــــصــ
السيسي، والذي نظمته النيابة 
الـــعـــامـــة الـــمـــصـــريـــة بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع مــنــظــمــة الــهــجــرة الــدولــيــة 
في  ــاب  اإلرهــ مكافحة  ومــشــروع 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
للعلوم  العربية  نــايــف  وجامعة 
األمنية، وتستمر فعالياته حتى 

يوم 9 نوفمبر الجاري.
ــامـــش  ــى هـ ــلــ ــد عــ ــقــ وقـــــــد عــ

الـــمـــؤتـــمـــر االجـــتـــمـــاع الــســنــوي 
العرب  العموم  النواب  لجمعية 
الدكتور  انتخاب  إعادة  حيث تم 
أمينا  البوعينين  علي بن فضل 

عاما للجمعية للمرة الثانية.
كــمــا ُعـــقـــد اجـــتـــمـــاع نــقــاط 

العامة  النيابات  لــدى  االتــصــال 
أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة مـــع مــشــروع 
ــي الــشــرق  مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب فـ
 CT( إفريقيا  وشــمــال  األوســـط 
ــايـــف  نـ ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وجـ   )MENA

العربية للعلوم األمنية.

ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����ام ي���������س����ارك ف�����ي ال���م���وؤت���م���ر 

ال�����دول�����ي ح������ول ال����ج����رائ����م ع���ب���ر ال��وط��ن��ي��ة

} د. علي البوعينين.
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ل �س���وت يعلو على جع���ل البحريني الخيار الأول في �س���وق العمل
ال�������������س������وري������ون واث���������ق���������ون ف��������ي خ�����ط�����ة �������س������وق ال�����ع�����م�����ل ال�����ج�����دي�����دة

ال���ت���ع���اون دول  ب����اإع����ج����اب  ت���ح���ظ���ى  ال���ب���ح���ري���ن  ت���ج���رب���ة  ال����ع����م����ل:  وزي��������ر 
تغطية: أحمد عبداحلميد

تصوير: عبداألمير السالطنة
الــخــيــار األول  الــبــحــريــنــي  ال صـــوت يعلو عــلــى جــعــل 
وتأهيل  لتدريب  الفرص  أفضل  وإتاحة  العمل،  ســوق  في 
هذا  األعـــمـــال..  أصــحــاب  احــتــيــاجــات  لتلبية  المواطنين 
كان محور مداخالت أعضاء مجلس الشورى خالل جلسة 
الــصــالــح رئيس  بــرئــاســة عــلــي بــن صــالــح  المجلس أمـــس 
قــانــون  مــشــروع  شــهــدت مناقشة  والــتــي  الـــشـــورى،  مجلس 
بــتــعــديــل قــانــون تنظيم ســـوق الــعــمــل، )الــمــعــد فــي ضــوء 
االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، الذين عبروا 
وردت  التي  العمل  الوطنية لسوق  الخطة  عن ثقتهم في 
مجلس  عليها  وافــق  التي  االقتصادي  التعافي  خطة  في 
تعديل  بشأن  الــصــادر  الملكي  والمرسوم  مــؤخــرا،  ــوزراء  الـ

قانون هيئة تنظيم سوق العمل.
وقال جميل حميدان وزير العمل والتنمية االجتماعية 
ومهام  اهتمامات  تتصدر  البحريني  العامل  أفضلية  إن 
التي  الحكومية  الجهات  من  العديد  وتتناغم  الحكومة، 
تحقق  التشريعية حتى  السلطة  مع  واحــد  كفريق  تعمل 
البحرين هذا الهدف الصعب وخاصة بعد ظروف جائحة 
تناقص  مــع  العمل  فــرص  تناقص  إلــى  أدت  التي  كــورونــا، 
فـــرص الــنــمــو الــــذي شــكــت مــنــه عــديــد مـــن دول الــعــالــم، 

مضيفا أن المملكة تسير إلى مرحلة التعافي.
ــر الــعــمــل عــلــى أن الــعــامــل الــبــحــريــنــي في  وشــــدد وزيــ
مقدمة اهتمامات القيادة التي وضعت لنا أهدافا محددة 

الــبــحــريــن تطبق تجربة  أن  إلـــى  بــطــرق واضــحــة، مــشــيــرا 
تستحق االطالع عليها بشكل متكامل، وتحظى بإعجاب 
المملكة  في  تجربتنا  أن  موضحا  التعاون،  مجلس  دول 
تقوم على تحقيق توازن الكلفة حتى تميل الكفة لصالح 
زيادة وضبط رسوم تصاريح  البحريني من خالل  العامل 
ــوارد إلــــى صــنــدوق  ــمــ ــذه الــ الــعــمــل وتــحــويــل 80% مـــن هــ
المتوظفين  رواتــب  ودعم  التدريب  لدعم  »تمكين«  العمل 

البحرينيين.
وتـــابـــع قــائــال إن هـــذه الــعــمــلــيــة شــكــلــت ركــنــا أســاســيــا 

راتب  من   %70 ندفع  إذ  البحريني،  المواطن  دعــم  في 
الثانية  السنة  في  و%50  األولــى  السنة  في  البحريني 
الــتــدريــب  ــر فــــرص  ــوفـ الــثــالــثــة، ونـ الــســنــة  و30% فـــي 

للجميع مجانا على نفقة تمكين، األمر الذي ساعد 
على وجود 90 مركزا للتدريب من القطاع الخاص، 
مع وجود آلية لقياس مستويات التدريب وتحديد 

االحتياجات المطلوبة.
وأشـــــار وزيــــر الــعــمــل إلــــى أن هــــذه مــقــومــات 
جعل  في  أبــدا  تتساهل  ال  البحرينية  التجربة 

الــمــرتــبــة األولــــى في  الــمــواطــن يحتل 
ــيـــف، مـــوضـــحـــا أن  ــتـــوظـ أفــضــلــيــة الـ
ــة مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم مــع  ــواءمــ مــ

الــعــمــل تتصدر  احــتــيــاجــات ســـوق 
اهتمامات اللجنة العليا لتطوير 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب بـــرئـــاســـة 
ســمــو الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل 

وتحديد  التعليم  مناهج  بتطوير  تعنى  والــتــي  ــوزراء،  ــ الـ
منصة المهارات المطلوبة في المستقبل.

وقال جميل بن حميدان إنه لم يعد هناك شيء في 
للتخطيط،  خاضعة  ــور  األمـ وكــل  الــظــالم،  فــي  البحرين 
من  عنصر  أي  تغفل  لم  العمل  لسوق  الوطنية  والخطة 
ليست  التعافي  أن خطة  إلى  المطلوبة، مشيرا  العناصر 
يشارك  الجميع  وطنية  ولكنها خطة  العمل،  وزارة  خطة 

فيها.
وأضاف وزير العمل والتنمية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة: نـــحـــن نــتــجــه 
نــحــو خــلــق وتــنــويــع فــرص 
يــغــيــب  وال  الـــعـــمـــل، 
ــا تــــشــــجــــيــــع  ــ ــ ــنـ ــ ــ عـ
الخاص  القطاع 
ــال األعــمــال  ورجـ
والــمــســتــثــمــريــن 
الـــذيـــن يـــوفـــرون 
البيئة الصالحة 
لـــــخـــــلـــــق فــــــرص 
الـــعـــمـــل، ونــعــمــل 
عـــــــلـــــــى تـــــوفـــــيـــــر 
أكــبــر مــجــال من 
للقطاع  المرونة 
الـــخـــاص ألنــهــم 
يـــســـهـــمـــون فــي 
تـــــــوفـــــــيـــــــر 

فـــرص الــعــمــل فــي الــســوق، مــشــددا عــلــى اســتــمــرار عملية 
التوازن.

مـــن جــانــبــهــا قــالــت د. جــهــاد الــفــاضــل رئــيــســة لجنة 
 2021 لسنة   21 المرسوم  إن  الــشــورى  بمجلس  الخدمات 
بالخطة  يتعلق  فيما  الــحــروف  على  النقاط  ليضع  جــاء 
الوطنية لسوق العمل، موضحة أن المرسوم حقق الغايات 
المجلس،  المطروح على  المشروع بقانون  المطلوبة من 
منوهة إلى أن المرسوم لدى مجلس النواب، مؤكدة اآلثار 
الخطة  بربط  يتعلق  فيما  وخاصة  للمرسوم  اإليجابية 
بموافقة مجلس الوزراء، األمر الذي يحقق االنسجام بين 

خطط الدولة االقتصادية، وخطط الجهات الرسمية.
ــد د. مــحــمــد عــلــي حــســن أن الــعــمــال والــعــامــالت  وأكــ
ومطلوبون  وناجحون  متميزون  أنهم  أثبتوا  البحرينيين 

في الكثير من دول العالم.
واعتبر صباح الدوسري أن خطة التعافي االقتصادي 
ــتـــي أطــلــقــهــا مــجــلــس الـــــــــوزراء مــــؤخــــرا ســتــعــالــج هـــذا  الـ
الــمــطــلــب وهـــي تــهــدف إلـــى زيــــادة الـــرســـوم عــلــى تــصــاريــح 
في  األول  الخيار  البحريني  جعل  فــي  وستسهم  العمل، 
البحريني  العامل  بين  الفجوة  يقلص  بما  العمل،  ســوق 
العمل  لسوق  الوطنية  الخطة  تنفيذ  وكذلك  واألجنبي، 
2021-2023 سوف يسهم في خفض عدد العمالة األجنبية 
العامل  تــواجــد  يــكــون  وبالتالي  العاطلين،  أعـــداد  ويقلل 

األجنبي للظروف الضرورية والقصوى فقط.
وأوضح أحمد الحداد أن الجهات والوزارات الحكومية 
باتت تستغني عن األجانب لصالح توظيف البحرينيين، 
الدولة تسير بخطى صحيحة  أن  الــذي يعني  وهو األمــر 

نــحــو إحــــالل الــبــحــريــنــي مــحــل األجــنــبــي، مــشــيــرا إلـــى أن 
هناك 491 ألف أجنبي يعملون في القطاع الخاص، وهذا 
يتطلب جهدا مشتركا بين السلطة التشريعية والسلطة 
الخيار  البحريني  لجعل  الــخــاص  والــقــطــاع  التنفيذية 

األول في التوظيف.

اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــرض 
يـــــــــاســـــــــر حــــــمــــــيــــــدان 
ــــس  ــلــ ــ ــجــ ــ عـــــــــــضـــــــــــو مــ
الــــــشــــــورى ســـيـــاســـات 
ــات  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ واســ
ــائــــف  ــيــــن الــــوظــ تــــوطــ
ــلـــس  مـــجـ دول  فــــــــي 
ــدا  ــ ــؤكـ ــ الـــــــتـــــــعـــــــاون، مـ
تــوطــيــن  ســـيـــاســـة  أن 
ــتـــت  ــبـ الــــــوظــــــائــــــف أثـ
نــجــاحــهــا فــي خفض 
في  البطالة  معدالت 
دول مجلس التعاون، 
وعــلــيــنــا الــبــحــث عن 
أسباب فشل تطبيقها 

في البحرين ومعالجتها.
اجتماعية  ماسة  هناك حاجة  إن  وقال 
ووظــيــفــيــة إلــــى تــوفــيــر الـــفـــرص واألولـــويـــة 
ــة الــــــــــدوران  ــ ــركـ ــ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فـــــي ظـــــل حـ
ــنـــاك  هـ ــون  ــ ــكـ ــ تـ أن  بـــــد  وال  االقــــــتــــــصــــــادي، 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة ومـــــحـــــددة زمــنــيــا 
الستيعاب المواطنين في القطاع الخاص، 
ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا بين  إلــــى أن هـــنـــاك  الفـــتـــا 

الـــتـــعـــافـــي االقـــتـــصـــادي 
االجتماعي  واالستقرار 

وتوطين الوظائف.
توطين  أن  وأوضــــح 
الــــــوظــــــائــــــف هـــــــو قـــــــرار 
اســــتــــراتــــيــــجــــي يـــهـــدف 
الطويل  االستثمار  إلــى 
األجـــــــــل فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
ــلـــى  والــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة عـ
الـــــعـــــنـــــصـــــر الـــــبـــــشـــــري 
الـــوطـــنـــي، مـــشـــيـــرا إلـــى 
قضية  هــو  التوطين  أن 
أمنية  اقتصادية  وطنية 
ومــســتــقــبــلــيــة بــالــدرجــة 

األولى.
ــد لــمــشــروع  ــؤيـ ــمـ ــن مـــوقـــفـــه الـ وعـــبـــر عــ
الــقــانــون الـــذي يــوفــر الــمــرونــة الــالزمــة في 
إعـــطـــاء هــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل الــحــق 
إال  يشغلها  ال  الــتــي  المهن  تخصيص  فــي 
الـــمـــواطـــنـــون، وتــحــديــد نــســبــة الــمــواطــنــيــن 
إلــــى األجـــانـــب فـــي األنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
والقيود في  الضوابط  المختلفة مع وضع 

الحاالت االستثنائية.

أكدت د. ابتسام الدالل عضو مجلس الشورى أن الجميع 
مـــع بــحــرنــة الــوظــائــف بــاعــتــبــارهــا مــشــروعــا وطــنــيــا، وتــقــوي 
األفضل،  الخيار  هــو  البحريني  يكون  أن  ونتطلع  االقتصاد 

مشيرة إلى أن البحرنة غير متوافرة في القطاع الصحي.
الخاص  القطاع  العامين في  األطباء  أخذ  أن  وأوضحت 
يعتبر بمثابة ذنب يتم اقترافه، ألن هؤالء األطباء يحتاجون 
إلى الحصول على دورات تدريبية والبورد العربي وتخصصات، 

كي يتطوروا في مهنتهم.
أنه  إلــى  الـــدالل  د.  فــأشــارت  التمريض  أمــا على مستوى 
البحرين  التمريض في  مــدارس  أقــدم  الرغم من وجــود  على 
أمس  في  مــازالــت  المملكة  أن  إال   1958 سنة  تأسيسها  تم  إذ 
إذ ال يوجد ممرضون بحرينيون في  الحاجة إلى ممرضين، 
القطاع الخاص، وربما عددهم قليل، ألن جميع الخريجيين 

تستقطبهم وزارة الصحة، والمؤسسات الحكومية.
وتابعت قائلة: ألمانيا وبريطانيا وأمريكا وأستراليا وكندا 
تعتبر البحرين نقطة العبور للكادر التمريضي من المملكة 

إلى هذه الدول.
ولفتت إلى أن األسبوع الماضي تقدمت 12 ممرضة في 
أحد المستشفيات بطلبات للسفر إلى كندا خالل هذه األزمة.

العامين  بالممرضين  يتعلق  ال  الحديث  أن  وأوضــحــت 
مجاالت  في  المتخصصين  الممرضين  في  نــدرة  هناك  ألن 
الــتــخــديــر والــقــلــب، مــشــيــرة إلـــى أن الــمــمــلــكــة بــهــا فــنــي قلب 

القطاع  فــي  تدريبية  عملية  إلــى  نحتاج  ونحن  فقط،  واحــد 
الكفاءات  استقطاب  في  المنافسة  قوة  من  محذرة  الصحي، 
القطاع  فــي  الــتــدريــب  على  نــركــز  أن  وعلينا  المستقبل،  فــي 

الصحي.

د. ابت�س���ام ال���دلل: فن���ي قل���ب واح���د فقط حميدان: ا�ستراتيجية زمنية ل�ستيعاب المواطنين

} ياسر حميدان.

} د. إبتسام الدالل.

} رئيس مجلس الشورى.

ــرادي  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــلــ وقـــــــــال عــ
فــي  الـــــوطـــــنـــــي  األصــــــــــل  إن 
االتفاقيات ال يعني الجنسية 
ــن يــعــنــي األصــــــل الــــذي  ــكـ ولـ
يــنــتــمــي إلـــيـــه الـــمـــواطـــن في 
هناك  أن  موضحا  دولـــة،  أي 
مشروعا في مملكة البحرين 
إلصالح سوق العمل، ويهدف 
الخيار  البحريني  يــكــون  أن 
تمكين  عــلــى  ويــعــمــل  األول، 

البحريني في سوق العمل.
الــــــرؤيــــــة  أن  وأضــــــــــــــاف 
تقوم  للبحرين  االقتصادية 
عــلــى اصـــــالح ســــوق الــعــمــل، 
المبني على جناحين: هيئة 

تــــفــــرض رســــــــوم عــــمــــل عــلــى 
البحرينيين،  غير  العاملين 
ــلــــعــــمــــل يــــقــــوم  وصــــــــنــــــــدوق لــ
عـــلـــى تــــدريــــب الــبــحــريــنــيــيــن 
ويـــــــقـــــــوم بــــــــإعــــــــدادهــــــــم، مـــع 
ــات الــتــعــلــيــم  ــرجــ ــخــ ربــــــط مــ

باحتياجات سوق العمل.
الــخــطــة  أن  إلــــى  وأشــــــار 
الــوطــنــيــة لــســوق الــعــمــل هي 
ــن طـــريـــق  ــ ــل، وذلــــــــك عـ ــ ــحـ ــ الـ
تــمــكــيــن الــبــحــريــنــي وجــعــلــه 
الـــــخـــــيـــــار األفــــــــضــــــــل، لـــيـــس 
بــفــرضــه، ولــكــن الــحــل يكمن 
وعلينا  المواطن،  تدريب  في 
أن نتكاتف وتتضافر الجهود 

من أجل إصالح سوق العمل، 
ونـــــــدرب الــــمــــواطــــن ونــؤهــلــه 
فــي  األول  الـــخـــيـــار  لــجــعــلــه 
تــكــون رســوم  الــتــوظــيــف، وأن 
دقيق،  بشكل  منتقاة  العمل 
حـــتـــى تــجــعــل تـــوظـــيـــف غــيــر 
الـــبـــحـــريـــنـــي فــــي حـــــال عـــدم 

وجود بحريني مؤهل.
الـــــــفـــــــرض  أن  وأكـــــــــــــــــد 
أن نمكن  لــكــن  الــحــل،  لــيــس 
وأن  الـــبـــحـــريـــنـــي  ــمــــواطــــن  الــ
نذهب إلى مخرجات التعليم 
ما  نــعــرف  حتى  الصحيحة، 
هي الوظائف المطلوبة بعد 
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والتمكين ال��ف��ر���ض  ب��ي��ن  الإ����س���اح  ال���ع���رادي:  ع��ل��ي 

} علي العرادي.

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بتعديل 
تــقــريــر لجنة الـــرد عــلــى الــخــطــاب الــســامــي، الــذي 
ــل بــه حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد  تــفــضَّ
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى في 
التشريعي  الفصل  من  الرابع  االنعقاد  دور  افتتاح 
الخامس، مؤكدين أن ما تضمنه الخطاب الملكي 
الــســامــي يــعــد اســـتـــشـــراًفـــا لــمــا تــتــطــلــبــه الــمــرحــلــة 
الــمــقــبــلــة مــن تــدابــيــر وتــشــريــعــات، وأهــمــيــة العمل 
المشترك مع السلطة التنفيذية لمساندة جهودها 
في تنفيذ المبادرات والرؤى الملكية السامية، وبما 
يتوافق مع خطة التعافي االقتصادي التي وضعتها 

الحكومة.
وأكدوا أنه يجب االلتفات إلى توجيهات جاللة 

تؤذن  وهــي  السامي،  الخطاب  في  المفدى  الملك 
تشريعية  سلطة  كأعضاء  وعلينا  جديدة،  بمرحلة 
التفاعل معها ومناقشتها خالل المرحلة المقبلة، 
كــمــا أن عــلــيــنــا تــســريــع الـــتـــعـــاون بــطــرح تــشــريــعــات 
تتوافق مع خطة التعافي االقتصادي التي وضعتها 

الحكومة.
ــى تــخــصــيــص فـــقـــرة لــتــثــمــيــن جــهــود  ــوا إلــ ــ ودعــ
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة فيما تحقق من نقلة للمرأة البحرينية 
مًعا  والعمل  تقدمها،  إلــى  بها  النهوض  وضــع  مــن 
خالل  مــن  ومــســتــدام  حقيقي  إدمـــاج  تحقيق  على 
اتخاذ ما يلزم من تدابير لتفعيل النموذج الوطني 

إلدماج المرأة.

جدي��دة.. بمرحل��ة  ت��وؤذن  المل��ك  توجيه��ات  ال�س��ورى:  اأع�س��اء 

وعلين���ا ت�س���ريع ط���رح ت�س���ريعات تتواف���ق م���ع خط���ة التعاف���ي

} صادق آل رحمة.

رغم رفض مجلس الشورى 
مشروع قانونين بتعديل قانون 
ــي،  ــلـ الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع األهـ
األول يتعلق بمنح إجازة وضع 
لـــلـــمـــرأة فـــي حــــال اإلجـــهـــاض، 
والـــــثـــــانـــــي يـــتـــعـــلـــق بــــمــــســــاواة 
ــرأة الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع  ــمــ الــ
الــخــاص بــالــقــطــاع الــعــام فيما 

يـــخـــص ســـاعـــتـــي الــــرعــــايــــة، إال 
أن  أكـــدوا  المجلس  أعــضــاء  أن 
المشاريع  هــذه  إليه  تهدف  مــا 
ــواقــــع  الــ أرض  ــلـــى  عـ مــتــحــقــق 
القائمة،  الــقــوانــيــن  خـــالل  مــن 
مصلحة  على  يحرصون  وأنهم 
الــمــرأة مــن أجـــل زيــــادة قدرتها 
مقارنة  الــعــمــل  فــي  التنافسية 

مع الرجل.
الفاضل  جــهــاد  د.  ودافــعــت 
رئـــيـــســـة لــجــنــة الـــخـــدمـــات عــن 
مــــــوقــــــف الــــلــــجــــنــــة الــــــرافــــــض 
لجنة  أن  مــؤكــدة  للمشروعين، 
الــخــدمــات لــيــســت ضــد إعــطــاء 
ــرأة الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع  ــمــ الــ
الخاص إجازة إجهاض، وتقرير 

ــــت بــــــاألدلــــــة فــي  ــبـ ــ الـــلـــجـــنـــة أثـ
قانون  فــي  الحالية  الــنــصــوص 
تتعرض  التي  المرأة  أن  العمل 
ــازة  ــ لـــإجـــهـــاض تــســتــحــق اإلجــ
الـــذي كفله قــانــون  وهـــو الــحــق 
ــذي يــــريــــده مـــشـــروع  ــ الـــعـــمـــل الــ

القانون.
أنـــه ال يوجد  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ

المدنية ما  الخدمة  قانون  في 
مؤكدة  اجــهــاض،  إجـــازة  يسمى 
أن مــرئــيــات الــمــجــلــس األعــلــى 
مـــعـــززة لموقف  ــاءت  لــلــمــرأة جــ
الــلــجــنــة، إذ تــحــفــظ عــلــى هــذا 
أن هناك  إلــى  الــمــشــروع، الفتة 
أغــلــب  أن  أي  ــثـــة،  مـــؤنـ بـــطـــالـــة 
الــبــاحــثــيــن عــن الــعــمــل هــم من 
ــات  ــيـ ــائـ الــــنــــســــاء وفــــقــــا الحـــصـ
الوقت  نفس  وفي  العمل،  وزارة 
قــــد يــفــضــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
تشغيل  عــلــى  الـــرجـــل  تــشــغــيــل 
ــازات  ــ الـــمـــرأة بــســبــب كــثــرة اإلجـ
هذه  إقـــرار  أن  أي  المستحقة، 

التعديالت يضر المرأة.
وأكـــــدت أنـــهـــم يــســعــون إلــى 
على  الــخــاص  القطاع  تشجيع 
تــوظــيــف الـــمـــرأة مـــع الــحــفــاظ 

على مكتسباتهن وحقوقهن.
الزايد رئيس  وأشــارت دالل 
لـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة 
والتشريعية إلى أن التشريعات 
والـــــقـــــوانـــــيـــــن فــــــي الـــبـــحـــريـــن 
العاملة  الــمــرأة  حقوق  تحفظ 
إلى  تحتاج  وهــي  ومكتسباتها، 
أمـــور تــعــزز وجــودهــا فــي العمل 

ــلـــدهـــا مـــراكـــز  وتـــأهـــيـــلـــهـــا وتـــقـ
وظيفية متقدمة.

من جانبه أبدى د. محمد 
ــو مـــجـــلـــس  ــ ــــضـ الــــــخــــــزاعــــــي عـ
موقف  على  تحفظه  الــشــورى 
لجنة الــخــدمــات بــشــأن إجــازة 
أجـــد  قــــائــــال: ال  ــاض،  ــ ــهــ ــ اإلجــ
مبرًرا لحرمان المرأة من حق 
الحصول على إجازة إجهاض 
هذا  أن  وأرى  األجــر،  مدفوعة 
يستحق  عارًضا صحًيا  يعتبر 
اإلجازة. بدورها أوضحت منى 
الــعــامــلــة  ــرأة  ــمــ الــ أن  الـــمـــؤيـــد 
تــحــصــل عــلــى إجــــازة إجــهــاض 
بـــمـــوجـــب الــــشــــهــــادة الــطــبــيــة، 
مشروع  من  المرجوة  والغاية 
تــــعــــديــــل قـــــانـــــون الــــعــــمــــل فــي 
القطاع األهلي متحققة على 

أرض الواقع.
أكـــد د. أحمد  مــن جــانــبــه 
الــعــريــض أن الـــمـــرأة الــحــامــل 
حتى  اإلجـــــازات  عــلــى  تحصل 
مـــن دون حــصــول اإلجـــهـــاض، 
نـــظـــًرا إلــــى وضــعــهــا الــصــحــي 
والنفسي، وقد تصل اإلجازات 

إلى ثالثة أشهر.

بالرج���ل مقارن���ة  العم���ل  ف���ي  الم���راأة  تناف�س���ية  زي���ادة  عل���ى  نحر����ض  ال�س���ورى: 

وف�����د اأ�����س����دق����اء ال���ب���ح���ري���ن ف����ي ال��ج��ل�����س��ة
شـــهـــدت جــلــســة مــجــلــس الـــشـــورى 
ــــس وفـــــــدا مــــن مـــجـــمـــوعـــة أصــــدقــــاء  أمــ
األوروبـــي، حيث  البرلمان  في  البحرين 
رحـــب عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس 
الــمــجــلــس بــالــوفــد، مــؤكــدا أهــمــيــة هــذه 
الــــزيــــارات لــتــعــزيــز وتــوطــيــد الــعــالقــات 
آفاق  وفتح  الجانبين،  بين  البرلمانية 
أوسع من التعاون الثنائي في المجالين 
ــد جــســور  الــتــشــريــعــي والـــبـــرلـــمـــانـــي، ومــ
الـــتـــواصـــل، مــنــوهــيــن إلـــى االهــتــمــامــات 
القضايا  مــن  الــعــديــد  تــجــاه  المشتركة 

} د. جهاد الفاضل.ذات البعد الدولي.

} وزير العمل.
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اأحمد املدير العام ل�شوؤون املدار�س بوزارة الرتبية  ا�شتقبل الدكتور حممد مبارك بن 

والتعليم الباحثة والإعالمية �شذى عبداهلل املرادي؛ وذلك مبنا�شبة ح�شولها على درجة 

املاج�شتري يف الإعالم من جامعة البحرين.

واأهدت املرادي، املدير العام ن�شخة من اأطروحتها التي تناولت »الإعالم الرتبوي ودور 

الو�شائل الرقمية يف بناء القيم الذهنية«. وقد اأ�شاد املدير العام ل�شوؤون املدار�س مبا بذلته 

الباحثة من جهد يف اإعداد الأطروحة وحتقيق الدرجة العلمية، كما عبرّ عن اعتزازه مبا 

تقوم به من دور اإعالمي وتربوي كونها اأحد الكوادر الإعالمية املتميزة من منت�شبي وزارة 

الرتبية والتعليم، متمنًيا لها كل التوفيق والنجاح.

مدير عام املدار�س ي�ستقبل 

الباحثة املرادي مبنا�سبة نيلها درجة املاج�ستري

بحث معه تعزيز التعاون بني »الرتبية« و»النيابة«

مدير عام املدار�س ي�ستقبل املحامي العام الأول

بن  مبارك  حممد  الدكتور  ا�شتقبل 

اأحمد املدير العام ل�شوؤون املدار�س بوزارة 

ر�شيد  وائل  امل�شت�شار  والتعليم  الرتبية 

بوعالي املحامي العام الأول م�شاعد النائب 

بني  القائم  التن�شيق  اإطار  يف  وذلك  العام، 

العامة.  والنيابة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

وقد اأ�شاد املدير العام ل�شوؤون املدار�س يف 

العامة  النيابة  به  تقوم  مبا  اللقاء  م�شتهل 

الرتبية  وزار  دعم  يف  اأ�شا�شي  دور  من 

الإجراءات  �شتى  يف  وم�شاندتها  والتعليم 

ال�شلة  ذات  املوا�شيع  ملختلف  القانونية 

بالرتبية والتعليم وال�شاأن الطالبي. وقد مت 

بحث تعزيز �شبل التعاون وتطوير قنوات 

الت�شال بني اجلانبني، كما مت التفاق على 

عب  وقد  الأهمية.  ذا  املوا�شيع  من  عدد 

امل�شت�شار وائل ر�شيد بوعالي، من جانبه، 

الرتبية  وزارة  به  تقوم  مبا  اعتزازه  عن 

من  تقدرّمه  وما  وطني،  دور  من  والتعليم 

خدمات تعليمية عالية امل�شتوى للطلبة يف 

ظل الظروف ال�شتثنائية احلالية التي مير 

بها العامل، معًبا عن �شكره وتقديره للمدير 

العام ل�شوؤون املدار�س على ما ُتبديه وزارة 

الرتبية والتعليم دائًما من جتاوب بنرّاء يف 

�شتى املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك.

 الع�سريي: روؤى امللك منهجية

للعمل الوطني وخارطة طريق للم�ستقبل

على  الرد  م�شروع  اإعداد  جلنة  عقدت 

النواب  مبجل�س  ال�شامي  امللكي  اخلطاب 

برئا�شة  الأحد،  اأم�س  �شباح  الثالث  اجتماعها 

اللجنة،  رئي�س  الع�شومي  عادل  النائب 

اأع�شاء  النواب  ال�شعادة  اأ�شحاب  وبح�شور 

تقرير  اللجنة  ا�شتعر�شت  حيث  اللجنة، 

بعد  وذلك  ال�شامي،  امللكي  اخلطاب  على  الرد 

الطالع على املذكرة التحليلية للخطاب امللكي 

ال�شامي، ومرئيات عدد من ال�شادة النواب.

ه�شام  د.  النائب  اأكد  الجتماع  وعقب    

كانت  اللجنة  اأن  اللجنة  ع�شو  الع�شريي 

على  التاأكيد  على  اجتماعاتها  خالل  حري�شة 

�شاحب  بها  تف�شل  التي  والروؤى  امل�شامني 

اآل خليفة عاهل  اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

الوطني،  العمل  منهجية  ت�شكل  والتي  البالد، 

اليات  تر�شم مبوجبها  التي  الطريق  وخارطة 

امل�شرتك  والتن�شيق  واجلهود  البناء،  العمل 

حتقيقا للم�شلحة العليا للوطن واملواطنني.

 م�شيًفا تاأكيد اللجنة على ت�شمني التقرير 

واملقرتحات  التو�شيات  وو�شع  النهائي 

تنفيذ  تدعم  التي  الت�شريعية  والآليات 

جاللته،  بها  تف�شل  التي  والروؤى  امل�شامني 

باإ�شادة  اللجنة  اع�شاء  اعتزاز  عن  ومعرًبا 

جلهود  امل�شتمر  ودعمه  املفدى  امللك  جاللة 

بغرفتيها  الت�شريعية  ال�شلطة  واإجنازات 

وازدهار  مناء  يحقق  مبا  وال�شورى،  النواب 

مملكة البحرين.

ابراهيم  النائب  ا�شاد  اآخر  جانب  ومن    

النيابي  املجل�س  اأن  اللجنة  ع�شو  النفيعي 

ومنهجية  املثمر  بالتعاون  ويفتخر  يعتز 

العمل املتطورة مع احلكومة املوقرة، برئا�شة 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

عملها  �شتوا�شل  اللجنة  اأن  مو�شًحا،   

اأع�شاء  النواب  من  اجلهود  كافة  وبتكاتف 

اللجنة على تنفيذ التوجيهات امللكية ال�شامية 

واخلدمية  الإنتاجية  الدولة  قطاعات  لدعم 

اللجنة برفع تقريرها  والقت�شادية، و�شتقوم 

املقبلة،  الفرتة  يف  املكتب  هيئة  اإىل  النهائي 

متهيًدا لعر�شه على املجل�س.

»اخلارجية« ُتدين حماولة الغتيال

 الفا�سلة التي ا�ستهدفت رئي�س وزراء العراق

ا�شتهدفت  التي  الفا�شلة  الغتيال  حماولة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

العمل  هذا  م�شتنكرة  ال�شقيق،  العراق  جمهورية  وزراء  رئي�س  الكاظمي،  م�شطفى 

العراق  يف  الفتنة  واإثارة  وال�شتقرار  الأمن  زعزعة  ي�شتهدف  الذي  الآثم  الإرهابي 

ال�شقيق، موؤكدة وقوف مملكة البحرين مع جمهورية العراق حكومًة و�شعًبا يف حربها 

�شد الإرهاب، ودعمها لكل الإجراءات املتخذة من اأجل احلفاظ على �شيادة العراق واأمنه 

وا�شتقراره ومنائه.

قام الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

اإىل  بزيارٍة  احلجرف،  مبارك  فالح  نايف  العربية 

مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية 

والطاقة »درا�شات«، يف يوم اأم�س الأحد 7 نوفمب 

2021م، وكان يف ا�شتقبال الدكتور ال�شيخ عبداهلل 

املركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

وعدد من م�شوؤويل املركز.

ملجل�س  العام  الأمني  اأ�شاد  اللقاء  بداية  ويف 

التعاون لدول اخلليج العربية بالدور الذي تطلع 

به مراكز الدرا�شات اخلليجية يف تعميق وتوثيق 

مواطني  بني  التعاون  واأوجه  وال�شالت  الروابط 

وما  بحثيٍة  اإ�شهاماٍت  من  ُتقدمه  املجل�س مبا  دول 

القرار،  �شناعة  عملية  يف  تاأثرٍي  من  به  تتمتع 

ومواكبة ُمتلف تيارات وتطورات البحث العلمي 

وال�شرتاتيجي والقيادي على املُ�شتوى الدويل.

لدول  التعاون  ملجل�س  العام  الأمني  واأكد 

اخلليج العربية ريادة مملكة البحرين يف ُمتلف 

يف  القيادي  مبوقعها  لتم�شكها  نظًرا  املجالت، 

جمال الإنتاج املعريف والفكري يف املنطقة العربية 

جتاه تعزيز ال�شتقرار وال�شالم يف العامل وجودة 

متيزها  ومدى  اململكة،  يف  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شات 

وال�شمعة  الدبلوما�شية،  �شبكتها  وقوة  الثقايف، 

العاملية لنظام التعليم العايل، وجاذبية منوذجها 

التي  املتغريات  مع  التعامل  والقدرة  القت�شادي 

تتعلق بال�شكان اأو الناجت املحلي الجمايل.

واأثنى احلجرف على جهود مركز »درا�شات« 

العامة  ال�شيا�شة  بق�شايا  اجلمهور  وعي  رفع  يف 

املُلحة وبناء اجل�شور بني وجهات النظر املُختلفة، 

تبني  مع  املفتوحة،  للُمناق�شات  ُمنتديات  وتهيئة 

روؤيٍة ا�شرتاتيجيٍة لتعزيز التفاهم والفكر اجلديد 

احللول  ُيقدم  اأن  مُيكن  الذي  املُ�شتقل  والتفكري 

املُ�شتقبل  يف  وال�شتقرار  والأمن  لل�شالم  املُبتكرة 

اخلليج  اأبناء  لتطلعات  ا�شتجابًة  مُيثل  مبا 

العربية،  لالأمة  ال�شامية  الأهداف  العربي، ويخدم 

مُيثل  كما  والتنمية،  الأمن  لتحديات  وي�شتجيب 

ا�شتجابًة لتطلعات اأبناء املنطقة.

ه الأمني العام باجلهود امللمو�شة التي  كما نورّ

يقوم بها املركز برئا�شة الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن 

اأحمد اآل خليفة وكافة من�شوبيه، يف جمال العمل 

من  ملزيٍد  داعًيا  التعاون  جمل�س  لدول  املُ�شرتك 

العمل ملُتابعة م�شاريع التكامل اخلليجي.

التعاون  جمل�س  تقدير  على  احلجرف  واأكد 

لدول اخلليج العربية لل�شمعة التي حازها مركز 

»درا�شات« على املُ�شتويني الإقليمي والدويل خالل 

املركز  اإعجابه مُبنجزات  ُمبدياً  املا�شية،  ال�شنوات 

اأثناء حتدي جائحة كورونا، وقدرته على التعامل 

منظومة  ظل  يف  البناء  واندماجه  التحديات  مع 

واحل�شا�شية،  التغري  بالغة  بيئٍة  القرار يف  اتخاذ 

منوذٍج  تقدمي  من  البحرين  مملكة  متكنت  حيث 

ي�شتدعي الهتمام والدرا�شة، موؤكًدا على اأن مركز 

»درا�شات« ا�شتطاع اأن يجني الكثري من اخلبات 

مواجهة  على  العمل  ُترثي  اأن  �شاأنها  من  التي 

التعاون لدول  اأمام دول جمل�س  املاثلة  التحديات 

اخلليج العربية.

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  واأ�شار 

للمملكة  الر�شيدة  القيادة  حر�س  اأن  خليفة  اآل 

اإىل  ودفعه  املُ�شرتك  اخلليجي  العمل  تعزيز  على 

اجلهود  من  املزيد  لبذل  تدفعنا  جديدٍة  ف�شاءاٍت 

يف  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  اأ�ش�س  لرت�شيخ 

يلبي  مبا  التعاون،  م�شارات  لدفع  كافة  املجالت 

التطلعات والغايات املرجوة وو�شولها اإىل مراحل 

باأهمية  منوًها  والزدهار،  التطور  من  متقدمة 

البناء على ما حتقق من منجزات ت�شب  موا�شلة 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  مواطني  �شالح  يف 

اخلليج العربية.

»درا�شات«  مركز  اأمناء  رئي�س جمل�س  واأبدى 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بخطوة  �شعادته 

البحثية  املراكز  مع  للتوا�شل  باملُبادرة  العربية 

مبواكبة  منه  اهتماًما  يعك�س  مبا  املُتخ�ش�شة، 

املُبدع  بالعمل  الإ�شادة  ت�شتحق  وعنايًة  الع�شر 

ومقارباٍت  حلوٍل  تقدمي  اإىل  ي�شعى  الذي  واملُبتكر 

منطقة  يف  الأو�شاع  ت�شخي�س  يف  تقليدية  غري 

وتقدمي  احللول  ودرا�شة  العربي،  اخلليج 

املواطن  بحياة  الرتقاء  يف  ُي�شهم  مبا  التو�شيات 

يف  العربي  اخلليج  دور  ويعزز  اخلليجي، 

التزام  على  ُم�شدًدا  والدولية،  العربية  املنظومتني 

مملكة البحرين بالعمل اخلليجي املُ�شرتك واإميانها 

باأهمية منظومة املجل�س التي اأثبتت اأهميتها خالل 

العقود املا�شية ُمنذ تاأ�شي�شها، واأ�شبحت النموذج 

الذي ُيحتذى به للعمل العربي املُ�شرتك.

يتطلع  »درا�شات«  مركز  اأن  �شعادته  وبنيرّ 

ب�شورٍة دائمٍة لتقدمي اإ�شهاماٍت نوعيٍة يف جمالت 

العام  الأمني  معايل  مع  نوق�شت  التي  التعاون 

ملجل�س التعاون، واإىل تعزيز العالقات مع جمل�س 

ُم�شتمرة،  العربية ب�شورٍة  التعاون لدول اخلليج 

لهذه  للمملكة  الر�شيدة  القيادة  دعم  على  موؤكًدا 

املُبادرات التي ُت�شهم يف تعزيز التكامل اخلليجي 

ملُ�شتقبٍل  والتاأ�شي�س  املنطقة  دول  م�شالح  جتاه 

اأف�شٍل لأبنائها. 

ُمذكرة  توقيع  اللقاء  هام�س  على  وجرى 

التعاون  لدول جمل�س  العامة  الأمانة  بني  تعاون 

الدول اخلليج العربية ومركز البحرين للدرا�شات 

»درا�شات«،  والطاقة  والدولية  ال�شرتاتيجية 

احلجرف،  مبارك  فالح  نايف  الدكتور  بح�شور 

والدكتور ال�شيخ عبد اهلل بن اأحمد اآل خليفة؛ فيما 

وقع املُذكرة عن جانب املجل�س املُ�شت�شار �ُشلطان 

بن نا�شر ال�شويدي، الأمني العام املُ�شاعد لل�شوؤون 

الدكتور  »درا�شات«  والقانونية، وعن  الت�شريعية 

للمركز،  التنفيذي  املُدير  العبداهلل،  اإبراهيم  حمد 

و�شط ح�شور اإعالمي ومُمثلني عن الطرفني. 

املُ�شرتك  التعاون  تعزيز  اإىل  املُذكرة  وتهدف 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بني 

و»درا�شات« يف جمالت ال�شاأن اخلليجي، مبا فيها 

ال�شاأن القت�شادي، وال�شيا�شي، والبيئي، والأمني، 

وتبادل  الُقدرات  وبناء  تطوير  ُبغية  والقانوين، 

اخلبات واملعلومات والبحوث والدرا�شات ون�شر 

املعرفة. 

البحوث  تبادل  التعاون  جمالت  وت�شــمرّنت 

املوؤمترات،  اإقامة  يف  والتعاون  والدرا�شات 

وتبادل  العمل،  وور�س  واملُحا�شرات،  والندوات، 

البحوث والدرا�شات ذات العالقة بال�شاأن اخلليجي، 

وتبادل  املُتخ�ش�شة،  والبحوث  الدرا�شات  واإعداد 

من  وغريها  والإح�شاءات،  والتقارير  املعلومات 

�شبل التعاون والتن�شــيق البناء؛ وتعتب املُذكرة 

هي  »درا�شات«  مركز  مع  توقيعــها  مت  الذي 

ملجــل�س  العامة  الأمانــة  بني  نوعــها  من  الأوىل 

فكرٍي  العربيـة ومركٍز  اخللــيج  لــدول  التعاون 

يف اخللـيج العربي.

ُمذكرة تعاون بني الأمانة العامة ملجل�س التعاون و»درا�سات«.. عبداهلل بن اأحمد:

 القيادة حري�سٌة على دعم امُلبادرات التي ُتعزز التكامل اخلليجي

حممد بن عبداللـه ي�ستقبل وفًدا من البنك الدويل

بحث التعاون يف تطبيق ال�سمان ال�سحي الوطني

ا�شتقبل الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة مبقر املجل�س 

اأم�س وفًدا من البنك الدويل برئا�شة الدكتور �شامح 

دول  يف  الب�شرية  التنمية  برامج  مدير  ال�شحرتي، 

جمل�س التعاون وال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، 

اإبراهيم علي  العام للمجل�س  الأمني  وذلك بح�شور 

بني  التعاون  اأوجه  مناق�شة  متت  حيث  النواخذة، 

البنك واملجل�س الأعلى لل�شحة يف القطاع ال�شحي 

عموًما ويف تنمية الكوادر ال�شحية ب�شكل خا�س.

باأن  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأكد 

ل  بدعم  حتظى  ال�شحي  القطاع  تطوير  مبادرات 

بن  امللك حمد  اجلاللة  من ح�شرة �شاحب  حمدود 

و�شاحب  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اآخر  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  وا�شتعر�س 

الذي  الوطني  ال�شحي  ال�شمان  م�شتجدات برنامج 

جودة  لتح�شني  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  اأحد  ميثل 

اخلدمات ال�شحية يف اململكة، منوًها بالدور البناء 

مبادراته  واهم  للبنامج  الإعداد  يف  الدويل  للبنك 

املتمثلة يف الت�شيري الذاتي للم�شت�شفيات احلكومية 

ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية، وت�شكيل �شندوق 

ب�شاأن  اخلبات  وتبادل  الوطني  ال�شحي  ال�شمان 

تنفيذ البنامج.

بني  ال�شراكة  اإطار  يف  التن�شيق  هذا  وياأتي 

حيث  الدويل،  والبنك  لل�شحة  الأعلى  املجل�س 

وجتارب  جمة  خبات  من  لديه  ما  البنك  �شيقدم 

رائدة يف هذا املجال، حيث اإن البنك قد قام بتطبيق 

نظم مماثلة يف العديد من الدول.

الدكتور  الدويل  البنك  ممثل  قدم  جانبه،  ومن 

عقد  ب�شاأن  املقرتحات  من  عدًدا  ال�شحرتي  �شامح 

الكوادر  احتياجات  لتقييم  اجتماعات  �شل�شلة 

وتر�شيخ  املجال  يف  القدرات  وتعزيز  ال�شحية 

اأ�ش�س التعــاون وبنــاء القدرات يف جمال تطبيق 

ال�شمان ال�شحي.

�سارك عن ُبعد يف افتتاح معر�س ال�سني الدويل.. حمافظ العا�سمة:

تاأثري فاعل لل�سني على ال�ساحة العاملية لتمّتعها باقت�ساد واعد

�شارك حمافظ حمافظة العا�شمة 

ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن اآل خليفة 

يف  املرئي،  الت�شال  تقنية  وعب   ،

الرابع  الدويل  ال�شني  معر�س  افتتاح 

فعالياته  ت�شتمر  والذي  للواردات، 

اجلاري  ال�شهر  من  العا�شر  حتى 

مبدينة �شانغهاي ال�شينية.

من  ال�شني،  اأن  املحافظ  واأكد 

الدول الكبى التي لها دورها الريادي 

العاملية  ال�شاحة  يف  الفاعل  وتاأثريها 

م�شيًدا  واعد،  باقت�شاد  لتمتعها 

جتمعها  التي  امل�شرتكة  باجلهود 

العمل  لتعزيز  البحرين  ومملكة 

ال�شادقة  الرغبة  يعك�س  امل�شرتك مبا 

على  والتن�شيق  التعاون  ملوا�شلة 

ا�شتمرار  ويكفل  الأ�شعدة،  متلف 

القائمة على دعائم  الثنائية  العالقات 

قوية ومتينة.

بني  الرا�شخ  التعاون  ثمرّن  كما 

�شينجن  ومدينتي  العا�شمة  حمافظة 

ال�شعبية  ال�شني  بجمهورية  وهانزو 

مع  تفاهم  مذكرتي  توقيعها  بعد 

اإىل  املا�شية،  الأعوام  خالل  املدينتني 

اإقليم  مع  املتينة  العالقات  جانب 

حتر�س  املحافظة  باأن  منوًها  خبي، 

جديدة  اآفاق  فتح  على  دائم  وب�شكل 

الدول  يف  والأقاليم  املحافظات  مع 

ال�شديقة بهدف ال�شتفادة من اخلبات 

يف  املحافظة  دور  اطار  يف  العاملية، 

الرتويج ملكت�شبات مملكة البحرين.

معر�س  اأن  بالذكر  اجلدير 

للواردات،  الرابع  الدويل  ال�شني 

من 127  �شركة  نحو 3000  يجذب 

من  عدد  ا�شتعرا�س  ويت�شمن  دولة 

التي  اجلديدة  واملنتجات  التقنيات 

�شيتم اإطالقها يف قطاع املعدات الطبية 

كما  ال�شحية،  الرعاية  ومنتجات 

ي�شلط ال�شوء على التقنيات واحللول 

اخل�شراء، مثل �شيارات خاليا الوقود 

الهيدروجينية.
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العرادي: ال ميكن فر�ض البحرنة بالقان�ن.. الفا�سل: خّطة �س�ق العمل ت�ؤّدي الغر�ض

رف�ض �س�ري حل�سر بع�ض وظائف »اخلا�ض« على البحرينيني
فاطمة �سلمان:

رف�س جمل�س ال�سورى اأم�س قانوًنا نيابًيا يق�سي بح�سر 

بع�س الوظائف يف القطاع اخلا�س على البحرينيني.

القانون يتعار�س  اأن  ال�سوريون يف مداخالتهم  واعترب 

مع روؤية البحرين 2030.

اخلدمات  بلجنة  بقانون  امل�سروع  جلنة  مقرر  واأفاد 

ال�سوري عبدالوهاب املن�سور اأن امل�سروع يفتقر اإىل ال�ستناد 

على  �سترتتب  التي  لالآثار  ومالية  اقت�سادية  درا�سات  اإىل 

من  بالرغم  العمل،  و�سوق  وال�ستثمار  الوطني  القت�ساد 

الرتباط  القوانني �سديدة  العمل من  قانون تنظيم �سوق  اأن 

واأي  وال�ستثمار،  ال�سوق  وظروف  الوطني  بالقت�ساد 

تعديل يرد على ن�سو�سه لبد اأن ي�ستند لدرا�سة الأثر املايل 

والقت�سادي.

جهاد  ال�سورى  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�سة  وقالت 

ل�سوق  الوطنية  اخلطة  ب�ساأن  بقانون  املر�سوم  اإن  الفا�سل 

التي  الغايات  املا�سي حّقق  ال�سيف  والذي �سدر يف  العمل 

اأمام  اأننا  يعني  مبا  النيابي،  بقانون  امل�سروع  اإليها  يهدف 

ت�سريع انتفى الغر�س منه وفق املعطيات احلالية.

اإ�سالح �سوق العمل  اأن  واأّكدت ال�سورية جميلة �سلمان 

اأو حتديد وظائف  ومعاجلة البطالة ل يكون بتحديد ن�سب 

كيف  وهي  املو�سوع،  هذا  من  اأكرب  فامل�سكلة  للبحرينيني، 

الذي  التحّدي  فهذا هو  الأمثل،  اخليار  البحريني هو  جنعل 

من  تبداأ  كبرية  ومبادرات  جهود  اإىل  يحتاج  وهذا  اأمامنا، 

خمرجات التعليم والتدريب و�سقل املهارات.

هدف  مع  يختلف  ل  اإّنه  العرادي  علي  ال�سوري  وقال 

القانون يف معاجلة البطالة، اإّل اأن اأدوات احلّل ل يكمن يف 

اإ�سالح �سوق العمل ودعم  فر�س البحرنة، واإمنا من خالل 

على  قائم  العمل  �سوق  »اإ�سالح  واأ�ساف  البحريني.  متكني 

جناحني وهما هيئة تنظيم �سوق العمل اإىل جانب �سندوق 

العمل«، مو�سًحا اأن تدريب املواطن وتاأهيله اىل جانب ر�سوم 

روؤية  وت�سور  التعليم  خمرجات  ومراجعة  املنتقاة  العمل 

الوظائف  عن  بعيًدا  امل�ستقبلية  الوظائف  لنوعية  وا�سحة 

التقليدية هي من �ستجعل من العامل البحريني اخليار الول 

اأو غريه وقد ل يفيد كثرًيا. ووافقته  بقانون  ولي�س فر�سه 

اأكدت  والتي  ال�سورى  جمل�س  ع�سو  الدلل  ابت�سام  الراأي 

من  يجعل  وطنيا  م�سروعا  كونه  البحرنة  مع  اجلميع  باأن 

البحريني اخليار الف�سل لكن تظل هناك قطاعات لن يكون 

ال�سحي،  القطاع  يف  خا�سة  متوفًرا  خياًرا  البحريني  معها 

ومنها قطاع التمري�س.

وتابعت ل نزال يف اأم�س احلاجة اإىل ممر�سني بحرينيني 

ال�سحة جلميع  ا�ستقطاب وزارة  القطاع اخلا�س ب�سبب  يف 

املمّر�س  اإمنا  العام  فقط  بالتمري�س  نعني  ول  اخلريجني، 

بالكم  فما  العام  القطاع  يف  جًدا  نادر  اأمر  وهو  املتخ�س�س 

بالقطاع اخلا�س لذلك نوؤكد على �سرورة التدريب والبتعاث 

للخارج لنيل تلك التخ�س�سات املختلفة.

حق  هي  الوظيفة  باأن  املعاودة  عادل  ال�سوري  واعترب 

كما  التوظيف  يف  اأول  خياًرا  يكون  وباأن  للبحريني  اأ�سيل 

هو باملثل واجب علينا حتقيقه على اأر�س الواقع، موؤكًدا باأنه 

وبالرغم من حر�سه على مبداأ واأهداف القانون اإل اأنه ومن 

العامل  وتاأهيل  تدريب  من  لبد  عاطفًيا  ولي�س  واقعي  باب 

البحريني.

من جانبه اأكد جميل حميدان وزير العمل - باأن اولوية 

القطاعات  بحرنة  جانب  اىل  البحريني  للمواطن  التوظيف 

تت�سدر الهتمامات واملهام احلكومية واجلهات ذات العالقة، 

ال�سعب  الهدف  لتحقيق هذا  بينها  تناغم واحد  حيث يوجد 

الول خا�سة بعد  البحريني هو اخليار  املواطن  وهو جعل 

ظروف جائحة كورونا وتناق�س فر�س العمل.

اهتمامات  البحريني يف مقدمة  العامل  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 

القيادة بدليل ت�سمينها �سمن مبادرات احلكومة خللق عملية 

اأن  اإىل  منوًها  البحريني،  ل�سالح  متيل  الكفة  جلعل  توازن 

جتربة البحرين هي حمط اإعجاب دول جماورة باتت ترغب 

بتتبع التجربة والطالع عليها.

اأ�سا�سًيا يف  ركًنا  ُتعد  التوازن  عملية  اأن  على  �سّدد  كما 

وطنية  جتربة  �سي�سكل  وهذا  البحريني  املواطن  متكني 

البحريني،  للمواطن  التوظيف  اولوية  جعل  يف  بحرينية 

�ساأنه  اأي عن�سر من  الوطنية مل تغفل  باأن اخلطة  مو�سًحا 

جعل املواطن خياًرا اأول �سواء من ناحية خمرجات التعليم 

او تطوير مهارات البحريني وو�سع خطط طويلة الأمد اإىل 

اإىل جانب  جانب ا�سراك اجلميع خللق وتنوع فر�س العمل 

�ساحلة  بيئة  لتوفري  وامل�ستثمرين  الأعمال  رجال  ت�سجيع 

خللق فر�س العمل للمواطن.

»مالية الن�اب« تناق�ض قان�ين 

»ال�سجل التجاري« و»اال�ستثمار«

النواب،  املالية والقت�سادية مبجل�س  ال�سوؤون  عقدت جلنة 

اجتماعها اأم�س برئا�سة النائب اأحمد ال�سلوم.

وخالل الجتماع التقت اللجنة بزايد الزياين وزير ال�سناعة 

والتجارة وال�سياحة والوفد احلكومي املرافق، حيث متت مناق�سة 

م�سروع قانون جديد ب�ساأن »ال�سجل التجاري«، حيث مت الطالع 

على راأي جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية، وراأي امل�ست�سار 

البحوث  ق�سم  ودرا�سة  القت�سادي،  امل�ست�سار  وراأي  القانوين، 

القانونية، ورد وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، ورد �سركة 

البحرين للمقا�سة، ورد غرفة جتارة و�سناعة البحرين، وتقرير 

اللجنة املعدل، وارتاأت اللجنة املوافقة بالإجماع ورفع التقرير.

جنيبي  خالد  مع  الجتماع،  ذات  يف  اللجنة  والتقت  كما 

النائب الول لغرفة جتارة و�سناعة البحرين، وعدد من اأع�ساء 

الغرفة حيث متت مناق�سة م�سروع قانون ب�ساأن ت�سجيع وحماية 

الت�سريعية،  اللجنة  راأي  على  الطالع  مت  حيث  ال�ستثمار، 

وزارة  وال�سياحة،  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  من:  كل  ومرئيات 

جمل�س  املركزي،  البحرين  م�سرف  الوطني،  والقت�ساد  املالية 

وال�سياحة،  وال�سناعة  التجارة  غرفة  القت�سادية،  التنمية 

جمعية رجال الأعمال البحرينية، اجلمعية البحرينية لل�سركات 

غرفة  مع  القانون  مناق�سة  ا�ستكمال  اللجنة  وقررت  العائلية، 

جتارة و�سناعة البحرين يف الجتماعات الالحقة.

مقرتح برملاين:

 مم�سى لكل م�سروع اإ�سكاين

د. مع�صومة 

عبدالرحيم

تقّدمت النائب الدكتورة مع�سومة بنت ح�سن عبدالرحيم 

للوحدات  م�سروع  كل  مع  مم�سى  باإن�ساء  برغبة  مبقرتح 

ال�سكنية التي تنفذها وزارة الإ�سكان بجميع املحافظات.

اإىل  امل�ستمر  الوزارة  و�سعي  �سوء  ويف  باأنه  واأ�سارت 

بناء وت�سييد الوحدات ال�سكنية يف خمتلف حمافظات اململكة 

مت التقدم بهذا املقرتح من توفري خدمات تكاملية و�سمولية 

الإ�سكان  وزارة  ت�سيدها  التي  ال�سكانية  امل�ساريع  هذه  يف 

مبا يتيح للمواطنني يف هذه الوحدات من ممار�سة الريا�سة 

اإىل م�سافات بعيدة  حول امل�سروع ال�سكاين وعدم البتعاد 

اأو ا�سطرارهم اإىل امل�سي على الطرق العامة مبا ي�سبب لهم 

وملرتادي الطريق اخلطر.

الت�ساميم  يف  البدء  عند  املما�سي  اإن�ساء  باأن  ونّوهت 

م�ساحات  وجود  �سيخلق  ا�سكاين  م�سروع  لكل  الأولية 

نوؤكد  اأننا  كما  الغر�س،  لهذا  وتوفري  ا�ستغاللها  بالإمكان 

وامل�سي  الريا�سة  وتعزيز  وال�سالمة  ال�سحة  باأن  دائًما 

باأن تكون هناك مبادرات داعمة  اأمر نن�سده من وناأمل  هو 

اأ�سارت  ا يف �سوء الأرقام التي  ملمار�سة الريا�سة خ�سو�سً

لها وزارة ال�سحة بارتفاع معدلت ال�سمنة يف البحرين، مما 

يعزز تكامل اجلهود احلكومية.

رف�ض قان�ًنا نيابًيا ُيعطيها اإجازة و�سع ل�سهر كامل.. »ال�س�رى«:

اإجازة »االإجها�ض« �سرر على املراأة البحرينية العاملة

»ال« �س�رية مل�ساواة املراأة يف »اخلا�ض« مع »العام« يف �ساعتي الر�ساعة

جل�سته  يف  ال�سورى،  جمل�س  رف�س 

يف  املراأة  بني  ي�ساوي  نيابًيا  قانوًنا  اأم�س، 

القطاع اخلا�س واملراأة يف العام يف �ساعتي 

الر�ساعة.

يف  املراأة  اجلديد  القانون  ومينح 

»اخلا�س« �ساعتي ر�ساعة ملدة �سنتني اأ�سوًة 

قانون  فيما  احلكومة،  يف  العاملة  باملراأة 

للمراأة  العمل احلايل مينح �ساعتي ر�ساعة 

 6 ملدة  واحدة  و�ساعة  فقط،  اأ�سهر   6 ملدة 

اأ�سهر اأخرى.

القانوين  التنظيم  اإن  ال�سوريون  وقال 

يراعي  والر�ساعة  الرعاية  لفرتات  احلايل 

رعاية  واعتبارات  العاملة  املراأة  م�سلحة 

ن�سو�س  مع  ويتوافق  والطفولة  الأمومة 

الد�ستور، اأما التعديل املقرتح فينطوي على 

العديد من الآثار ال�سلبية، اإذ ل يتنا�سب مع 

اعتبارات �سرعة اإدماج املراأة يف �سوق العمل 

وتداعياته على اأ�سحاب الأعمال، خا�سة يف 

ظل الأو�ساع القت�سادية الراهنة، ف�سالً عما 

يرتبه من اأعباء مالية كبرية على امل�ساريع 

امل�ساريع  خا�سة  وب�سفة  القت�سادية، 

املتو�سطة وال�سغرية.

واأكدت رئي�س جلنة اخلدمات الدكتورة 

املراأة  م�سلحة  من  لي�س  اأنه  الفا�سل  جهاد 

و�سع قيود جديدة على القطاع اخلا�س يف 

ن�سبة  ارتفاع  مع  ا  خ�سو�سً املراأة،  توظيف 

البطالة يف �سفوف الإناث، اإذ اإن اإح�ساءات 

الإناث  العاطالت  اأن  تظهر  العمل  وزارة 

ي�سكلن 75% من العاطلني.

جمل�س  يف  اخلدمات  جلنة  وقالت 

العمل  قانون  على  تعديل  اأي  اإن  ال�سورى 

يف القطاع الأهلي ينبغي اأن يت�سمن توفري 

الواقع،  اأر�س  على  تطبيقه  تكفل  �سمانات 

وفر�س  العامالت  بو�سع  الإ�سرار  دون 

ل  وب�سورة  اخلا�س،  القطاع  يف  ت�سغيلهن 

اأو  القيادية  املنا�سب  املراأة  تويل  يف  توؤثر 

توؤخر ح�سولها على الرتقيات اأو توؤثر باأي 

�سكل يف تقييمها.

من  املقرتح  التعديل  اأن  من  وحّذرت 

الرعاية  �ساعات  زيادة  اإىل  �سيوؤدي  النواب 

مبقدار �سعفني ون�سف عن �ساعات الرعاية 

التي ت�سمنها الن�س احلايل، وهو ما �سيلقي 

�سلًبا  العمل ويوؤثر  اأرباب  مالية على  اأعباًء 

يف توظيف املراأة بالقطاع اخلا�س.

رف�س جمل�س ال�سورى يف جل�سته اأم�س 

العاملة يف  املراأة  يق�سي مبنح  نيابًيا  قانوًنا 

القطاع الأهلي اإجازة مدفوعة الأجر يف حالت 

الإجها�س اأو ولدة الطفل مّيتـاً، تعادل اإجازة 

الو�سع، وذلك يف حال كان الإجها�س بعد 6 

اأ�سهر من احلمل.

اأن  الدو�سري من  ال�سوري �سباح  وحّذر 

اأ�سحاب  اإحجام  اإىل  �سيوؤدي  القانون  اإقرار 

الأعمال عن توظيف املراأة، كما �سي�سكل عبًئا 

عليهم.

املزايا  »كرثة  مداخلته:  يف  وقال 

بل  تنفعها  ل  للمراأة  املمنوحة  والإجازات 

اأ�سحاب  واإن  خا�سة  عليها  �سرًرا  تكون  قد 

ما  لكرثة  الإناث  توظيف  يتجّنبون  العمال 

يتمتعن من اإجازات«.

املوؤيد  منى  ال�سورية  الراأي  ووافقته 

والتي وجدت باأن منح املراأة املتعر�سة حلالة 

الطبية  وال�سهادة  بالتقرير  مرهون  اإجها�س 

حال  ويف  عليها  املبا�سر  الطبي  من  املعتمدة 

عليها  متاأثرة  نف�سيتها  �سحتها  باأن  وجدت 

وامل�سرف  املخت�س  الطبيب  من  اإجازة  بطلب 

ح�سب  منحها  يف  يتوانى  ولن  حالتها  على 

تقديره للحالة.

البحرين  يف  املراة  اأن  على  واأكدت 

حتميها  التي  القوانني  بف�سل  حمظوظة 

وتراعي ال�سعوبات التي متر بها اأثناء عملها، 

منوهًة اإىل اأن القانون ي�سكل عبًئا كبرًيا على 

اأ�سحاب العمال نظرا لكرثة العطل املمنوحة 

لها.

الدو�سري  عبداهلل  ال�سوري  اأكد  وبدوره 

لن  القانون  هذا  باأن  ال�سورى  جمل�س  ع�سو 

عن  العمال  اأ�سحاب  عزوف  اإىل  اإلّ  يوؤول 

قبول املراأة يف العمل وال�سرر الوحيد �سيقع 

عليها خا�سة واأن 75% من العاطلني هم من 

فئة الإناث وهذه ن�سبة كبرية وخميفة وقابلة 

للزيادة مع مثل تلك القوانني.

فوؤاد  ال�سوري  وجد  منهم  وبالعك�س 

لالإجها�س  تعر�ست  التي  املراأة  باأن  احلاجي 

احلاجة  دون  املدفوعة  الجازة  هذه  ت�ستحق 

على  عبًئا  ت�سكيلها  اأو  العمل  ب�سوق  لتعذر 

قانوًنا  هناك  واأن  خا�سة  العمال  اأ�سحاب 

ملزًما بتوظيفها.

وتابع: ملاذا ل حتتاج اإجازة وهي تعاين 

ا واأننا  من الآلم اجل�سدية الكبرية؟! خ�سو�سً

مننح الإجازة ملن تلد طفاًل �سليًما، ومل ن�سمع 

يوًما بتذمر من الأمر.

اخلزاعي  علي  ال�سوري  ت�ساءل  وباملثل 

تعّر�ست  التي  املراأة  حلرمان  املربر  »ما 

مدفوعة  اإجازة  على  احل�سول  من  لالإجها�س 

الأجر، خا�سة واأن هذه الثكلى »متر بعار�س 

تو�سية  يف  النظر  باإعادة  مطالًبا  �سحي«، 

اللجنة قائالً: »ارحموا من يف الأر�س يرحمكم 

من يف ال�سماء«.

اإجازة مدفوعة  املراأة ت�ستحق  وتابع باأن 

�سحية  حالة  من  به  متر  ملا  نظًرا  الأجر 

اأن  والإن�ساف  العدل  من  وجد  كما  ونف�سية 

ت�سع  التي  باملراأة  اأ�سوة  الإجازة  منحها  يتم 

مولودها حًيّا.

وجاء رد ممثل احلكومة الدكتورة نعيمة 

باأن   - والولدة  الن�ساء  ا�ست�سارية   - اأحمد 

حيث  متحققة،  التعديل  من  املرجّوة  الغاية 

ت املادة )32( من قانون العمل يف القطاع  ن�سّ

الأهلي على ح�سول املراأة العاملة على اإجازة 

اأما  يوًما،  �ستون  مدتها  الأجر  مدفوعة  و�سع 

املراأة  فاإن  الإجها�س  بحالت  يتعلق  فيما 

طبية  �سهادة  مبوجب  اإجازة  متنح  العاملة 

معتمدة من اأحد املراكز ال�سحية احلكومية، اأو 

اإحدى العيادات املعتمدة من قبل �ساحب العمل 

يحدد مبوجبها الطبيب املخت�س مدة الإجازة 

التي حتتاجها املراأة بناًء على احلالة ال�سحية 

فاإنه  ثم  لكل حالة على حدة، ومن  والنف�سية 

يتم التعامل مع حالت الإجها�س ح�سب نظام 

واإمنا  حمددة،  مدة  دون  املر�سية  الإجازة 

ح�سب تقدير الطبيب حلالة العاملة.

احلاجي: ت�ستحق

 املجه�سة اإجازة

اخلزاعي: ارحم�ا

 من يف االأر�ض

الدو�سري: �سيحجم 

التجار عن ت�ظيفها

ت�س�ير: ح�سن قربان



املراأة يف ق�ص�ص الرتاث العربي

                              اجلارة

�ملر�أة: �أم و�أخت وبنت وزوجة وقريبة وبعيدة 

وجارة، مع �لرجل، �أو �ضده، له �أو عليه، فيها تلك 

قليالً  تزيد  �ملجتمع، وقد  �أو �ضدها، ن�ضف  �ل�ضفة 

يف �لعدد �أو تنق�ص، وقد تكون �أهم من �لرجل يف 

بع�ص جو�نب �حلياة يف �ملجتمع، وقد تكون حمور 

�لأمر، وقد تكون على هام�ضه و�أطر�فه.

�لعربي  �لرت�ث  �ملر�أة هذ� جاء عنها يف  وملقام 

�ضيء كثري، وهي يف ذلك مثل �لرجل مل يدون �إل ما 

كان طريًفا �أو مده�ًضا، ويف �لن�ضو�ص �لتي ن�ضوقها 

و�ضوف  و�لطبائع،  �ل�ضفات  بع�ص  تظهر  �ضوف 

حقيق،  بع�ضها  �ملجتمع،  يف  للمر�أة  مو�قف  نرى 

وبع�ضها رمز، بع�ضها حدث، وبع�ضها خيال، بع�ضها من �حلياة، 

بع�ضها خر�فة، وما �ضوف ن�ضوقه قليل من كثري مما تغ�ص به كتب 

�لأدب و�لتاريخ �لعربي.

�لنعمان، فمرَّ ببع�ص  �لفز�زي، يريد �مللك  خرج �ضهل بن مالك 

�أحياء طيء، ف�ضاأل عن �ضيد �حلي، فقيل له: حارثة لأم، فاأمَّ رحلُه 

فلم ي�ضبه �ضاهًد�، فقالت له �إحدى �لن�ضاء: �نزل يف �لرَّحب و�ل�ضعة، 

�أهل  �أجمل  فر�أى  خبائها،  من  خرجت  ثم  ولطفته،  فاأكرمته  فنزل 

يف  فوقع  ن�ضائها،  و�ضّيدة  قومها  عقيلة  وكانت  و�أكملهم،  دهرها 

نف�ضه منها �ضيء، فجعل ل يدري كيف ير�ضل �إليها 

بفناء �خلباء يوًما  ول ما يو�فقها من ذلك فجل�ص 

وهي ت�ضمع كالمه، فجعل ين�ضد ويقول:

يا �أخَت خري �لبدو و�حل�ضارة - كـيـف َتـريـن 

فـي فتى فز�رة؟

�أعني  �إياك   - معطارة  ًة  ُحـرَّ َيـهـوى  �أ�ضـبـح 

و��ضمعي يا َجارة؟

فلما �ضمعت قوله عرفت �أنه �إياها يعني فقالت: 

�أريب، ول ر�أي م�ضيب، ول  ما هذ� بقول ذي عقل 

متى  �رحتل  ثم  مكرًما،  �أقمت  ما  فاأقم  �أنف جنيب، 

�ضئت م�ضلًما، فا�ضتحيا �ضهل، وقال: ما �أردت ُمنكًر�، 

فقالت: �ضدقت، فارحتل. فاأتى �ضهل �مللك �لنعمان، 

فحّياه، و�أكرمه. فلما رجع نزل على �أخيها. فبينما 

هو مقيم عنده �أر�ضلت �إليه �أن �أخطبني �إن كان لك �إيلَّ حاجة، فاإين 

هذه  قومه.  �إىل  بها  و�ضار  وتزوجها  فخطبها  تريد  ما  �إىل  �ضريعة 

�مر�أة حكيمة من كر�م �لعرب، �أ�ضافت �أحدهم يف غياب �أخيها، وملا 

�أح�ضت بطبعها �أن �ل�ضيف يتغزل بها كانت قاطعة �آمره �إياه بالكف 

�أو �لرحيل، فارحتل وملا عاد، عاد �إىل �أخيها خاطًبا لها على �إر�دتها، 

ثم �ضارت معه �إىل حيث يقيم.

�صالح عبدال�صتار حممد ال�صهاوي
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خطاأ موظفة اأ�صاع �صاعات طويلة من يومي

مواطني  جميع  لدي  معروف  هو  كما   

حكومتنا  تبذله  ما  واملقيمني،  الغالية  مملكتنا 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  بقيادة  الر�سيدة 

ورعاه و�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمال  يف  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

وجعل  واالهتمام مبواطنيها  ال�سحية  ال�سوؤون 

مملكة البحرين حمط اأنظار العامل، والدليل على 

جناح  العاملية  املحافل  جميع  يف  االإ�سادة  هذا 

املرتتبة  االآثار  من  للحد  املت�سارعة  االإجراءات 

على انت�سار فريو�س كورونا.

 ومن خالل ر�سالتي اأود اأن اأ�سجل �سكوى 

القدمي  البالد  مركز  يف  له  تعر�ست  ما  ب�ساأن 

 12 بتاريخ  قمت  واأن  �سبق  حيث  ال�سحي 

املوقع  خالل  من  موعد  بحجز   2021 اأكتوبر 

االإلكرتوين للمركز ال�سحي مع اأحد االأطباء يف 

ال�ساعة 10:03، وعند احل�سور للمركز ال�سحي 

باأن  اال�ستقبال  موظفة  اأبلغتني   9:15 ال�ساعة 

الطبيب منذ فرتة طويلة ترك املركز وعليه يرجى 

مراجعة  وعند  اال�ستقبال،  موظفي  مراجعة 

يل  اأكدت  باملواعيد  املخت�سة  اال�ستقبال  موظفة 

باأن  واأفادتني  زميلتها  من  اإبالغي  �سبق  كما 

اال�ستف�سار  وعند  طبيبات،  هنا  العاملني  جميع 

االأطباء،  قائمة  حتديث  اأو  تعديل  يتم  مل  ملاذا 

وزارة  اخت�سا�س  من  هذا  اأجابت:  احلال  يف 

اأرغب يف  باأين  فاأبلغتها  املركز،  ولي�س  ال�سحة 

مراجعة طبيب لت�سخي�س حالتي والتي تتطلب 

مراجعة طبيب رجل، ويف احلال اأبلغتني اأنه مت 

حتويلك اإىل غرفة 3 وعليه اأوالً يتطلب مراجعة 

غرفة رقم 13 الإجراء املعاينة ال�سحية املعتادة 

وكان الوقت يف حدود ال�ساعة 9:30.

االنتظار  هذا  كل  بعد  املطاف  نهاية  ويف   

الطبيبة  على  بالدخول  ا�ستاأذنت  الطويل 

عن  منها  واال�ستف�سار   3 الغرفة  يف  املتواجدة 

اأدب  بكل  فاأجابتني  ا�ستدعائي،  عدم  �سبب 

واحرتام باأن ا�سمي غري موجود يف ك�سوفاتها 

اال�ستقبال  مبوظفة  باالت�سال  وقامت 

امل�سوؤول  غري  الت�سرف  هذا  عن  لال�ستف�سار 

اأبلغتك  قد  وقالت:  وكذبت،  ارتباكها  فو�سح 

باأن موعدك �سيكون يوم الثالثاء القادم ولي�س 

ملاذا  اال�ستف�سار  مت  احلال  ويف   ،3 رقم  غرفة 

املعاينة  الإجراء   13 رقم  لغرفة  اإر�سايل  مت 

مع  وكانت  طويلة.  ملدة  ومكوثي  ال�سحية 

االأ�سف مل تعتذر عن خطئها اإمنا اختلقت عذًرا 

من خالل كذبها على م�سوؤول املركز الذي طلب 

3 ولكني ونظًرا ملا  مني التوجه اإىل غرفة رقم 

بحقي  وافرتاء  وكذب  اإهانة  من  له  تعر�ست 

غادرت املركز وقررت اأن اأرفع هذه ال�سكوى.

وزارة  يف  القائمني  من  اأرجو  وعليه،   

هذه  على  للوقوف  التحقق  املحرتمني  ال�سحة 

وفق  املوظفة  بحق  القرار  واتخاذ  امل�سكلة 

املوقرة؛  بالوزارة  املتبعة  واالإجراءات  االأنظمة 

انطباًعا غري  والت�سرف يرتك  ال�سلوك  هذا  الأن 

الدور  مقدرين  الوزارة،  ل�سمعة  وي�سيء  جيد 

جميع  رعاية  على  ال�سديد  واحلر�س  الكبري 

مرتادي املركز ال�سحي.

البيانات لدى املحرر

ابنتي لديها طلب اإ�صكاين واأنا مل 

اأح�صل على وحدة �صكنية اإىل الآن!

وزير  �حلمر  يعقوب  بن  با�ضم  �ملهند�ص  �إىل 

على  و�لتقدير  �ل�ضكر  بجزيل  لكم  �أتقدم  �لإ�ضكان، 

وحلحلة  �ل�ضعوبات  تذليل  يف  �مل�ضتمرة  جهودكم 

ت�ضعون  و�أنكم  �ملو�طنني،  لدى  �لإ�ضكان  م�ضكلة 

لتوفري �ل�ضكن �ملنا�ضب و�ملالئم للمو�طنني، �أنا مو�طن 

تقدمت  �أبناء،  �أربعة  ويل  ومتقاعد  متزوج  بحريني 

وز�رة  لدى  �ضكنية  وحدة  على  �حل�ضول  بطلب 

�لإ�ضكان منذ �لعام 2002 و�إىل �لآن مل �أح�ضل على 

�لإ�ضكاين  طلبي  على  م�ضى  وقد  �ل�ضكنية،  �لوحدة 

20 عاًما وعمري �لآن 58 �ضنة فمتى �ضاأح�ضل على 

بيتي؟ وللعلم، فاإن �بنتي �لكبرية قد تزوجت وتقدم 

لدى  ��ضكانية  وحدة  على  للح�ضول  ا  �أي�ضً زوجها 

وز�رتكم �ملوقرة، و�أنا على يقني باأنكم لن ترتددو� يف 

تلبية طلبي باأ�ضرع وقت.

البيانات لدى املحرر

متطوعة وم�صتوفية

 لل�صروط ومل يتم توظيفي

بوز�رة  للعمل  تطوعت  بحرينية  مو�طنة  �أنا 

تقريًبا  عامني  ملدة  �لعامة  �ل�ضحة  مبخترب  �ل�ضحة 

�ملطلوبة ووقعت  �لتوظيف  متطلبات  و�أنهيت جميع 

و�أنا  �لوظيفية،  ودرجتي  �لد�ئم  �لعقد  �أور�ق  على 

خريجة جامعية وحا�ضلة على �ضهادة �لبكالوريو�ص، 

 15 يقارب  ما  �إىل  ت�ضل  قد  ا  �أي�ضً جمموعة  ومعي 

�متدت  و�لتي  �مل�ضتمرة  �ملر�جعات  وبعد  ا،  �ضخ�ضً

مكتملة  �أور�قي  جميع  �أن  �إخباري  مت  ون�ضف  لعام 

بهدف توظيفي وطلب مني �لنتظار و�نتظرت وقمت 

�أخرى حتى يتم  باملر�جعة فطلب مني �لنتظار مرة 

غالبية  �أن  �لعلم  مع  لتوظيفي،  �ضاغر  على  �لعثور 

�ملتطوعني �لذين كانو� معي مت توظيفهم بعقود د�ئمة 

�ملانع  وليد  د.  �لوز�رة  وكيل  توجيهات  على  بناًء 

�إىل حق �ملو�طن يف �حل�ضول على  �أ�ضار فيها  و�لتي 

ا  خ�ضو�ضً تخ�ض�ضه،  بح�ضب  له  �ملنا�ضبة  �لوظيفة 

�أنني مو�طنة وم�ضتوفية جلميع �ل�ضروط ومن حقي 

�أن �أح�ضل على �لوظيفة خلدمة وطني مملكة �لبحرين 

�لغالية و�أنا بحاجة ما�ضة للوظيفة. 

البيانات لدى املحرر

اأنا�صد وزير العدل للنظر يف ق�صيتي واإن�صايف 

اأمتنى اأن يولد ابني يف مملكة البحرين احلبيبة

�أنا مو�طنة بحرينية �أنا�ضد وزير �لعدل، �إذ �إنني متزوجة و�أتعر�ص للظلم منذ عامني 

�إن�ضايف  يتم  �لعدل حتى  لوز�رة  »�ل�ضنية« وتوجهت عدة مر�ت  �ل�ضرعية  �ملحكمة  يف 

ولكن دون جدوى، و�لآن منذ 3 �أ�ضهر طلبت من �ملحكمة �ل�ضرعية �ضم �حلكم �جلنائي 

من �لق�ضاء �لع�ضكري �لذي �ضدر �ضد زوجي »�ملدعى عليه«. 

�إجباري  ويف كل مرة يتم �لرف�ص و�ملماطلة يف �ضم �لق�ضية، ويف كل جل�ضة يتم 

بالعتد�ء  قام  �إنه  �ل�ضرعية حيث  للمحكمة  �لق�ضية �جلنائية  من �ضم  بدلً  على خلعه 

وقمت  �ل�ضرب  و�قعة  لإثبات  �جلل�ضة  يف  مني  �ضهود  طلب  مت  وقد  بال�ضرب.  علي 

باإح�ضارهم وتفاجاأت باأن حمتوى �جلل�ضة لي�ص له عالقة بق�ضيتي �لأ�ضا�ضية خا�ضة 

بال�ضرب ومل يرتكو�  علي  بالعتد�ء  قام  �أنه  عليه  �ملدعى  و�عرتف  و��ضح  �لإثبات  �أن 

�ل�ضهود ل�ضتكمال �ضهادتهم، كما مت طرح �أ�ضئلة خمتلفة على �ل�ضهود لي�ص لها عالقة 

�لعلم  �أنني تعر�ضت لل�ضرب مع  �إثبات  �ل�ضهود وطلب منهم  �إهانة  بالق�ضية، بل متت 

�أنه مت �إثباته م�ضبًقا يف �لق�ضية �جلنائية وباعرت�ف �ملدعى عليه، وقام �ل�ضهود برف�ص 

يريدون  ما  مع  �لورقة  على  كتب  ما  تطابق  عدم  ب�ضبب  �ضهادتهم  ورقة  على  �لتوقيع 

ا �أن �ضهادتهم مل تكتمل ومل تتم كتابة �ضهادتهم، كما مت رف�ص �إعادة  �لدلء به خ�ضو�ضً

بطاقاتهم �ل�ضكانية من دون وجه حق، وكان هذ� �لت�ضرف لإجبارهم على �لتوقيع على 

�ل�ضهادة �لتي ل تتطابق مع �ضهادتهم، و�أنا من هذ� �ملنرب �أنا�ضد وزير �لعدل للنظر يف 

ق�ضيتي و�إن�ضايف. 
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عبد�هلل  بن  ر��ضد  �ل�ضيخ  �أول  �لفريق  �أنا�ضد  بحريني  مو�طن  �أنا 

منكم  ر�جًيا  هذ�  بطلبي  معاليكم  �إىل  و�تقدم  �لد�خلية  وزير  خليفة  �آل 

�لتاأ�ضري�ت  �إد�رة  مع  بها  وقعت  �لتي  �مل�ضكلة  هذه  حل  يف  �مل�ضاعدة 

بالعطف،  فقد  �ملو�طنني  �إىل م�ضاكل  بانكم تنظرون  �أمل وثقة  و�أنا كلي 

تزوجت من �ململكة �ملغربية يف عام 2019 بعد ح�ضويل على �لت�ضاريح 

و�مل�ضتند�ت من �ملحكمة يف مملكة �لبحرين وبعدها مت توثيق و�لت�ضديق 

على عقد �لزو�ج  من �ملحكمة يف مملكة �لبحرين ومن ثم تقدمت بطلب 

�حل�ضول على تاأ�ضرية �لتحاق �إىل زوجتي ومت رف�ص �لطلب بدون �أي 

�أ�ضباب  وقد حاولت جمدًد� طو�ل هذه �لفرتة من عام 2019 �إىل يومنا 

�إن  بالرف�ص،  وحيث  قوبلت  �لطلبات  وجميع  طلًبا   30 من  باأكرث  هذ� 

زوجتي حامل يف �لوقت �حلايل  يف �ضهرها �خلام�ص و�أنا �أمتنى �أن يولد 

�بني يف مملكة �لبحرين �حلبيبة، و�إنني �أرجو  من معاليكم باأن  تنظرو� 

معاليكم،  لدى  م�ضكلتي  حل  باأن  وثقة  �أمل  كلي  و�أنا  معاملتي  �أمر  يف 

كل  من  ويحفظكم  ويحميكم  خطاكم  ي�ضدد  وجل  �أن  عز  �ملوىل  د�عني 

مكروه، وتف�ضلو� بقبول و�فر �لتحية و�لحرت�م.

البيانات لدى املحرر
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الوعود  اإعطاء  يف  يتفنّون  ونواب  م�سوؤولون 

للمراجعني، وهم على يقني بعدم قدرتهم على الوفاء 

بها، متى يتخلّ�ص جمتمعنا من هذا ال�سلوك؟

تعوزه  ال  لبنان  وزراء  رئي�ص  قتل  من 

احلّجة لقتل رئي�ص وزراء العراق. فاإذا ما كانت 

الت�سفية اجل�سدية �سبيل للهيمنة على قرار بريوت 

فهي �سبيل للهيمنة الكاملة على قرار بغداد.
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اأب�اب  تفتح  الفرن�شية  الث�رة  حك�مة   -  1793

ق�شر الل�فر متحًفا للعم�م.

لل�ليات  رئي�ًشا  كينيدي  ج�ن  انتخاب   -  1960

املتحدة.

1981 - جامعة الأرجنتني متنح �شهادة دكت�راه 

فخرية لرئي�ص الإمارات العربية املتحدة ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان برتبة بروفي�ش�ر؛ نظًرا لإجنازاته على 

امل�شت�ى املحلي لدولة الإمارات وامل�شت�ى الدويل.

بكاأ�ص  يف�ز  القدم  لكرة  اليابان  منتخب   -  1992

ال�شع�دي بهدف  املنتخب  اآ�شيا بعد تغلبه على  بط�لة 

دون مقابل.

ال�شلطة  رئي�ص  زوجة  عرفات  �شهى   -  2004

قريع  اأحمد  تتهم  عرفات  يا�شر  الفل�شطينية  ال�طنية 

عرفات  على  بالتاآمر  �شعث  ونبيل  عبا�ص  وحمم�د 

ووراثته حًيا.

الأمريكي دونالد رام�شفيلد  الدفاع  2006 - وزير 

يف  اجلمه�ريني  هزمية  بعد  من�شبه  من  ي�شتقيل 

ال�شعب  رف�ص  ب�شبب  الن�شفي  التجديد  انتخابات 

الأمريكي للحرب على العراق.

ل�شنة  لل�شطرجن  العامل  بط�لة  انطالق   -  2014

2014 التي يتناف�ص فيها بطل العامل ماغن��ص كارل�شن 

ومناف�شه في�شفاناثان اناند.

2015 - اإع�شار ميج ي�شرب �شقطرى اليمنية يف 

بحر العرب ويتجه نح� عدن واأبني.

مهرجان القاهرة ال�سينمائي يكّرم نيللي بجائزة الهرم الذهبي

اأعلن مهرجان القاهرة ال�شينمائي الدويل منح الفنانة نيللي جائزة »الهرم الذهبي التقديرية« لإجناز العمر، خالل 

حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43 التي من املقرر اأن تقام يف الفرتة من 26 ن�فمرب اجلاري حتى 5 دي�شمرب املقبل، وذلك 

تقديًرا مل�شريتها املهنية.

وقال رئي�ص املهرجان حممد حفظي: »اإننا �شعداء مبنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد اأكرب واأهم جائزة 

يف املهرجان؛ وذلك تقديًرا مل�شريتها الفنية احلافلة بالعديد من الأعمال املهمة«.

كذلك، اأ�شاف اأن »نيللي فنانة عظيمة ذات م�هبة ا�شتثنائية، ظهرت مالحمها يف مرحلة مبكرة من طف�لتها، وا�شتمرت 

ل�شن�ات ط�يلة، اإذ قدمت اأعمالً مزجت فيها بني التمثيل والرق�ص والغناء«، م�شرًيا اإىل اأن ذلك »ميزها عن فنانات جيلها 

وجعلها اإحدى اأبرز النجمات ال�شتعرا�شيات حتى ي�منا هذا«.

وُتعد نيللي اإحدى اأبرز جنمات الأعمال ال�شتعرا�شية، وهي تنتمي لعائلة فنية عريقة، اإذ اإن �شقيقتها الكربى هي 

النجمة فريوز التي ا�شتهرت يف ال�شينما امل�شرية بك�نها »الطفلة املعجزة«، وقريبتها هي النجمة ال�شهرية لبلبة.

ا مب�هبة كبرية يف الغناء والرق�ص والتمثيل، ما �شمن لها امل�شاركة  بخالف انتمائها لعائلة فنية، فاإنها متتعت اأي�شً

فيما يزيد على 118 عمالً فنًيا، تنّ�عت ما بني ال�شينما وامل�شرح والتلفزي�ن.

)FBI( يحقق يف �سرقة 

مذكرات ابنة بايدن ال�سغرى

 )FBI( الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  عنا�شر  نّفذ 

 Project Veritas عملية دهم لأماكن مرتبطة مبنظمة

املحافظة، �شمن اإطار حتقيق يف ق�شية ت�شريب مذكرات 

من�ش�بة اإىل اأ�شلي بايدن، البنت ال�شغرى للرئي�ص ج� 

بايدن.

وقالت �شحيفة ني�ي�رك تاميز اإن جماعة حمافظة 

ب�شاأن  الفيدرالية  ال�شلطات  جتريه  لتحقيق  تخ�شع 

مذكرات م�شروقة من اأ�شلي بايدن ابنة الرئي�ص الأمريكي 

ج� بايدن.

بلدة  اإىل  ذهب�ا  عمالء  اأن  ال�شحيفة  وذكرت 

اإىل  بالإ�شافة  وي�شت�ش�شرت،  مقاطعة  يف  مامارونيك 

م�قع يف مدينة ني�ي�رك، لإجراء عمليتي تفتي�ص باأمر 

من املحكمة )اخلمي�ص(، ومت ربط املناطق بالأ�شخا�ص 

وامل�ؤ�ش�ص  فرييتا�ص«  »م�شروع  مع  عمل�ا  الذين 

والرئي�ص التنفيذي للمجم�عة املحافظة جيم�ص اأوكيف.

وقال متحدث با�شم مكتب التحقيقات الفيدرايل يف 

ني�ي�رك لل�شحيفة اإن العمالء »قام�ا بن�شاط لتطبيق 

ورف�ص  املكانني،  يف  م�شتمر«  بتحقيق  يتعلق  القان�ن 

املتحدث الإدلء مبزيد من التعليقات، ورف�ص املتحدث 

با�شم مكتب املدعي العام يف مانهاتن التعليق.

كلب يتحّول اإىل ثلعب ويلتهم الدجاج ويهرب!

�ش�تيل�  ماريبيل  ا�شرتت  عندما 

وعائلتها جرًوا لطيًفا من متجر �شغري يف 

 - حرفًيا   - اأنهم  يت�قع�ا  مل  ليما،  و�شط 

اأدخل�ا ثعلًبا اإىل حظرية الدجاج.

يف البداية لعب اجلرو الأليف ب�شعادة 

مع الكالب الأخرى يف احلي. لكن مع مرور 

الأيام، بداأت تظهر م�ؤ�شرات اإىل اأن خطاأ ما 

قد حدث.

بداأ »الكلب«، الذي اأطلقت عليه العائلة 

مطاردة  يف  »اأرك�ص«،  اأي  )رن-رن(  ا�شم 

والتهام  لقتلها  احلي  يف  والبط  الدجاج 

ات�شح  اإذ  ال�شكان،  غ�شب  اأثار  ما  بع�شها، 

لحًقا اأنه ثعلب من جبال الأنديز، له اأرجل 

واأذنان  مدبب  وراأ�ص  كثيف  وذيل  رفيعة 

بارزتان.

جرو  اأنه  »اعتقدنا  �ش�تيل�  وقالت 

اأنه  على  ا�شرتاه  ابنها  اأن  م�شيفة  اأ�شيل«، 

ح�ايل  منذ  دولًرا   13 يعادل  مبا  كلب 

�شتة اأ�شهر. وقالت اإنها ا�شطرت يف نهاية 

اأ�شحاب  لتع�ي�ص  اأم�ال  دفع  اإىل  املطاف 

الدجاج والبط الذي قتله اأو التهمه الثعلب 

قبل هروبه من املنزل.

وما زال البحث جارًيا عن )رن-رن( من 

هيئة  وامل�ش�ؤولني يف  البيئة  �شرطة  جانب 

لإعادته  ال�طنية؛  الربية  واحلياة  الغابات 

اإىل مركز خا�ص اأو حديقة حي�انات.

الفنان لطفي لبيب يعلن اعتزاله التمثيل
اأعلن الفنان امل�شري القدير لطفي لبيب اعتزاله التمثيل، وذلك خالل تكرميه من 

قبل وزيرة الثقافة اإينا�ص عبدالدامي، يف حفل نهاد �شليحة باأكادميية الفن�ن.

ويف ت�شريحات ل�شحيفة »ال�طن«، اأو�شح لطفي لبيب قائالً: »ده حكم ربنا واأنا 

را�شي بكل ما يريده اهلل، م�ص قادر اأمّثل تاين وم�ص قادر اأقف على رجلي، لأين بعاين 

من جلطة اأثرت على ج�شدي وبالتحديد اجلانب الأي�شر«، م�شرًيا اإىل اأنه »ما زال يتابع 

الأعمال الدرامية التي تعر�ص حالًيا عرب �شا�شة التلفزي�ن، واأنه يع�شق الفن و�شيظل 

متابًعا له حتى ل� اأن حالته ال�شحية لن جتعله قادًرا على التمثيل«.

وك�شف الفنان امل�شري اأنه ح�شل على و�شام »جنمة �شيناء«، لفًتا اإىل اأنه »�شيظل 

يفتخر بهذا ال��شام لآخر ي�م يف عمره«.

كما �شّدد لبيب على »اأهمية تقدمي اأكرث من عمل درامي عن انت�شارات حرب اأكت�بر«.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن الفنان لطفي لبيب كان قد اأ�شيب بجلطة منذ 3 �شن�ات، وما 

التعامل معها و�شارك يف م�شل�شل رجالة  الي�م، وحاول  اآثارها حتى  زال يعاين من 

البيت، لكنه مل ي�شتطع ال�شتمرار بالتمثيل لعدم قدرته على ال�ق�ف.

 احتفلت النجمة كارول �سماحة، بو�سول اأغنيتها اجلديدة "يا �سباب يا بنات" لـ 4 ماليني م�ساهدة على اليوتيوب، ون�سرت كارول 

�سورة لها عرب ح�سابها على اإن�ستجرام، وكتبت قائلة:" 4 ماليني م�ساهدة على اليوتيوب يوم اأم�ص". وطرحت النجمة كارول 

�سماحة، اأحدث اأغنية "يا �سباب يا بنات"، االأيام املا�سية من كلمات واأحلان �سليم ع�ساف، توزيع األك�سندر مي�سكيان، مك�ص 

وما�سرت اإيلي بربر، والفيديو كليب من اإخراج بتول عرفة.

ت�سجيل 40 اإ�سابة جديدة

 بكــــورونا وتعــــايف 32 حالـــة

بلغ عددها  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت وزارة 

اأظهرت ت�شجيل 40  16730 يف ي�م 7 ن�فمرب 2021، 

حالة قائمة جديدة منها 14 حالة لعمالة وافدة، و 24 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و حالتان قادمتان من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   32 تعافت 

املتعافية اإىل 275329

حالت،   3 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

 6 العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

العدد  اأن 356 حالة و�شعها م�شتقر من  حالت، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 359 حالة قائمة.
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صحيحة لألسواق البحرينية
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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان 
خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم
02 

جذب التخصصات الطبية النادرة للمملكة.. مشاركون بندوة               :

 تفعيل دور السفارات في الترويج للبحرين 
ووضع إستراتيجية إعالمية تسوق السياحة

محمد رشاد «

طالب��ت فعالي��ات بأهمي��ة وض��ع خطط 
إس��تراتيجية لرفع مس��تويات التنافسية 
في القطاع الس��ياحي، وتحديد األولويات 
للتخطي��ط  إدارة  وإنش��اء  التش��ريعية، 
ال��وزارات، ووض��ع  المس��تقبلي ف��ي كل 
إستراتيجية للترويج السياحي في الخارج. 
وأك��دوا ف��ي ن��دوة نظمته��ا »الوطن«، 
للس��نوات  واألهداف  »البرام��ج  بعن��وان: 
األربع«، أهمية توس��عة نطاق التس��ويق 
وتفعيل دور الس��فارات للترويج للسياحة 

العالجية في البحرين.
وش��ارك في الن��دوة كل م��ن رئيس لجنة 
الش��ؤون المالي��ة واالقتصادي��ة، عض��و 
وصناع��ة  تج��ارة  غرف��ة  إدارة  مجل��س 
البحري��ن النائب أحمد الس��لوم، ورئيس 
مجل��س أمن��اء مراك��ز الرعاي��ة الصحية 
محم��د،  عبدالوه��اب  الدكت��ور  األولي��ة 
والخبير الس��ياحي رئي��س جمعية فنادق 
األربع نجوم عبدالحميد الحلواجي، ومدير 
اإلع��الم  ب��وزارة  اإلع��الم  وس��ائل  إدارة 
الدكتور يوسف إسماعيل، والمشرف العام 
بس��ينما البحرين، محمود جغبير، ورئيس 

لجن��ة الم��وروث البح��ري وعض��و مجلس 
إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث 
الش��عبي أحمد الخلفان. وطالب الس��لوم 
الجهات الرسمية واألهلية بتوحيد الجهود 
الترويجي��ة المش��اركة لدع��م الس��ياحة 
فيم��ا رأى عبدالوهاب أهمية التوس��ع في 
المش��روعات االس��تثمارية ف��ي المج��ال 
الطبي والعم��ل على ج��ذب التخصصات 
الطبي��ة النادرة إلى البحرين، بينما ش��دد 
مدي��ر إدارة وس��ائل اإلعالم عل��ى أهمية 
وض��ع إس��تراتيجية إعالمي��ة متخصصة 

لتسويق القطاع السياحي.

البحرين: محاولة اغتيال رئيس 
الوزراء العراقي عمل إرهابي آثم

الخارجي��ة،  وزارة  أدان��ت 
محاول��ة االغتيال الفاش��لة 
التي اس��تهدفت مصطفى 
وزراء  رئي��س  الكاظم��ي، 
جمهورية العراق الش��قيق، 
العم��ل  ه��ذا  مس��تنكرة 
ال��ذي  اآلث��م  اإلرهاب��ي 
األم��ن  زعزع��ة  يس��تهدف 
واالس��تقرار وإث��ارة الفتنة 
الش��قيق،  الع��راق  ف��ي 
مؤكدة وق��وف البحرين مع 

العراق حكومة وش��عبًا في حربها ضد اإلرهاب، ودعمها لكافة 
اإلجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على س��يادة العراق وأمنه 

واستقراره ونمائه.

 البحرين تستورد أغذية 
بـ983 مليون دوالر خالل 2020

عباس المغني «

بلغ��ت واردات البحرين من الس��لع الغذائية نحو 1.09 مليون 
طن بقيمة إجمالية تبلغ نحو 983 مليون دوالر خالل 2020.

ووفق بيانات إدارة ش��ؤون الجمارك، احتلت المملكة العربية 
الس��عودية المرك��ز األول م��ن حيث قيم��ة الم��واد الغذائية 
الص��ادرة إل��ى البحرين، حيث صدرت نح��و 157 ألف طن مواد 
غذائية بقيمة 163 مليون دوالر وتعادل 16.57% من إجمالي 
ال��واردات الغذائي��ة، وأهم الس��لع التي صدرتها الس��عودية 

الحليب واأللبان والدواجن.

 رينر سيلي عضوًا 
بمجلس إدارة »تطوير للبترول«

أصدر سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة 
اإلنس��انية  لألعمال  الملك 
رئيس  الش��باب،  وش��ؤون 
الش��ركة  إدارة  مجل��س 
والغاز،  للنف��ط  القابض��ة 
ق��رارًا بتعيين الدكتور رينر 
س��يلي عضوًا ف��ي مجلس 
إدارة شركة تطوير للبترول 

»تطوير«.
وأش��اد سمو الش��يخ ناصر 

بن حمد آل خليفة بالخبرات العملية الواس��عة التي يمتلكها 
الدكتور رينر سيلي، حيث س��يكون إضافة بارزة لمجلس إدارة 
شركة تطوير للبترول في ظل الخبرات العملية والعلمية التي 

يمتلكها.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

مصطفى الكاظمي

  الحصة األكبر من المشروع مفتوحة بالمجان
 وضع حجر أساس ساحل خليج البحرين

وضع��ت هيئة البحرين للس��ياحة والمعارض حجر األس��اس لمش��روع تطوير 
س��احل خليج البحرين، برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس 

إدارة الهيئة زايد الزياني.
ويمتد »س��احل خلي��ج البحرين« من الس��احل الش��مالي لخلي��ج البحرين إلى 
جنوب��ي منطقة الس��اية وعلى مس��احة تفوق ال� 170 ألف مت��ر مربع بواجهة 
س��احلية بط��ول 600 مت��ر، موزعة عل��ى 5 مقاس��م، األول منها س��احل عام 
س��تقوم بتطوي��ره الهيئة، وش��اطئ عام بط��ول 200 متر وتمث��ل 28% من 
إجمالي مس��احة المش��روع، فيما تتوزع األربعة الباقية على ش��واطئ ستقام 
عليها منش��آت س��ياحية خاصة بواجهة بحري��ة 100 متر ل��كل منها، إضافة 
 إل��ى منطق��ة مخصص��ة للمراف��ق الخدمي��ة و425 موقف��ًا عامًا للمش��روع. 
واعتبر الزياني أن توفير المزيد من المشاريع الحيوية ووجود خدمات متكاملة 
على الواجهات البحرية أصبح مطلبًا أساس��يًا ومهمًا لتطوير وتنشيط صناعة 
سياحة األعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية، خاصة مع االفتتاح المرتقب 
ألكبر مدينة معارض من نوعها في المنطقة بالصخير. وقال: »حرصنا على أن 
تكون الحصة األكبر من أصل المقاس��م الخمس��ة التي يضمها مشروع ساحل 
خليج البحرين هي س��احل عام مفتوح مجانًا للجميع، يضم مس��طحات خضراء 
وحدائق ومالعب وأماكن مخصصة للمش��ي وممارسة الرياضة والتي تحاكي 

بذلك كل الثقافات ومختلف شرائح المجتمع«.

توظيف 555 وتدريب 509 خالل أسبوع
أعلنت وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية أنه تم 
خالل الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر توظيف 
555 باحثًا عن عمل في 410 شركات ومؤسسات 
عامل��ة في القطاع الخاص من مختلف المؤهالت 
الدراس��ية؛ وذل��ك ف��ي التخصص��ات والمجاالت 

الوظيفي��ة والمهنية المالئمة، إلى جانب تدريب 
509 أشخاص في مختلف البرامج التدريبية.

وبالتالي، فقد بلغ الع��دد اإلجمالي للمتوظفين 
21414 ف��ي 6007 منش��آت م��ن أص��ل 25 ألف 
وظيفة يستهدفها البرنامج الوطني للتوظيف في 

نس��خته الثانية خالل الع��ام 2021، بينما وصل 
إجمال��ي من ت��م تدريبهم إل��ى 10093 متدربًا، 
وبذل��ك تج��اوز إجمالي ع��دد المتدربي��ن العدد 
المستهدف وهو 10 آالف فرصة تدريبية في هذا 

العام.
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وزير المالية مترئسًا اجتماع وزراء تجارة دول التعاون: 

خطة عمل واضحة
 لتحقيق أفضل النتائج للتعافي االقتصادي

تدشين نافذة GCC Takamul للسوق الخليجية المشتركة

محمد رشاد «

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة أن األوضاع الراهن��ة تتطلب خطة عمل واضحة ومحددة 
للس��ير بخطى ثابتة من أجل تحقي��ق أفضل النتائج على صعيد 

التعافي االقتصادي المنشود.
وأش��ار عل��ى هامش المؤتم��ر الصحفي الذي عقد مس��اء أمس 
الس��تعراض توصي��ات االجتم��اع 114 للجنة التع��اون المالي 
واالقتص��ادي ب��دول مجلس التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية، 
واالجتماع المشترك مع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، إلى 
ما حققته مس��يرة العمل الخليجي المشترك في المجال المالي 
واالقتصادي، بما أسهم في دعم مسارات التنمية على المستوى 

الخليجي.
وأعلن عن تدشين النافذة اإللكترونية »GCC Takamul« والتي 
تهدف إل��ى معالجة االستفس��ارات والمالحظ��ات والمقترحات 

الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.
إل��ى ذلك أوض��ح أن البحرين تواجه موجة ارتفاع األس��عار التى 
يش��هدها العالم في الوقت الحالى، من خالل الرقابة الصحيحة 

 03على األسواق لحماية المستهلك البحريني.
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أكد رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية 
الصحية األولي��ة الدكتور عبدالوهاب 
محمد عبدالوهاب أن البحرين مؤهلة 
ألن تكون مقصدًا للسياحة العالجية 
في المنطق��ة لما تزخر به من كوادر 
بشرية على مستوى عال من الكفاءة 
إل��ى جان��ب صالب��ة البني��ة التحتية 
للقط��اع الصح��ي الت��ي جعلتها من 
ال��دول الكبرى في مكافح��ة فيروس 
كورونا. وأوضح أن قضية السياحة في 
البحرين م��ن أهم الطموحات لتعزيز 
الوضع االقتص��ادي للمملكة لما لها 
م��ن تأثيرات مباش��رة عل��ى مختلف 
القطاع��ات واألس��واق المحلية. ونوه 
بأهمية تطوير آليات دعم الس��ياحة 
بش��كل مس��تمر لمواكبة المتغيرات 
السياحية في المنطقة ودول العالم، 
حيث ش��هدت المنطقة في السنوات 
القليل��ة الماضي��ة نم��وًا كبي��رًا في 

البيئة الس��ياحة للكثير م��ن البلدان 
المجاورة وهو األمر الذي ينذر بتحول 
في وجهة األفواج السياحية القاصدة 
اإلس��تراتيجية  فإن  لذل��ك  للبحرين، 
الس��ياحة تعد معوال مهما لتحسين 

البيئة السياحية وتطويرها على كافة 
الصعد. 

الس��ياحة  قط��اع  أن  إل��ى  ولف��ت 
العالجي��ة ف��ي البحرين يحت��اج إلى 
مقومات عديدة للمنافسة في السوق 
الخليجي والعربي أهمها العمل على 
توسعة نطاق التسويق وتفعيل دور 
السفارات للترويج للسياحة العالجية، 
إلى جانب التوس��ع في المش��روعات 
الطب��ي  المج��ال  ف��ي  االس��تثمارية 

التخصص��ات  والعم��ل عل��ى ج��ذب 
الطبية الن��ادرة إل��ى البحرين كذلك 
معالج��ة بعض القصور في الخدمات 
المكملة للقطاع��ات الطبية ورفدها 
بأفض��ل الوس��ائل واإلمكانيات لكي 
تتمك��ن م��ن القي��ام بدوره��ا على 
أفضل مستوى تحقيقًا لرؤية البحرين 
م��ع  وتماش��يا   ،2030 االقتصادي��ة 
اإلستراتيجية السياحة 2026-2022. 
ونوه بأهمية االستفادة من التجارب 

الس��ياحة المس��تدامة  الدولي��ة في 
ودراس��تها لمعرف��ة آلي��ات التطوير 
ف��ي  العامل��ة  القطاع��ات  كل  ف��ي 
المجال السياحي، مؤكدًا أن البحرين 
تمتع بمقومات س��ياحية متميزة لو 
تم اس��تثمارها بالص��ورة الصحيحة 
س��تكون البحرين الخيار األفضل في 
بالمنطقة، فالبحرين  السياحة  قطاع 
تملك أدوات ج��ذب كثيرة بداية من 
المواط��ن البحرين��ي وم��ا يتمتع به 

من صف��ات حميدة تجعل بينه وبين 
الزائر مودة ورغبة للعودة مجددًا إلى 
البحرين إل��ى جانب الش��واطئ التي 
تحي��ط بالمملكة من جميع الجهات، 
وهو م��ا يدفعن��ا للتفكير جي��دًا في 
وباإلضافة  االستش��فائية  الس��ياحة 
إل��ى أن البحري��ن تتمي��ز بالنهض��ة 
التنمي��ة  ومش��روعات  الحضاري��ة 
في ش��تى المج��االت وعل��ى مختلف 

األصعدة والمستويات.

توسيع نطاق التسويق وتفعيل دور السفارات لترويج السياحة العالجية

 فعاليات بندوة                 : إنشاء إدارة 
للتخطيط في الوزارات يرفع تنافسية السياحة

04p e o p l e @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 16  |   العدد 5812   |  االثنين 03 ربيع اآلخر 1443هـ  |  Mon 08 Nov 2021ندوة الوطن

محمد رشاد ، تصوير: »سهيل وزير« «

طالبت فعاليات بخطط إس��تراتيجية لرفع مس��تويات التنافسية في القطاع الس��ياحي، وتحديد األولويات التشريعية، وإنشاء إدارة للتخطيط 
المستقبلي في كل الوزارات، ووضع إستراتيجية للترويج السياحي في الخارج. 

وأضافوا في ندوة نظمتها »الوطن«، بعنوان: »البرامج واألهداف للس��نوات األربع«، أن الس��ياحة العالجية في البحرين تحتاج مقومات عديدة 
للمنافسة في السوق الخليجي والعربي أهمها العمل على توسعة نطاق التسويق وتفعيل دور السفارات للترويج للسياحة العالجية.

وشارك في الندوة رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد السلوم، ورئيس 
مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية األولية الدكتور عبدالوهاب محمد، وخبير السياحة رئيس جمعية فنادق األربع نجوم عبدالحميد الحلواجي، 
ومدير إدارة وسائل اإلعالم الدكتور يوسف محمد، والمشرف العام لسينما البحرين، محمود جغبير، ورئيس لجنة الموروث البحري وعضو مجلس 
إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي أحمد الخلفان. وفي حين طالب السلوم الجهات الرسمية واألهلية بتوحيد الجهود الترويجية 
المش��اركة لدعم الس��ياحة، رأى عبدالوهاب أهمية التوس��ع في المش��روعات االس��تثمارية في المجال الطبي والعمل على جذب التخصصات 

الطبية النادرة للبحرين، إال أن يوسف، شدد على أهمية وضع إستراتيجية إعالمية متخصصة لتسويق القطاع السياحي. وفي ما يلي الندوة:

السلوم: »النواب« وضع يده على 
تشريعات تحتاج إلى تعديل لزيادة نمو السياحة

أك��د رئي��س لجن��ة الش��ؤون المالية 
واالقتصادي��ة، وعض��و مجل��س إدارة 
غرفة تج��ارة وصناعة البحرين النائب 
أحمد الس��لوم، ف��ي مداخلت��ه بندوة 
»الوطن«، أنه خالل االجتماعات التي 
جمعت بين مجلس النواب والحكومة 
الس��ياحية  اإلس��تراتيجية  لمناقش��ة 
لألع��وام 2022-2026، وضعنا أيدينا 
واللوائح  والقوانين  التش��ريعات  على 
التي تحت��اج إلى تعدي��ل لزيادة نمو 
مع��دالت  ورف��ع  الس��ياحي  القط��اع 
النات��ج  ف��ي  للمس��اهمة  تدفقات��ه 
المحلي اإلجمالي، مش��يرًا إلى أهمية 
اإلس��تراتيجية ف��ي تنمي��ة االقتصاد 
الوطن��ي، م��ن خ��الل تنمي��ة الموارد 
غي��ر النفطي��ة بم��ا يهدف إل��ى نمو 
الناتج المحل��ي اإلجمالي غير النفطي 

للبحرين.

اإلس��تراتيجية  تحقي��ق  أن  وأوض��ح 
يعتم��د عل��ى العدي��د م��ن العناصر 
الضرورية خالل المرحلة المقبلة لعل 
أهمه��ا إب��رام االتفاقيات الدولية في 
إجراءات  السياحية، وتطبيق  المجاالت 

وتسهيالت لتأشيرة الدخول السياحي 
للبحرين وذلك بالتنس��يق مع الجهات 
المعنية، بما يس��هم ف��ي زيادة عدد 
الس��ياح الدوليين إل��ى البحرين وفتح 
أس��واق س��ياحية جديدة، ورف��ع عدد 
الدول المس��تهدفة لجذب المزيد من 

السياح وتنويع المنتج السياحي.
ولف��ت إل��ى أن مجلس الن��واب مهتم 
بالتنس��يق م��ع الحكوم��ة بم��ا يكفل 
الخط��ة اإلس��تراتيجية  آليات  تنفي��ذ 
للس��ياحة وبالفعل ت��م االتفاق على 

الكثير من النقاط الهامة والضرورية 
سيتم تنفذيها خالل المرحلة المقبلة. 
قطاع��ات  أن  عل��ى  الس��لوم  وش��دد 
الس��ياحة في البحرين تعتب��ر واحدة 
م��ن الركائز األساس��ية لرف��ع الناتج 
المحل��ي اإلجمالي، فضاًل ع��ن دورها 
ف��ي تحريك عجل��ة الس��وق من خالل 
عوائده��ا المهم��ة التي تس��هم في 
تنش��يط األس��واق المحلي��ة وه��و ما 
يتطل��ب من األع��الم الوطن��ي بكافة 
والمرئي��ة  المس��موعة  وس��ائله 

والمق��روءة ب��أن يق��وم ب��دوره ف��ي 
توعية المواطنين بأهمية الس��ياحة. 
الرس��مية  الجه��ات  كاف��ة  وطال��ب 
واألهلي��ة بتوحيد الجه��ود الترويجية 
المش��اركة لدعم الس��ياحة البحرينية 
مم��ا يزيد م��ن فاعلية ه��ذه الجهود 
لتعري��ف الس��ياح والزوار ف��ي مختلف 
دول العال��م بالمقوم��ات الس��ياحية 
التي تضمها مملك��ة البحرين وتنوع 
المنتج��ات الس��ياحية فيها م��ا يعزز 
من س��معة البحري��ن عل��ى الخارطة 

الس��ياحية العالمية. وأبدى استعداد 
اللجن��ة لتنظي��م جلس��ات ح��وار م��ع 
العاملي��ن بالقطاعات التي ش��ملتها 
واألخذ  لهم  لالس��تماع  اإلستراتيجية 
بآرائهم خالل مرحلة التنفيذ، وكذلك 
العمل على إزالة كافة المعوقات التي 
تحول دون تنفيذ ركائز اإلستراتيجية، 
منوهًا بأن اس��تهداف اإلس��تراتيجية 
ل��� 14 مليون زائ��ر س��نويًا ليس من 
الصع��ب ف��ي ظ��ل الجاهزي��ة لكافة 

القطاعات في البحرين.

أحمد السلوم

التنسيق مع الحكومة لتنفيذ آليات الخطة اإلستراتيجية للسياحة

السينما نافذة سياحية يمكن من خاللها دعم ركائز االقتصاد وتحفيز النمو

التوسع في المشروعات االستثمارية الطبية والعمل على جذب التخصصات النادرة

تحقيق اإلستراتيجية السياحية يعتمد على تسهيل تأشيرة الدخول إلى البحرين

التعويل على اإلستراتيجية لتحسين البيئة السياحية وتطويرها

»مالية النواب« مستعدة لتنظيم جلسات حوار مع المعنيين لألخذ بآرائهم

ُدور السينما باتت تحدد وجهة السفر لكثير من األفواج السياحية العائلية

معالجة القصور في الخدمات المكملة للقطاعات الطبية ورفدها بأفضل اإلمكانيات

التوسع في صناعة السينما بالمملكة اعتمادًا على الموروث الثقافي والتاريخي

االستفادة من التجارب الدولية في السياحة المستدامة لمعرفة آليات التطوير

 عبدالوهاب: البحرين مؤهلة 
لتكون وجهة للسياحة االستشفائية والعالجية

د .عبدالوهاب محمد 

أكد المشرف العام لسينما البحرين 
محم��ود جغبي��ر، أن أدوار الع��رض 
ف��ي البحري��ن أثبت��ت قدرتها على 
جذب الس��ياحة العائلية من الدول 
المج��اورة، الفت��ًا إل��ى أن البحرين 
م��ن أول الدول التي تع��رض فيها 
األعمال السينمائية الجديدة، لذلك 
فهي مقصد س��ياحي مهم بالنسبة 
إل��ى قاصدي س��ياحة الس��ينما، بل 
وأصبحت السينما في الوقت الراهن 
نافذة س��ياحية يمكن م��ن خاللها 
وتحفي��ز  االقتص��اد  ركائ��ز  دع��م 
بم��ا  االقتص��ادي  والتن��وع  النم��و 
يس��هم في رفع معدالت في الناتج 

للتنمية  تحقيق��ًا  اإلجمالي  المحلي 
المستدامة الشاملة. 

وق��ال خالل ن��دوة »الوط��ن«: »إن 
لش��مول اإلس��تراتيجية الس��ياحية 
للبحرين 2022-2026، على األفالم 
الس��ينمائية ضمن ركائزها أهمية 
بالغ��ة في دع��م القطاع الس��ياحي 

وزيادة تدفقات��ه لتنمية القطاعات 
االقتصادي��ة بما يس��هم في زيادة 
النات��ج  ف��ي  الس��ياحة  مس��اهمة 
المحلي اإلجمال��ي للمملكة«، الفتًا 
إلى أن الس��ينما تعد إحدى وسائل 
الترويج السياحي الهامة والضرورية 
كونها أصبحت تحدد وجهة الس��فر 

لكثير من األفواج الس��ياحية خاصة 
القاصدين للسياحة العائلية. 

وأوض��ح، أن الس��ينما تط��ورت في 
بات��ت  حت��ى  الماضي��ة  العق��ود 
مص��درًا اقتصادي��ًا رئيس��يًا للكثير 
م��ن بل��دان العال��م فعلى س��بيل 
المثال تمك��ن مهرج��ان هوليوود 

الس��ينمائي من توفير ما يقرب من 
500 ألف فرصة عم��ل في الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، إل��ى جان��ب 
واالقتص��ادي  السياس��ي  تأثيره��ا 
على المجتمعات، كما أنها أصبحت 
وسيلة تسويقية للمعالم السياحية.

وأشار إلى أنه انطالقًا من ذلك يجب 

التخطي��ط إلى التوس��ع في صناعة 
السينما في مملكة البحرين اعتمادًا 
عل��ى الطبيع��ة الجاذب��ة والمورث 
الثقاف��ي والتاريخ��ي للبحري��ن بما 
يجعله��ا خي��رًا مفضال ل��دى صناع 

العمل السينمائي.

 جغبير: البحرين تستهدف سياحة 
السينما في المنطقة من خالل دور العرض

محمود جغبير
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 محمد بن عبداهلل 
 يستعرض »الضمان الصحي« 

مع البنك الدولي

أك��د رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة، أن مب��ادرات تطوير القطاع الصحي تحظى 
بدعم ال محدود من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه وصاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
جاء ذلك خالل اس��تقباله بمق��ر المجلس صباح أم��س، وفدًا من 
البن��ك الدولي برئاس��ة مدي��ر برام��ج التنمية البش��رية في دول 
مجلس التعاون والش��رق األوسط وش��مال إفريقيا الدكتور سامح 
الس��حرتي، بحضور األمين العام للمجلس إبراهيم النواخذة، حيث 
تمت مناقش��ة أوجه التعاون بين البنك والمجلس األعلى للصحة 
في القط��اع الصحي عمومًا وف��ي تنمية الكوادر الصحية بش��كل 

خاص.
وخ��الل اللقاء، اس��تعراض الش��يخ محم��د بن عب��داهلل آل خليفة 
آخر مس��تجدات برنامج الضمان الصحي الوطن��ي الذي يمثل أحد 
المش��اريع اإلس��تراتيجية لتحس��ين جودة الخدم��ات الصحية في 
المملك��ة، منوهًا بالدور البناء للبن��ك الدولي في اإلعداد للبرنامج 
وأه��م مبادرات��ه المتمثلة ف��ي التس��يير الذاتي للمستش��فيات 
الحكومي��ة ومراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية، وتش��كيل صندوق 

الضمان الصحي الوطني وتبادل الخبرات بشأن تنفيذ البرنامج.

وزير الخارجية: البحرين تولي 
اهتمامًا بحقوق اإلنسان

أكد وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطيف الزيان��ي عمق عالقات 
الصداق��ة التي ترب��ط بين مملك��ة البحرين وروس��يا االتحادية، 
مس��تعرضا أطر تعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق اإلنس��ان 
واالرتقاء بها إلى مس��تويات أرحب بما يحقق األهداف المنشودة، 
منوهًا بجهود البحرين في مجال حقوق اإلنس��ان في ظل الحرص 
واالهتم��ام الذي تولي��ه المملكة بقيادة حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، مش��يرًا إلى أبرز اإلنجازات التي حققتها المملكة في مجال 

حماية حقوق اإلنسان.
 جاء ذلك خالل اس��تقباله، أمس، بمقر وزارة الخارجية، المفوضة 
العليا لحقوق اإلنس��ان في روس��يا االتحادية تتيانا موس��كلكوفا 
والوف��د المراف��ق بمناس��بة زيارته��م للمملكة، بحض��ور رئيس 
المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان علي الدرازي، وسفير روسيا 
االتحادي��ة ل��دى مملكة البحري��ن إيجور كرمني��ف، ورئيس قطاع 
ش��ؤون حقوق اإلنس��ان ب��وزارة الخارجية الس��فير الدكت��ور أروى 
الس��يد، ورئيس قطاع الش��ؤون األوروبية ب��وزارة الخارجية أحمد 
القرينيس، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك 

في الشؤون المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان.
م��ن جانبهم، أع��رب وفد المفوضي��ة العليا لحقوق اإلنس��ان في 
روس��يا االتحادي��ة عن اعتزازه��م بزيارة البحري��ن، مؤكدين على 
أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال 
حقوق اإلنس��ان ف��ي المحافل الدولي��ة، متمني��ن للمملكة دوام 

الرفعة واالزدهار.

البوعينين أمينًا عامًا لـ»النواب العموم العرب«
يش��ارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في المؤتمر الدولي 
ل��دور أجهزة النيابة العامة وهيئات االدع��اء العام في مكافحة الجرائم عبر 
الوطنية، والذي ب��دأت أولى فعالياته أمس بالقاه��رة تحت رعاية الرئيس 
المص��ري عبدالفتاح السيس��ي، وال��ذي نظمت��ه النيابة العام��ة المصرية 
بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومش��روع مكافحة اإلرهاب في الشرق 
األوس��ط وش��مال إفريقيا وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وتس��تمر 

فعالياته حتى يوم 9 نوفمبر الجاري.
وعقد على هامش المؤتمر االجتماع السنوي لجمعية النواب العموم العرب 
حيث تم إعادة انتخاب الدكتور علي بن فضل البوعينين أمينًا عاما للجمعية 

للمرة الثانية. 
كما ُعق��د اجتماع نقاط االتصال لدى النياب��ات العامة أعضاء الجمعية مع 
 )CT MENA( مشروع مكافحة اإلرهاب في الش��رق األوسط وشمال إفريقيا

وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

 مساعد رئيس األمن العام: 
أمن الخليج يعكس التكاتف 

بأداء الواجبات المشتركة

أك��د مس��اعد رئيس األم��ن العام لش��ؤون العملي��ات والتدريب 
العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة أن التمرين 
التعبوي المش��ترك لألجهزة األمنية ب��دول مجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربي��ة »أم��ن الخليج العرب��ي« يعكس م��دى التكاتف 
ف��ي أداء الواجبات األمنية المش��تركة، كما أن��ه يمثل إضافة إلى 
منظوم��ة التعاون والتنس��يق األمن��ي وتبادل الخب��رات بين دول 
مجل��س التعاون. ج��اء ذل��ك، أثناء ترؤس��ه وف��د وزارة الداخلية 
المش��ارك في االجتماع الرابع للجنة العليا المش��تركة للتمرين، 
والمقرر إقامته في الربع األول من عام 2022، بالمملكة العربية 
السعودية الشقيقة. وتم خالل االجتماع التأكيد على تنفيذ نتائج 
التوصيات التي تم تحقيقها، إضافة إلى اس��تعراض استعدادات 
وتجهي��زات اللج��ان الخاصة المش��اركة ف��ي التمري��ن، فيما تم 
تقديم عرض لفرضي��ات التحديات والتهدي��دات األمنية الحالية 
وسبل التعامل معها. وأش��اد مساعد رئيس األمن العام لشؤون 
العمليات والتدريب بالجهود الت��ي تبذلها اإلدارات واللجان التي 
ستش��ارك في هذا التمرين الخليجي وال��ذي يأتي في إطار العمل 
عل��ى تعزيز التعاون المش��ترك بدول المجلس وتب��ادل الخبرات 
والتطوير المس��تمر في التعامل األمني مع األح��داث والتحديات 
المش��تركة. وثمن دعم وزير الداخلية المستمر، ومتابعة رئيس 
األم��ن العام في تطوير القوى البش��رية والتنظيم اإلداري وتوفير 

أحدث وسائل التكنولوجيا والمعدات.

 »تمكين«: تحفيز االستثمار والتوسع 
والتوظيف والتحول الرقمي واالبتكار

التنفي��ذي لصن��دوق  الرئي��س  أك��د 
العم��ل »تمكين« حس��ين رجب على 
الدور الرئيسي الذي تؤديه الشركات 
العائلية ف��ي دعم منظومة االقتصاد 
الوطني في مملكة البحرين، ال س��يما 
ما تقدمه هذه المؤسسات من فرص 
وظيفي��ة متنوع��ة للك��وادر الوطنية، 
وإسهاماتها البارزة في تلبية مختلف 
الحاجات المجتمعي��ة والتجارية على 

الصعيد المحلي واإلقليمي.
وفي لقاء له مع عدد من المؤسس��ات 
العائلية الكبرى في مملكة البحرين، 
رحب الرئي��س التنفيذي ل� »تمكين« 
بفرص التعاون المشترك فيما يحقق 
دعم أهداف نمو النش��اط االقتصادي 
والتعاون المثم��ر في ما بين مختلف 
البحريني  الخاص  القطاع  مؤسس��ات 
بمختلف أحجامها ونشاطاتها، وفيما 
يحق��ق اس��تدامة نم��و وق��وة البيئة 
االقتصادي��ة والريادي��ة ف��ي مملكة 

البحرين. 
وق��د اس��تعرض الرئي��س التنفيذي 
أه��داف وتفاصي��ل البرام��ج الجديدة 
به��دف تعري��ف الحض��ور بالتوج��ه 
الجدي��د واالس��تماع لوجه��ات النظر 

ح��ول األفكار المطروح��ة. ويأتي هذا 
اللقاء الذي تعق��ده »تمكين« ضمن 
التعريفي��ة  اللق��اءات  م��ن  سلس��لة 
ش��رائح  مختل��ف  م��ع  والتش��اورية 
مؤسس��ات القط��اع الخ��اص تأكيدًا 
على دورهم التكامل��ي في البناء على 
للمملكة،  االقتصادي��ة  المكتس��بات 
بالتزامن مع االس��تعداد لطرح برامج 
تمكين المس��تحدثة، وذلك للتعريف 
بأب��رز توجه��ات المرحل��ة المقبل��ة 
وف��رص النم��و المتاح��ة م��ن خالل 
الس��وق  وتطلعات  الجديدة  البرام��ج 

الراهن��ة. كم��ا ت��م ع��رض بع��ض 
األف��كار حول ف��رص التع��اون بما 
في ذل��ك التركي��ز على االس��تثمار 
والتحول  الواع��دة  القطاع��ات  ف��ي 
الرقمي وخلق فرص أكبر للش��ركات 
الصغيرة والمتوس��طة في سلس��لة 
وزيادة  الكبي��رة  للش��ركات  التوريد 
نس��بة البحرنة ف��ي الوظائف العليا 
والمش��اركة ف��ي برنام��ج اإلرش��اد 
في ري��ادة األعم��ال باإلضاف��ة إلى 
االس��تثمار في مش��اريع الش��ركات 
الناش��ئة وه��و أحد أكب��ر التحديات 

الت��ي تواج��ه وتعي��ق نم��و ه��ذه 
الشريحة من االقتصاد.

وم��ن المقرر أن ترك��ز برامج »تمكين« 
المس��تحدثة على تحقيق أثر اقتصادي 
أكبر من خالل زيادة الفعالية واإلنتاجية 
وتلبية متطلبات الس��وق بالتركيز على 
ف��رص النم��و الواع��دة الت��ي تطرحها 
ف��ي  بم��ا  األولوي��ة،  ذات  القطاع��ات 
ذلك قطاع��ات تكنولوجي��ا المعلومات 
والخدمات المالية والخدمات اللوجستية 
والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة 
والصحة والتعليم والصناعات اإلبداعية. 
هذا باإلضافة إلى المش��اريع المبتكرة 
القابلة للتوس��ع عالمًيا والتي تس��اهم 
ف��ي خلق ف��رص وظيفي��ة ذات مهارات 
عالي��ة، مع منح المؤسس��ات فرصا أكبر 
لبن��اء قدراتها اإلبداعي��ة والوصول إلى 

العالمية.
وم��ن جانبهم، نوه أعضاء الش��ركات 
العائلي��ة خ��الل اللقاء ب��دور تمكين 
الحيوي ف��ي دعم مؤسس��ات القطاع 
الخاص، مؤكدي��ن على أهمية فرص 
التجدي��د والتحدي��ث المس��تمر ف��ي 
برام��ج »تمكي��ن« لتلبي��ة متغيرات 

السوق المختلفة.

 رئيسة النواب: البحرين حققت مراكز 
متقدمة في حقوق اإلنسان ونشر السالم

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أن، البحرين 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى، تب��وأت المراكز 
المتقدم��ة عالمي��ًا ف��ي مج��االت حقوق اإلنس��ان 
والحرية والديمقراطية والتس��امح، ونش��ر ثقافات 
الس��الم والتعاي��ش الس��لمي، واحت��رام التعددية 
واالختالف بين الش��عوب والمجتمعات على مختلف 

لغاتها وثقافاتها ودياناتها ومذاهبها.
جاء ذلك خالل اس��تقبالها أمس، وفدًا من مجموعة 
أصدق��اء البحرين في البرلمان األوروبي، والذي يزور 
الب��الد حاليًا لالط��الع على تجربته��ا الديمقراطية 

وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية. 
ونوه��ت إل��ى أن التصنيف��ات والمراك��ز المرموقة 
عالميًا الت��ي حصلت عليها البحري��ن، جاءت نتيجة 
مس��احة الحري��ة الكبي��رة والفض��اء الديمقراط��ي 
الواس��ع ال��ذي أتاح��ه العه��د الزاه��ر والمس��يرة 
التنموية الش��املة لعاهل الب��الد المفدى، في ظل 
دول��ة القان��ون والمؤسس��ات، والدس��تور وميثاق 
العم��ل الوطن��ي، وإنش��اء العدي��د م��ن جمعيات 
المجتم��ع المدني والمؤسس��ات العاملة في مجال 
حقوق اإلنسان، والمنظومة الحقوقية والتشريعية، 
العصرية والحضارية، النابعة من الثقافة البحرينية 
األصيلة، وه��ي المنجزات الحقوقي��ة المباركة التي 
توجت بالتوجيهات الملكية الس��امية بإنشاء مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الس��لمي، وتدشين 
»كرس��ي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش 

السلمي« في جامعة سابينزا بروما.
وأكدت أن المشروع اإلصالحي لعاهل البالد المفدى 
أنت��ج تجربة حقوقية وديمقراطية مكتملة األركان، 
وذات جذور راسخة، يأتي على قمة أولوياتها ضمان 
وتعزي��ز الحقوق والحري��ات العام��ة، حتى أصبحت 
التجرب��ة البحرينية في هذا الصدد إلهام للش��عوب 
والحض��ارات ف��ي مختل��ف دول العال��م، ونموذج��ًا 
متميزًا في ثقافة التس��امح والتعايش، والشفافية 

واالنفتاح، والتفاهم واالنسجام، والمحبة والسالم.
وأك��دت زينل، عل��ى أهمي��ة تفعيل الدبلوماس��ية 
البرلمانية وتوطيد العالقات مع األصدقاء واألشقاء 
ف��ي كافة المجاالت، وخصوصًا ف��ي مجال العالقات 
البرلمانية، وتبادل الخبرات والزيارات، لالس��تفادة 
م��ن التج��ارب التش��ريعية والرقابي��ة المختلف��ة، 
مؤك��دة معاليها أهمي��ة رفد المس��يرة البرلمانية 

البحريني��ة بالتج��ارب الناجح��ة، واالس��تفادة م��ن 
االنفت��اح عل��ى اآلخرين، وإب��راز منج��زات البحرين 
الحضارية، إضافة إلى ض��رورة التواصل البرلماني، 
وأن مملك��ة البحري��ن تنتهج الش��فافية والوضوح 

واالنفتاح على اآلخرين.
فيما أك��د وفد مجموع��ة أصدقاء مملك��ة البحرين 
ف��ي البرلمان األوروب��ي أهمية الزي��ارة في االطالع 
على تجرب��ة البحرين ف��ي ظل المس��يرة التنموية 
الش��املة، وأن روئ جالل��ة المل��ك المف��دى تعب��ر 
عن قي��ادة حكيم��ة ثاقب��ة، تحمل رس��الة عالمية 
وإنس��انية رفيعة. وأش��اروا إل��ى أن البحرين لديها 
تجربة ثري��ة على الصعيد البرلمان��ي وفي المجال 
الديمقراطي واحترام حقوق اإلنس��ان، منوهين إلى 
حرص البرلمان األوروبي على بناء عالقات وثيقة مع 

السلطة التشريعية في البحرين.

 رئيس الغرفة: اإلستراتيجية 
السياحية تجعل البحرين قبلة للسياح

أكد رئي��س غرفة تج��ارة وصناعة 
البحري��ن س��مير ن��اس األهمي��ة 
إلط��الق  الكب��رى  االقتصادي��ة 
اإلس��تراتيجية الس��ياحية الجديدة 
لمملك��ة البحرين لألع��وام 2022 
ع��ودة  أن  إل��ى  مش��يرًا   ،2026-
انتعاش قطاع الس��فر والس��ياحة 
مفتاح الس��تئناف الحياة الطبيعية 
التدريجي��ة كما كانت س��ابقًا قبل 
انتش��ار جائح��ة في��روس كورون��ا 

)كوفيد19(. 
وتاب��ع رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين ب��أّن هذه اإلس��تراتيجية 
خط��وة داعم��ة لخط��ة التعاف��ي 
االقتص��ادي وراف��د أساس��ي لنمو 
االقتصاد الوطني بما يحقق أهداف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 

الجهود  المفدى، ويع��زز تطلعات 
الوطني��ة بقي��ادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، من أج��ل مواصلة التنمية 

وخلق الفرص النوعية للمواطنين.
اإلس��تراتيجية  ب��أن  وأض��اف 
السياحية الجديدة هي أحد البرامج 
الرئيس��ة التي تس��هم في تحقيق 
األولوي��ات الخمس لخطة التعافي 
االس��تقرار  وتعزي��ز  االقتص��ادي 
المالي، مش��ددًا على أّن االستثمار 
ف��ي القط��اع الس��ياحي ه��و م��ن 
االستثمارات اآلمنة والمربحة ِوفق 
دراس��ات الجدوى ألن��ه قطاع واعد 
مل��يء بالف��رص والخي��ارات التي 
المستثمرين،  تتناس��ب مع جميع 
إذ ال يترك��ز االس��تثمار في جانب 
واحد وإنما في جوانب عديدة، وهو 
ما يعك��س األهمي��ة المتصاعدة 
لقطاع الس��فر والسياحة في جميع 

الدول.
وبين أن اإلس��تراتيجية الس��ياحية 
الجدي��دة تحمل ركائ��ز مهمة من 

أجل مزيد م��ن الجذب الس��ياحي، 
مش��ددًا على أّن التنس��يق مستمر 
بين غرفة تجارة وصناعة البحرين 
المعني��ة  الجه��ات  ومختل��ف 
بمملك��ة البحري��ن لتحقي��ق مزيد 
م��ن الش��راكات في قطاع الس��فر 
والس��ياحة تعزي��زًا لم��ا تضمنته 
اإلس��تراتيجية م��ن مح��اور تجعل 
ل��دى  للس��ياحة  قبل��ة  البحري��ن 

األسواق العالمية المستهدفة.
ورأى أن الجهات المعنية نجحت في 
بالفترة  البحرين س��ياحيًا  تسويق 
الماضي��ة م��ن خ��الل مش��روعات 
والس��ياحة  العائلي��ة  الس��ياحة 
الثقافي��ة  والس��ياحة  الرياضي��ة 
والس��ياحة البحري��ة، وأن المرحلة 
المقبل��ة ستش��مل ض��م مجاالت 
عديدة للس��ياحة وس��تحظى هذه 
المبادرات بدعم من المستثمرين.

سمير ناس
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240 يومًا لإلجازة المرضية بالقانون

 وزير العمل: إجازة الوضع مكفولة
 للمرأة بالخاص ولد الطفل حيًا أو ميتًا

تغطية: مريم بوجيري »تصوير: سهيل وزير« «

أك��د وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة جميل 
حمي��دان أن��ه ال توج��د أي مش��كالت مث��ارة في 
القط��اع الخاص بش��أن من��ح الم��رأة المجهضة 
إجازة وضع مدفوع��ة األجر على الصعيد العملي، 
مؤك��دًا أن إجمالي اإلج��ازات المرضية المكفولة 

ضمن القانون تمتد حتى 240 يومًا.
جاء ذلك في تعقيبه على نقاش مجلس الش��ورى 
بشأن مشروع قانون يمنح المرأة العاملة بالخاص 
إج��ازة وضع مدفوعة األجر عند اإلجهاض، مؤكدًا 
أن��ه ال توجد ش��كاوى تتعل��ق به��ذا الموضوع، 
حيث يتم بعد 6 أش��هر أقل أو أكثر حسب الرؤية 

الشرعية سواء كان المولود حيا أو ميتا منح إجازة 
أموم��ة كاملة واعتب��ار ما قبلها إج��ازة مرضية، 

بحيث يترك شأن ذلك للطبيب.
وأك��د أن إجمال��ي ع��دد اإلج��ازات المكفولة في 
القان��ون تع��د فرصة ل��أم االس��تفادة منها إن 
كانت حالتها تس��تدعي االس��تفادة من اإلجازة 
المرضي��ة، كما بي��ن الوزير أنه روع��ي في إجازة 
األموم��ة التف��رغ فت��رة زمني��ة أط��ول للعناية 
بالطف��ل، مؤك��دًا أن أصحاب العم��ل ال يثيرون 
أي مش��كلة بخصوص اإلجازات المرضية وأحيانا 
يتعاون��ون بمن��ح أي��ام تف��وق األي��ام المحددة 
بالقان��ون ممتدحا ق��رار لجن��ة الخدمات برفض 

مشروع القانون.

 100 مليون دينار 
لدعم رواتب البحرينيين بـ»الخاص«

كش��ف وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة جميل 
حمي��دان، عن تحوي��ل 80% من الم��وارد لصندوق 
العم��ل »تمكين« بمبالغ تف��وق 100 مليون دينار 
لدعم رواتب الموظفي��ن، مؤكدًا أن البحرين عادت 

لمرحلة التعافي.
وأك��د أن البحرين تحقق الهدف الصعب خاصة بعد 
ظروف الجائحة وتناقص ف��رص العمل والنمو، في 

حي��ن أن العام��ل البحريني في مقدم��ة اهتمامات 
القيادة. وأش��ار خالل جلسة مجلس الشورى، إلى أن 
التدري��ب متاح للجمي��ع بكلفة صفري��ة على نفقة 
تمكي��ن بوجود 90 معهدًا خاص��ًا للتدريب، وهناك 
آلي��ة لقي��اس التدري��ب ما يش��كل تجرب��ة وطنية 
بحريني��ة ال تتس��اهل ف��ي جع��ل المواط��ن يحتل 
المرتبة األولى في التوظيف. وقال الوزير: »ال ش��يء 

يح��دث في الظ��الم وكل األمور خاضع��ة للتخطيط 
والجه��ات المعنية تعم��ل ضمن الخط��ة الوطنية 
للتعاف��ي والتي تنضوي على تنويع الفرص وخلقها 
وتطويره��ا وال يغيب عنها تش��جيع القطاع الخاص 
ورج��ال األعمال والمس��تثمرين بتوفيره��م البيئة 
لف��رص العمل وتوفير المرونة والتس��هيالت نظرًا 

لتوليهم خلق الوظائف في سوق العمل«.

 ابتسام الدالل: نفتقر 
لكوادر تمريضية وفنية في 
»التخدير« و»العناية القصوى«

أكدت عضو مجلس الش��ورى الدكتورة ابتس��ام الدالل، 
التمريضي��ة  للتخصص��ات  الطب��ي  القط��اع  حاج��ة 
المتخصصة في التخدي��ر والعناية القصوى من الكوادر 
البحريني��ة إل��ى جانب الفنيي��ن المتخصصي��ن في هذا 

المجال.
وأش��ارت في مداخلة لها، أثناء مناقش��ة مشروع قانون 
لحص��ر بعض المه��ن عل��ى البحرينيين وال��ذي رفضه 
مجلس الش��ورى، إلى أن القطاع الطب��ي بأمس الحاجة 
لك��وادر التمريض المتخص��ص، وقال��ت: »البحرينيون 
ن��ادرون في ه��ذه التخصص��ات، ونحن بحاج��ة لعملية 
تدريبية للقطاع الصحي إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية 
الصحية حيث إن العدد قليل ونادر ونحتاج لالعتماد على 

البحرينيين في تلك التخصصات«.
وطالب��ت الدالل بأن يتم االلتف��ات البتعاث البحرينيين 
في الخارج لتأهيل كفاءات فنية طبية وممرضين قادرين 
عل��ى الدخول للقط��اع لالعتماد عليهم في المس��تقبل 
خصوص��ًا وأن الكوادر الوطنية تس��هم في تعزيز متانة 

االقتصاد الوطني.

التقرير الطبي يحفظ حق المرأة
 »الصحة«: 5 أشهر ونصف 

إجازة الوضع للمرأة المجهضة
 أكدت استش��ارية النس��اء وال��والدة ممثلة وزارة 
الصحة الدكت��ورة نعيمة عبدالكري��م أن الوزارة 
اعتمدت تغييرًا جدي��دًا يعطي المرأة المجهضة 
إجازة طبية لمدة 5 أش��هر ونصف لمن أجهضت 
قب��ل 22 أس��بوعا من حمله��ا بحيث يت��م اعتبار 
الحال��ة الصحي��ة والنفس��ية للمريض��ة في هذه 

الحالة.
وأوضحت خالل مداخلتها بجلسة مجلس الشورى، 

أن اإلجه��اض يثبت بتقرير طب��ي وليس مكتوبا 
بتفاصيل اإلجهاض وهو إثبات لواقعة اإلجهاض 
حالها حال إجازة الوضع التي يتم إعطاؤها بتقرير 
طبي، معتب��رة أنه حف��ظ لحقوق الم��رأة إثباتا 
لحقه��ا في اإلجازة لدى جه��ة عملها، مؤكدة أن 
النظام تغي��ر بحيث يتم اعتبار أي امرأة أجهضت 
قبل 22 أس��بوعا تعط��ى إجازة إجه��اض للحالة 

النفسية والطبية.

 الخزاعي: ارحموا من في األرض يرحمكم 
من في السماء.. والمعاودة: ساندوا المرأة

عب��ر عض��و مجلس الش��ورى ع��ادل المع��اودة عن 
امتعاض��ه م��ن تقرير لجن��ة الخدم��ات ومداخالت 
أعضاء المجلس بشأن رفضهم لمنح إجازة مدفوعة 
األج��ر للمرأة المجهضة العامل��ة بالخاص، معتبرًا 
وجود التناقض في تقرير اللجنة ومداخالت األعضاء، 
في حين طالب بالتس��هيل على النساء في الحصول 
على حقوقهم بداًل من رفع شعارات دعم المرأة دون 
المساندة في قوانين تدعمها مثل مشروع القانون 
المذكور. وقال في مداخلته: »المرأة بعد اإلجهاض 
تك��ون بحاجة للراح��ة، لماذا ال نس��هل الموضوع؟ 
ال ض��رر أبدًا ف��ي أن ينص ذلك بم��ادة صريحة في 
القانون فإذا كان مطبقًا فليكن وإن لم يطبق يجب 
أن يتم تضمينه بن��ص واضح يضمن حقوق المرأة 
العاملة«. وأش��ار إلى أن البعض أوضح في مداخلته 
بأن فك��رة القانون مطبقة عل��ى أرض الواقع بينما 
تقرير اللجنة يشير إلى أن تطبيقه يؤثر على حقوق 
المرأة العاملة بالخاص وهو ما اعتبره تناقضًا يضر 

المرأة وال يفيدها.

إلى ذلك تساءل الشوري الدكتور محمد الخزاعي عن 
المب��رر لحرمان األم التي تعرضت إلجهاض جنينها 
م��ن إجازة مدفوعة األجر ال تقل عن 6 أيام وال تزيد 
عن 14 يوم��ًا إذا حصل اإلجهاض بعد مرور 20 إلى 
24 أس��بوعًا من الحمل، معتب��رًا أن األم المجهضة 

لها الحق في إجازة مدفوعة ألنها تعرضت للعارض 
الصح��ي ش��أنه أي ح��ادث يتعرض ل��ه الموظف أو 
العام��ل، وطالب بإع��ادة النظر ف��ي توصية اللجنة 
قائ��اًل: »ارحم��وا من ف��ي األرض يرحمك��م من في 

السماء«.

 »الشورى« يرفض 
اإلجازة المدفوعة للمجهضة.. 

و4 الءات ضد قرار المجلس

انتهى مجلس الش��ورى إلى رفض مش��روع بقانون يمنح 
الم��رأة العاملة في القطاع الخ��اص إجازة مدفوعة األجر 
في ح��االت اإلجهاض أو والدة الطفل ميت��ًا تعادل إجازة 
الوض��ع حي��ث اس��تمر النقاش ف��ي المش��روع ألكثر من 
ساعتين من عمر الجلسة قبل أن يتم التصويت بالتوافق 
مع توصية لجنة الخدمات التي رفضت المشروع بقانون.

من جانبه��ا، دافعت رئيس��ة اللجنة جه��اد الفاضل عن 
توصي��ة اللجن��ة بتأكيدها أنها ليس��ت ضد ني��ل المرأة 
لحقوقها، موضحة أنه ال يوجد في قانون الخدمة المدنية 
م��ا ينص على وجود إج��ازة إجهاض للم��رأة العاملة في 
الحكوم��ة بحي��ث يتم مس��اواتها مع العامل��ة بالخاص، 
مؤكدة أن رفض المشروع يأتي في مصلحة الحفاظ على 
مكتس��بات المرأة وتأثير كثرة اإلج��ازات على أفضليتها 
في سوق العمل، مش��يرة إلى أن الحل هو تحفيز القطاع 
الخ��اص على توظيف المزيد من النس��اء مع الحفاظ على 

حقوقهن ومكتسباتهن.
واعتب��ر رئيس المجلس عل��ي الصال��ح أن حالتي الوضع 
واإلجه��اض مختلفتان وال يمكن مس��اواتهما، والتقرير 
الطب��ي يقرر الفت��رة الالزمة ل��أم المجهض��ة للتعافي 

والعودة لعملها.
وانتهى التصويت على توصية اللجنة الرافضة لمش��روع 
القانون باألغلبي��ة الموافقة في حين رفض العضو جواد 
عبداهلل، والدكتور محم��د الخزاعي وفؤاد الحاجي توصية 

اللجنة بينما امتنع العضو عادل المعاودة.

 الرئيس يشطب »مداخلة اإلنجازات«

  الحداد: »لم أقصد اإلساءة«.. 
والزايد ترد: ال الختزال جهود الدول

أث��ارت مداخلة للعضو أحمد الح��داد، قارن فيها 
بين حجم اإلنجازات بين البحرين ودولة الكويت، 
حفيظة أعضاء المجل��س والتي بين فيها أنه لم 
يقصد اإلس��اءة ألي أح��د وإنما لمج��رد التوضيح 
وإس��قاط األمثلة، ليقاطعه رئيس المجلس علي 
الصالح بش��طب م��ا قاله من مضبطة الجلس��ة، 

طالبًا منه عدم التطرق لمثل هذه األمور.
وأك��د الصالح أنه يتعي��ن على الجمي��ع االلتزام 
بع��دم ذك��ر أي دولة م��ن ال��دول أو أي فئة من 
الفئ��ات خوفًا م��ن أن يت��م تفس��يرها وفهمها 
خطأ، مؤك��دًا أن الحداد أراد تبي��ان حجم اإلنجاز 
للمملك��ة في التص��دي للجائحة وليس اإلس��اءة 
ألح��د، وقال: »ما صار إال الخي��ر«. من جانبه، عبر 
الحداد خالل مداخلته أثناء مناقش��ة تقرير لجنة 
ال��رد على الخط��اب الملكي الس��امي على الفخر 
بإنج��ازات البحرين في مكافح��ة الجائحة، إال أنه 
ذهب للمقارنة بم��ا ذكرته إحدى اإلعالميات في 
دول��ة الكويت بع��د طرحها عدة أس��ئلة تتمثل 
ف��ي اس��تطاعة البحري��ن ف��ي الحد من انتش��ار 
الجائحة على الرغم من محدودية الموارد المالية 

بالنس��بة إلى البحري��ن مقارنة بالكوي��ت، وقال 
بعد أن قاطعته رئاس��ة المجل��س: »كنت فقط 
أريد التوضي��ح«. وأكد الح��داد، أن البحرين تكن 
كل االحترام والتقدير لحكومة الكويت الش��قيقة 
وش��عبها الكريم، فهي معروفة منذ السبعينيات 
بما قدمته من مساهمات كبيرة في إنشاء الكثير 
من المؤسسات بالمملكة، األمر الذي ساهم في 
تطوي��ر وتنمية المجتمع البحرين��ي. وقال »أرجو 

شطب ما ذكرته سابقًا«.
بعده��ا طلبت العض��و دالل الزاي��د نقطة نظام 
لش��طب ما جاء على لس��ان زميله��ا، معتبرة أن 
مداخ��الت األعضاء يج��ب أن تقتصر عل��ى إبداء 
المالحظات في تقري��ر الرد على الخطاب الملكي 
الس��امي والتقيد بذلك، مشيرًة إلى أن جهود أي 
دول��ة ال يمكن أن يتم اختزاله��ا على انتقاد فرد 

واحد.

المعتذرون

رضا منفردي
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قرداحي في الكتيبة الثانية
ظه��ور بضعة أفراد ف��ي أحد »دواعيس البحري��ن« يعلنون دعمهم إليران 
والحوث��ي ويرفعون ص��ورة قرداحي ليس س��وى محاولة فاش��لة ألغراض 
دعائية باس��تخدام أربع صور إعالميًا، والغرض هو رسالة كاذبة أن العالم 
العرب��ي كل��ه يتفق مع خدم إي��ران، ليس ه��ؤالء من يعنونن��ا اليوم، وال 
نق��ف عندهم، ما يهمن��ا ويعنينا هو تتبع ش��بكات التمويل وحاملي الوالء 
الم��زدوج، ما يهمن��ا اليوم هو االنتقال إلى مرحلة كش��ف الصفوف الثانية 

والكتيبة الثانية إليران.
هن��اك وكالء إلي��ران معروف��ون ومش��هورون من��ذ زمن طوي��ل يفاخرون 
بخدمته��ا ب��ال موارب��ة أو عل��ى رأي كبيرهم ال��ذي علمهم الس��حر أو جرذ 
الضاحية »نحن خيرنا كله من إيران ومن على الس��طح صواريخنا وأسلحتنا 
وأموالن��ا من إيران« ه��م عميل وخادم بالعلن، وكذلك بقية مليش��ياتهم 
الحوثية والحش��دية منها وزعامات هذه المليش��يات ل��م يخفوا عمالتهم 
إليران، يصرح��ون، بل يفاخرون بتلك العمال��ة، ومعهم بالطبع غطاؤهم 
الديني من وكالء ش��رعيين لخامنئي من »العلماء« هؤالء كذلك لم يخفوا 
عمالتهم وخدمتهم لس��يدهم اإليراني منذ البداي��ة واألهم أنهم يعلنون 

الوالء المطلق إليران بشكل واضح وصريح.
إنم��ا الصف الثاني أو الكتيبة الثانية م��ن الجيش اإليراني هؤالء من يجب 
أن نتوجه لكش��فهم اآلن، فالصف الثاني مكلف بتقديم الدعم والمساندة 
والتموي��ل وهذا يتطلب عماًل س��ريًا وبالتأكيد ما نكش��فه هذه األيام في 
دول الخلي��ج من ش��بكات تمويل مض��ى على عملها س��نوات طويلة تحت 

أعيننا وبصرنا، وقصرنا نحن في كشفهم.
بالتأكيد أن ش��بكات التمويل التي كشفت في قطر والبحرين والسعودية 
وأمس في الكويت ليس��ت جديدة بل تحمل أس��ماء تجار معروفين، كانوا 
يعملون طوال الس��نوات الس��ابقة بسرية تامة دون كش��ف الغطاء ودون 
اإلعالن الصريح، فهم يحتاجون إلى »القوانين المحلية« لتسهيل مهامهم، 
ويحتاج��ون إل��ى دعم الدولة والمجتم��ع لهم، فال يس��تطيعون المجاهرة 

بوالئهم للمليشيات اإليرانية فكانوا يرفعون الرمانتين قدر المستطاع.
إنما خالل الشهور األخيرة تكشفت العديد من األسماء والوجوه من التجار 
وم��ن اإلعالميين الذي��ن يخدمون أجندة المليش��يات الخادمة للمش��روع 
اإليراني، وكانوا بين ظهرانينا، وتتبع هؤالء هي مرحلة متقدمة من حربنا 

مع إيران.
جورج قرداحي من التيار المس��يحي، إنما هو تي��ار متعاون مع »حزب اهلل« 
ارتبط��ت مصلحته السياس��ية مع مصلح��ة »حزب اهلل« ف��ال فصل بينهما 
ألسباب عقائدية ألن أحدهما مسيحي والثاني شيعي، فال جامع بين جميع 
وكالء إيران غير المصلحة واألجندة السياس��ية اإليرانية، أما رابط المعتقد 
الديني فال تس��تخدمه إيران إال لجر الع��وام فقط، وللحصول على الخمس 
منهم وتجنيد ش��بابهم، أما الواقع فالرابط بينهم أجندة سياسية محضة، 
لذلك فالعديد والكثير من تابعي التيار العوني ورغم أنهم مسيحيون من 

العاملين في دول الخليج إال أنهم يخدمون األجندة اإليرانية. 
تتب��ع العاملين اللبنانيين من هذين التياري��ن »حزب اهلل« والتيار العوني 
في أجهزة اإلعالم سيكش��ف حجم االختراق الذي كنا نش��عر به إنما دونما 
دليل قاطع، وكم من قرداحي يمس��ك بزمام اإلنت��اج وإجازة النصوص بما 
يخ��دم تصوير اإلرهاب على أنه ذو صبغة س��نية فق��ط ممثاًل في اإلخوان 
والمتش��ددين الس��نة وتجنب أي مرور عل��ى اإلرهاب المتدث��ر بالمذهب 

الشيعي بقصد وتعمد! 
انكش��اف القرداحيين في اإلعالم س��يكون خطوة متقدمة ف��ي حربنا على 

إيران إلى جانب تضييق الخناق على منابع التمويل.
ثم تأتي األخبار عن القبض عل��ى خلية تمويل وتجنيد جديدة في الكويت 
أمس لتكش��ف لنا أن الش��بكة اإليرانية واحدة على امت��داد دولنا الخليجية 
وبدأن��ا اآلن نكش��ف منها الصف الثاني وهم العمالء الس��ريون المتخفون 

باألقنعة.
المرحل��ة القادم��ة تتطلب تعاون��ًا خليجيًا بين أجهزة اإلع��الم ومحافظي 
البنوك المركزية وأجهزة األمن للكش��ف عن بقية أعضاء الصف الثاني من 

العمالء.

 »األرصاد«: أكتوبر الماضي 
األشد حرارة منذ 119 عامًا

ذك��رت إدارة األرصاد الجوية ب��وزارة المواصالت 
واالتصاالت في تقريرها الشهري أن شهر أكتوبر 
2021 كان حارًا نسبيًا بالنسبة إلى درجات الحرارة 
مع زي��ادة في س��رعة الري��اح مقارن��ة بالمعدل 
العام. وبلغ المتوسط الش��هري لدرجات الحرارة 
30.6م وذلك بزيادة قدرها 0.7م قياسًا بالمعدل 
الع��ام لش��هر أكتوب��ر. ويعتبر هذا س��ابع أعلى 
مع��دل لدرجات الحرارة لش��هر أكتوب��ر منذ عام 
1902. علمًا بأن أعلى متوس��ط شهري لدرجات 
الح��رارة لش��هر أكتوبر بلغ 32.1م المس��جل في 

سنة 2019.
كم��ا بلغ المتوس��ط الش��هري لدرج��ات الحرارة 
العظمى 34.0م وهو ما يس��اوي المعدل العام. 
علمًا بأن أعلى متوسط ش��هري لدرجات الحرارة 
العظمى لش��هر أكتوبر بلغ 35.9م المس��جل في 

سنة 2019.
ه��ذا وقد بلغت درجة الح��رارة العظمى أكثر من 
35م خالل 8 أيام من ش��هر أكتوبر. وبلغت أعلى 
درجة حرارة 38.4م والتي سجلت بتاريخ 1 أكتوبر 
في مطار البحرين الدول��ي. علمًا بأن أعلى درجة 
حرارة لش��هر أكتوب��ر في مط��ار البحرين الدولي 

بلغت 42.8م المسجلة في 1 أكتوبر 2001.

وبلغ��ت أعل��ى درج��ة حرارة ف��ي حلب��ة البحرين 
الدولي��ة 41.9م بتاريخ 1 أكتوب��ر 2021، أما في 
درة البحري��ن فبلغ��ت 40.9م والتي س��جلت في 

نفس اليوم.
أما المتوسط الش��هري لدرجات الحرارة الصغرى 
فقد كان 27.8م وذلك بزيادة قدرها 1.4م قياسًا 
بالمع��دل العام. ويعتبر هذا خامس أعلى معدل 
لدرجات الحرارة الصغرى لش��هر أكتوبر منذ عام 
1946. علمًا بأن أعلى متوس��ط شهري لدرجات 
الح��رارة الصغ��رى لش��هر أكتوب��ر بل��غ 29.6م 

المسجل في سنة 2019.
كما بلغت أدنى درجة حرارة لشهر أكتوبر 25.1م 
بتاري��خ 28 أكتوب��ر في مط��ار البحري��ن الدولي 
ولكن تم تس��جيل 21.4م بتاري��خ 27 أكتوبر في 

درة البحرين. 
وبلغ المتوس��ط الش��هري للرطوبة النسبية في 
ش��هر أكتوب��ر 61%، ف��ي حي��ن بلغ المتوس��ط 
الش��هري للرطوبة النس��بية العظمى 76% وبلغ 
المتوسط الش��هري للرطوبة النس��بية الصغرى 
43%. وبلغ��ت أعل��ى قيم��ة للرطوب��ة النس��بية 
المس��جلة 87% بتاريخ��ي 16 و31 أكتوب��ر، أم��ا 
أدنى قيمة للرطوبة النس��بية بلغت 19% بتاريخ 

1 أكتوبر.
ولم يس��جل ش��هر أكتوبر هطول لألمطار. علمًا 
بإن المتوس��ط الش��هري للهطول لشهر أكتوبر 
يبل��غ 0.9 ملم. وقد س��جلت أعل��ى كمية هطول 
لش��هر أكتوبر في مطار البحرين الدولي في سنة 

2018 حيث بلغت 19.9 ملم.
يذكر إن مجموع س��اعات سطوع الشمس قد بلغ 
لشهر أكتوبر 322.9 ساعة وهو يعتبر ثامن أكبر 
مجموع س��اعات للسطوع الشمسي لشهر أكتوبر 
منذ بداية التس��جيل س��نة 1968. علمًا بأن أكبر 
مجموع لساعات السطوع الشمسي لشهر أكتوبر 

بلغ 331.3 ساعة المسجل في سنة 2020.
بلغ متوسط س��رعة الرياح لشهر أكتوبر 9 عقد. 
وبلغت نس��بة سيطرة الرياح الش��مالية الغربية 
خالل شهر أكتوبر 42%. وبلغت أعلى هبة للرياح 
29 عق��دة بتاريخ 19 أكتوبر ف��ي مطار البحرين 
الدولي. كما بلغت نسبة سيطرة الرياح الشرقية-

الجنوبية الشرقية خالل شهر أكتوبر %20.
كم��ا تأث��رت المملكة بطق��س مغب��ر بتاريخ 8 
أكتوبر، وقد تدنت الرؤية األفقية إلى 2000 متر 

بمطار البحرين الدولي.

 ثعلب يخدع عائلة..
اعتقدوه كلبًا وأدخلوه منزلهم

اش��ترت ماريبيل س��وتيلو، جروًا لطيفًا من متجر صغير بوسط ليما في بيرو، 
لكنها لم تكن تتوقع أنه��ا أدخلت ثعلبًا إلى حظيرة الدجاج. في البداية لعب 
الجرو األليف بس��عادة مع الكالب األخرى في الحي. لكن مع مرور األيام، بدأت 

تظهر مؤشرات على أن خطأ ما قد حدث.
بدأ الكلب، الذي أطلقت عليه العائلة اس��م »ران«، في مطاردة الدجاج والبط 
في الح��ي لقتلها والتهام بعضها، ما أثار غضب الس��كان، حيث اتضح الحقًا 
أنه ثعلب من جبال األندي��ز، له أرجل رفيعة وذيل كثيف ورأس مدبب وأذنان 
بارزتان. وقالت س��وتيلو: »اعتقدنا أنه جرو أصيل«، مضيفة أن ابنها اشتراه 
عل��ى أنه كلب بما يعادل 13 دوالرًا منذ حوالي 6 أش��هر. وقالت إنها اضطرت 
ف��ي نهاية المطاف إلى دفع أموال لتعويض أصحاب الدجاج والبط الذي قتله 
أو التهمه الثعلب قبل هروبه من المنزل. وما زال البحث جاريًا عن »ران« من 
جانب ش��رطة البيئة والمس��ؤولين في هيئة الغابات والحياة البرية الوطنية 

إلعادته إلى مركز خاص أو حديقة حيوانات.

أم كلثوم تغني في »موسم الرياض«
أعلن��ت الهيئ��ة العام��ة للترفيه الس��عودية، عن ع��رض غنائي 
ل��»كوكب الش��رق« أم كلث��وم، وذلك في موس��م الرياض 2021، 
بتقني��ة »الهولوغرام«. وقالت الهيئة ف��ي تغريدة على »تويتر«: 

»كوكب الشرق أم كلثوم.. قريبًا في بوليفارد رياض سيتي«.
وف��ي الفيديو الترويج��ي للحفل، تتحدث أم كلث��وم قائلة: »الحب 
مش لحاجة واحدة، الح��ب للوالدين، الحب للعائلة، حلقة مفرغة، 

الحب للوطن، الحب لألصدقاء، الحب مش لحاجة واحدة أبدًا«.
وكانت هيئة الترفيه قد قدمت خالل األيام الماضية، حفاًل للفنان 
عب��د الحليم حافظ بتقني��ة »الهولوغرام«، حضره ع��دد كبير من 
الجمه��ور من الجالي��ات العربية، ضمن فعاليات موس��م الرياض 
ال��ذي انطلق يوم 20 أكتوب��ر الماضي بحفل افتت��اح حضره أكثر 
من 750 ألف ش��خص في منطقة بوليفارد رياض س��يتي، وتابعه 
الماليي��ن عبر البث المباش��ر في عدد م��ن القن��وات التلفزيونية 

والمواقع والحسابات اإللكترونية.

الطماطم تحفز المناعة

قالت ناتاليا كروغلوفا المختصة في مجال التغذية، إنه يمكن 
دعم ومس��اعدة جهاز المناعة بشكل إضافي في موسم نزالت 

البرد وانتشار وباء كوفيد، بفضل تناول الطماطم.
وأش��ارت في مقابلة مع محطة إذاعة »راديو س��بوتنيك«، إلى 
أن الطماطم أو البن��دورة، تعتبر جزءًا من العديد من األطباق 
ف��ي قوائم الطعام اليومية، وهي مفيدة ليس فقط في مجال 

تحسين مذاق الطعام، بل وتجعله مفيدًا وصحيًا أكثر.
ونوهت ب��أن الطماطم، تحتوي على عدد م��ن المواد القيمة 
والمفي��دة للجس��م، بما في ذلك مضادات األكس��دة القوية - 

الاليكوبين، القادر على تنشيط الخاليا المناعية.
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المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــدت الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمراني 
نـــوف جمشـــير أهميـــة التعاون 
من أجل التخطيـــط لمجتمعات 
أكثر اســـتدامة تحقـــق تطلعات 
فـــي  الرشـــيدة  القيـــادة  ورؤى 
توفيـــر الحياة الكريمـــة والبيئة 
العمرانية المتكاملة للمواطنين. 
ويأتـــي حديـــث جمشـــير بمناســـبة 
المـــدن  لتخطيـــط  العالمـــي  اليـــوم 
والـــذي يوافـــق الثامن مـــن نوفمبر 
مـــن كل عـــام، ويهـــدف إلـــى تعزيز 
دور التخطيط الشـــامل في إنشـــاء 

مجتمعات مالئمة للسكن.
 وأشـــادت بمـــا جـــاء فـــي مضامين 
كلمـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
خالل مشـــاركة ســـموه في المؤتمر 
الســـادس والعشـــرين لألطراف في 
اتفاقية األمم اإلطارية بشـــأن تغير 
المناخ المنعقد في مدينة غالســـكو 
بالمملكـــة المتحـــدة، مؤكـــدة أن مـــا 
جـــاء فـــي كلمـــة ســـموه أن التغيـــر 
ـــا،  عالميًّ تحّدًيـــا  يمثـــل  المناخـــي 
تســـخير  الجميـــع  مـــن  ويتطلـــب 
كافـــة اإلمكانيـــات وتبـــادل أفضـــل 
الممارســـات للتغلب عليه عبر وضع 
إلـــى  الحلـــول المتقدمـــة للوصـــول 
األمـــن المناخـــي الـــذي تتطلـــع إليه 

دول العالم.
 وأوضحـــت أن المخطـــط الهيكلـــي 
 2030 الوطنـــي  االســـتراتيجي 
للمملكـــة قـــد اهتّم بالجانـــب البيئي 

وخاصة ما جاء في االستراتيجية 
رقـــم )9( بما يتعلق بتشـــجير البالد، 
والـــذي يتوافـــق مـــع مـــا جـــاء بـــه 
المخطـــط  يدعـــو  حيـــث  المؤتمـــر 
إلـــى إعادة التشـــجير فـــي المناطق 
الحضرية بغرض تجميل الساحات 
القائمـــة  والشـــوارع  والحدائـــق 
والجديدة، بما يتناســـب مع طبيعة 

مناخ البحرين. 
السياســـات  تلـــك  الهيئـــة  وراعـــت 
عنـــد إعـــداد المخططـــات العمرانية 
منطقـــة  تخطيـــط  عنـــد  وخاصـــة 
الحزام األخضـــر، حيث تم الحفاظ 
علـــى نســـبة الرقـــع الخضـــراء عبـــر 
مـــع  المنطقـــة  طبيعـــة  موائمـــة 
متطلبات التنمية العمرانية بصورة 
ـــا  متوازنـــة . كمـــا أنهـــا تعمـــل حاليًّ
عمرانيـــة  مخططـــات  وضـــع  علـــى 
أكثر اســـتدامة، يتـــم التركيـــز فيها 
الخضـــراء  المناطـــق  زيـــادة  علـــى 
األمـــن  إلـــى  للوصـــول  والتشـــجير 
المناخي المتمثـــل بالحياد الصفري 
العالـــم  دول  إليـــه  تتطلـــع  الـــذي 

والجديدة.

بـــوزارة  العـــام  المفتـــش  زار 
الداخليـــة اللواء الشـــيخ خليفة 
مقـــر  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة 
حيـــث  الرئيســـي،  اإللكترونيـــة 
الرئيـــس  اســـتقباله  فـــي  كان 
المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي 
والحكومـــة اإللكترونيـــة محمد 
القائد، ونائـــب الرئيس للتحول 
الخاجـــة. زكريـــا  اإللكترونـــي 

واطلـــع المفتـــش العـــام علـــى أبـــرز 
اإللكترونية  والتطبيقات  الخدمات 
التـــي تقدمهـــا الهيئـــة بالتعـــاون مع 
القطاعين العام والخاص، في إطار 
رفع مســـتوى األداء، وتعزيز جودة 
الخدمـــات الحكومية للمســـتفيدين 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن، حيث 
أعرب عـــن إشـــادته بجهـــود الهيئة 
فـــي مجال تســـريع وتيـــرة التحول 
الرقمـــي، وتفعيـــل خطـــط التحول 
يســـهم  بمـــا  الحكوميـــة  للجهـــات 
فـــي تحقيـــق تطلعـــات وتوجيهات 

الحكومة.
الهيئـــة  واســـتمع إليجـــاز عـــن دور 
في توفيـــر البيانات واالحصائيات، 
علـــى  المبنيـــة  القـــرارات  واتخـــاذ 
والموثوقـــة،  الدقيقـــة  المعلومـــات 
وأهميتها في التشجيع على إطالق 
الوطنيـــة  المبـــادرات  مـــن  المزيـــد 
القائمة علـــى اإلبداع واالبتكار، كما 
أطلـــع خـــالل الزيـــارة علـــى متحف 
الهيئـــة المصغـــر والـــذي يســـتعرض 
التـــي  التاريخيـــة  المحطـــات  أبـــرز 

مرت بها.
وأشـــاد المفتش العام بالدور المميز 
الـــذي قامـــت بـــه هيئـــة المعلومات 
خـــالل  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
جائحـــة كورونـــا مـــن خـــالل الدفع 
فـــي  الرقمـــي  التحـــول  بعمليـــات 
ضـــرورة  مؤكـــدًا  العـــام،  القطـــاع 
المواصلـــة علـــى نفـــس النهـــج بمـــا 
يعـــّزز من مكانـــة المملكـــة ويجعلها 
قادرة على مواكبة أي مســـتجدات 

وتحديات.

زيادة المناطق الخضراء للوصول إلى الحياد الصفري

تطويع وتيرة التحّول الرقمي لمواكبة التحديات

اجتماع خليجي لبحث التعامل مع التهديدات األمنية الحالية
“الداخلية” تؤكد توفير أحدث وسائل التكنولوجيا والمعدات

ترأس مســـاعد رئيس األمن العام لشـــئون 
العمليـــات والتدريب العميد الركن الشـــيخ 
حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، وفـــد وزارة 
الداخليـــة المشـــارك فـــي االجتمـــاع الرابع 
للجنـــة العليا المشـــتركة للتمريـــن التعبوي 
المشـــترك لألجهـــزة األمنية بـــدول مجلس 
)أمـــن  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
الخليـــج العربي(، والمقرر إقامته في الربع 
األول مـــن عـــام 2022م بالمملكـــة العربية 

السعودية.
 وقـــد تـــم خـــالل االجتمـــاع، التأكيـــد على 
تنفيذ نتائج التوصيات التي تم تحقيقها، 
اســـتعدادات  اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة 
وتجهيزات اللجان الخاصة المشـــاركة في 
التمرين، فيمـــا تم تقديم عرض لفرضيات 
التحديـــات والتهديـــدات األمنيـــة الحالية 

وسبل التعامل معها.

 وأشاد مســـاعد رئيس األمن العام لشئون 
العمليـــات والتدريب بالجهـــود التي تبذلها 
اإلدارات واللجـــان التي ستشـــارك في هذا 
التمريـــن الخليجي والذي يأتـــي في إطار 
العمل على تعزيز التعاون المشـــترك بدول 

والتطويـــر  الخبـــرات  وتبـــادل  المجلـــس 
المســـتمر في التعامل األمني مع األحداث 
إلـــى أن  المشـــتركة، مشـــيًرا  والتحديـــات 
يعكـــس  العربـــي”  الخليـــج  “أمـــن  تمريـــن 
مدى التكاتف فـــي أداء الواجبات األمنية 

المشـــتركة، كمـــا أنـــه يمثـــل إضافـــة إلـــى 
منظومة التعاون والتنسيق األمني وتبادل 
الخبـــرات بين دول مجلس التعاون، مثّمًنا 
دعـــم وزيـــر الداخليـــة المســـتمر، ومتابعة 
رئيـــس األمـــن العـــام فـــي تطويـــر القـــوى 
البشرية والتنظيم اإلداري وتوفير أحدث 
وســـائل التكنولوجيا والمعدات، باالهتمام 
بالتدريب والتمارين المشـــتركة والتنسيق 

العملياتي مع مختلف الجهات.
 الجديـــر بالذكـــر، أن تمريـــن أمـــن الخليج 
بمملكـــة  أقيـــم  قـــد  كان  األول  العربـــي 
أقيـــم  فيمـــا   ،2016 عـــام  فـــي  البحريـــن 
التمريـــن الثانـــي بدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة في عام 2020، حيث يهدف هذا 
التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك ورفع 
درجة التنســـيق، والوقوف على الجاهزية 
التجـــارب  لتبـــادل  باإلضافـــة  األمنيـــة، 

والخبرات بين الدول المشاركة.

المنامة - وزارة الداخلية

ُمذكرة تعاون بين أمانة “التعاون” و“دراسات”
الحجرف يشيد بريادة البحرين في مجال اإلنتاج المعرفي

 قـــام األمين العام لمجلـــس التعاون لدول 
الخليج العربية نايف الحجرف، بزيارٍة إلى 
مركـــز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 
والدولية والطاقة “دراسات”، أمس األحد، 
وكان فـــي اســـتقباله رئيـــس مجلس أمناء 
المركز الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 

وعدد من مسؤولي المركز. 
 وفـــي بدايـــة اللقـــاء، أشـــاد األميـــن العـــام 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
بالـــدور الـــذي تطلـــع بـــه مراكز الدراســـات 
الخليجيـــة فـــي تعميـــق وتوثيـــق الروابط 
والصـــالت وأوجـــه التعاون بيـــن مواطني 
دول المجلـــس بمـــا ُتقدمـــه من إســـهاماٍت 
بحثيـــٍة وما تتمتع بـــه من تأثيٍر في عملية 
صناعـــة القـــرار، ومواكبـــة ُمختلف تيارات 
وتطورات البحث العلمي واالســـتراتيجي 

والقيادي على الُمستوى الدولي. 
التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأكـــد   
مملكـــة  ريـــادة  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
البحريـــن فـــي ُمختلـــف المجـــاالت، نظـــًرا 
فـــي مجـــال  القيـــادي  لتمســـكها بموقعهـــا 
اإلنتـــاج المعرفـــي والفكـــري فـــي المنطقة 
العربيـــة تجـــاه تعزيز االســـتقرار والســـالم 
في العالم وجودة المؤسســـات السياســـية 
الثقافـــي،  تميزهـــا  ومـــدى  المملكـــة،  فـــي 
والســـمعة  الدبلوماســـية،  شـــبكتها  وقـــوة 
العالميـــة لنظـــام التعليم العالـــي، وجاذبية 
نموذجها االقتصـــادي والقدرة التعامل مع 
المتغيرات التي تتعلق بالســـكان أو الناتج 

المحلي اإلجمالي.
مركـــز  جهـــود  علـــى  الحجـــرف  وأثنـــى   
“دراســـات” في رفع وعي الجمهور بقضايا 
السياســـة العامـــة الُملحـــة وبناء الجســـور 
بيـــن وجهـــات النظـــر الُمختلفـــة، وتهيئـــة 
ُمنتديات للُمناقشـــات المفتوحة، مع تبني 
رؤيٍة اســـتراتيجيٍة لتعزيز التفاهم والفكر 
الجديد والتفكير الُمســـتقل الذي ُيمكن أن 
ُيقـــدم الحلـــول الُمبتكـــرة للســـالم واألمـــن 
ُيمثـــل  بمـــا  الُمســـتقبل  فـــي  واالســـتقرار 
اســـتجابًة لتطلعات أبنـــاء الخليج العربي، 
ويخـــدم األهداف الســـامية لألمة العربية، 
ويستجيب لتحديات األمن والتنمية، كما 

ُيمثل استجابًة لتطلعات أبناء المنطقة. 
 كمـــا نّوه األمين العام بالجهود الملموســـة 

التـــي يقـــوم بهـــا المركـــز برئاســـة الشـــيخ 
وكافـــة  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
منسوبيه، في مجال العمل الُمشترك لدول 
مجلـــس التعـــاون داعًيـــا لمزيٍد مـــن العمل 

لُمتابعة مشاريع التكامل الخليجي.
 وأكـــد الحجـــرف تقديـــر مجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية للسمعة التي حازها 
مركز “دراسات” على الُمستويين اإلقليمي 
والدولـــي خالل الســـنوات الماضية، ُمبدًيا 
إعجابـــه بُمنجـــزات المركـــز أثنـــاء تحـــدي 
جائحـــة كورونـــا، وقدرتـــه علـــى التعامـــل 
مـــع التحديـــات واندماجه البنـــاء في ظل 
منظومـــة اتخـــاذ القـــرار فـــي بيئـــٍة بالغـــة 
التغير والحساســـية، حيث تمكنت مملكة 
البحريـــن مـــن تقديـــم نمـــوذٍج يســـتدعي 
االهتمام والدراســـة، مؤكـــًدا على أن مركز 
“دراســـات” اســـتطاع أن يجنـــي الكثير من 
الخبـــرات التـــي من شـــأنها أن ُتثري العمل 
على مواجهة التحديات الماثلة أمام دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 بدوره، أشـــار الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة إلـــى أن حـــرص القيـــادة الرشـــيدة 
الخليجـــي  العمـــل  تعزيـــز  علـــى  للمملكـــة 
الُمشـــترك ودفعـــه إلـــى فضـــاءاٍت جديدٍة 
تدفعنـــا لبذل المزيد من الجهود لترســـيخ 

أســـس التعـــاون والتنســـيق المشـــترك في 
المجـــاالت كافـــة لدفـــع مســـارات التعاون، 
بمـــا يلبـــي التطلعـــات والغايـــات المرجـــوة 
ووصولهـــا إلى مراحل متقدمة من التطور 
واالزدهـــار، منّوًها بأهميـــة مواصلة البناء 
علـــى مـــا تحقـــق مـــن منجـــزات تصب في 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مواطنـــي  صالـــح 

لدول الخليج العربية.
مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وأبـــدى   
مجلـــس  بخطـــوة  ســـعادته  “دراســـات” 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة بالُمبادرة 
للتواصل مع المراكز البحثية الُمتخصصة، 
بمـــا يعكـــس اهتماًمـــا منه بمواكبـــة العصر 
وعنايًة تســـتحق اإلشـــادة بالعمـــل الُمبدع 
والُمبتكـــر الذي يســـعى إلى تقديـــم حلوٍل 
ومقاربـــاٍت غيـــر تقليديـــة فـــي تشـــخيص 
األوضـــاع فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي، 
التوصيـــات  وتقديـــم  الحلـــول  ودراســـة 
بما ُيســـهم فـــي االرتقـــاء بحيـــاة المواطن 
الخليجي، ويعـــّزز دور الخليج العربي في 
المنظومتيـــن العربيـــة والدوليـــة، ُمشـــدًدا 
بالعمـــل  البحريـــن  مملكـــة  إلتـــزام  علـــى 
بأهميـــة  وإيمانهـــا  الُمشـــترك  الخليجـــي 
منظومـــة المجلـــس التـــي أثبتـــت أهميتها 
خـــالل العقـــود الماضيـــة ُمنـــذ تأسيســـها، 

وأصبحت النموذج الذي ُيحتذى به للعمل 
العربي الُمشترك. 

 وبيـــن أن مركز “دراســـات” يتطلع بصورٍة 
فـــي  نوعيـــٍة  إســـهاماٍت  لتقديـــم  دائمـــٍة 
مـــع  نوقشـــت  التـــي  التعـــاون  مجـــاالت 
وإلـــى  التعـــاون،  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
التعـــاون  مجلـــس  مـــع  العالقـــات  تعزيـــز 
لـــدول الخليج العربيـــة بصورٍة ُمســـتمرة، 
مؤكًدا دعم القيادة الرشيدة للمملكة لهذه 
الُمبـــادرات التي ُتســـهم في تعزيز التكامل 
المنطقـــة  الخليجـــي تجـــاه مصالـــح دول 

والتأسيس لُمستقبٍل أفضٍل ألبنائها.
 وجـــرى على هامش اللقـــاء توقيع ُمذكرة 
تعـــاون بين األمانـــة العامة لـــدول مجلس 
التعـــاون الـــدول الخليـــج العربيـــة ومركـــز 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
والدوليـــة والطاقـــة “دراســـات”، بحضـــور 
الحجـــرف، والشـــيخ عبـــد هللا بـــن أحمـــد، 
فيمـــا وقـــع الُمذكـــرة عـــن جانـــب المجلس 
األمين العام الُمســـاعد للشؤون التشريعية 
والقانونيـــة، الُمستشـــار ُســـلطان بـــن ناصر 
السويدي، وعن “دراسات” الُمدير التنفيذي 
للمركـــز، حمـــد إبراهيـــم العبـــدهللا، وســـط 

حضور إعالمي وُممثلين عن الطرفين. 
التعـــاون  تعزيـــز  إلـــى  الُمذكـــرة  وتهـــدف 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بيـــن  الُمشـــترك 
فـــي  و”دراســـات”  العربيـــة  الخليـــج 
فيهـــا  بمـــا  الخليجـــي،  الشـــأن  مجـــاالت 
الشـــأن االقتصادي، والسياســـي، والبيئي، 
واألمنـــي، والقانونـــي، ُبغية تطويـــر وبناء 
الُقـــدرات وتبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات 

والبحوث والدراسات ونشر المعرفة. 
تبـــادل  التعـــاون  مجـــاالت  وتضّمنـــت   
البحوث والدراســـات والتعـــاون في إقامة 
والُمحاضـــرات،  والنـــدوات،  المؤتمـــرات، 
وورش العمل، وتبادل البحوث والدراسات 
ذات العالقـــة بالشـــأن الخليجـــي، وإعـــداد 
الدراسات والبحوث الُمتخصصة، وتبادل 
واإلحصـــاءات،  والتقاريـــر  المعلومـــات 
والتنســـيق  التعـــاون  ســـبل  مـــن  وغيرهـــا 
البنـــاء؛ وتعتبر الُمذكرة الـــذي تم توقيعها 
مع مركز “دراســـات” هي األولى من نوعها 
بين األمانـــة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربيـــة ومركٍز فكرٍي في الخليج 

العربي.

الرفاع - مركز دراسات

تعاون وثيق مع البنك الدولي إلنجاح الضمان الصحي
محمد بن عبداهلل: دعم ملكي ال محدود للصحة في البحرين

استقبل رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة بمقـــر المجلس صبـــاح أمس 
)األحـــد( وفًدا من البنك الدولي برئاســـة 
مديـــر برامج التنمية البشـــرية في دول 
األوســـط  والشـــرق  التعـــاون  مجلـــس 
وشمال أفريقيا سامح السحرتي، وذلك 
بحضور األمين العـــام للمجلس إبراهيم 
النواخـــذة، حيـــث تمـــت مناقشـــة أوجه 
التعـــاون بيـــن البنـــك والمجلـــس االعلى 
للصحـــة فـــي القطـــاع الصحـــي عموًمـــا 
وفـــي تنميـــة الكـــوادر الصحيـــة بشـــكل 
خـــاص.  وبهـــذه المناســـبة، أكـــد رئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة أن مبـــادرات 
تطويـــر القطـــاع الصحي تحظـــى بدعم 
ال محـــدود من لدن عاهل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 

خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
 واســـتعرض الشـــيخ آخـــر مســـتجدات 
برنامـــج الضمان الصحـــي الوطني الذي 
االســـتراتجية  المشـــاريع  أحـــد  يمثـــل 
الصحيـــة  الخدمـــات  جـــودة  لتحســـين 

فـــي المملكة، منّوًها بالـــدور البناء للبنك 
الدولـــي فـــي اإلعـــداد للبرنامـــج واهـــم 
مبادراتـــه المتمثلة في التســـيير الذاتي 
ومراكـــز  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
وتشـــكيل  األوليـــة،  الصحيـــة  الرعايـــة 
الوطنـــي  الصحـــي  الضمـــان  صنـــدوق 
وتبادل الخبرات بشأن تنفيذ البرنامج.

 ويأتي هذا التنســـيق في إطار الشراكة 
بيـــن المجلـــس األعلـــى للصحـــة والبنك 
الدولي، حيث سيقدم البنك ما لديه من 
خبـــرات جمـــة وتجـــارب رائـــدة في هذا 
المجال، حيث إن البنك قد قام بتطبيق 

نظم مماثلة في العديد من الدول.
 مـــن جانبـــه، قّدم ممثـــل البنـــك الدولي 
المقترحـــات  مـــن  عـــدًدا  الســـحرتي 
بشـــأن عقد سلســـلة اجتماعـــات لتقييم 
احتياجـــات الكـــوادر الصحيـــة وتعزيـــز 
القـــدرات فـــي المجال وترســـيخ أســـس 
مجـــال  فـــي  القـــدرات  وبنـــاء  التعـــاون 
أثنـــى  كمـــا  الصحـــي،  الضمـــان  تطبيـــق 
علـــى دور الفريـــق البحريني القائم على 
الدولـــي  البنـــك  أن  مؤكـــًدا  المشـــروع، 
ســـيواصل العمـــل الوثيـــق إلنجـــاح هذا 
المشـــروع، لما له من نتائج إيجابية في 

تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

نوف جمشير

المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركن عبدهللا النعيمي، في القيادة 
العامة أمـــس، قائد القوات البحرية 
بالقيـــادة المركزيـــة األميركية قائد 
األســـطول الخامـــس الفريق بحري 
والوفـــد  كوبـــر  برادفـــورد  تشـــارلز 

المرافق له.
وخـــالل اللقاء، رحب وزير شـــؤون 
البحريـــة  القـــوات  بقائـــد  الدفـــاع 
األميركيـــة  المركزيـــة  بالقيـــادة 
قائـــد األســـطول الخامـــس والوفـــد 
بعالقـــات  مشـــيدا  لـــه،  المرافـــق 
الصداقـــة التاريخيـــة القائمـــة بيـــن 

مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية.

حضـــر اللقاء مســـاعد رئيـــس هيئة 
الركـــن  اللـــواء  للعمليـــات  األركان 
غانـــم الفضالـــة، ومديـــر التخطيـــط 
والتنظيـــم والتقنيـــة اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ ســـلمان بن خالد آل خليفة، 
ومديـــر التعـــاون العســـكري اللـــواء 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طيـــار  الركـــن 
ســـلمان آل خليفة، ومدير العمليات 
فـــؤاد  الركـــن  اللـــواء  المشـــتركة 
الدوســـري، وعـــدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

استعراض العالقات مع أميركا
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مندوبة وزارة الصحة استشارية النساء والوالدة نعيمة محمد

الفاضل: 
البطالة مؤنثة

جهاد  الخدمات  لجنة  رئيس  قالت 
حق  كفل  العمل  قانون  إن  الفاضل 
ــواء تحت  ــ اإلجــــــازة لــلــمــجــهــضــة سـ
ــازة  مــســمــى إجــــازة مــرضــيــة أو إجـ
إجهاض. وأكدت أن معظم الباحثين 
عن عمل من اإلناث وفق إحصاءات 
القطاع  يفضل  وقــد  العمل،  وزارة 
لكثرة  الــمــرأة؛  على  الرجل  الخاص 
اإلجازات المستحقة لها، مبينة أنها 

تضر المرأة وال تفيدها.

^

شركة بث الجلسات بـ “اليوتيوب” تهدر حق المتابعة للجلسات العامة

... وما زال قطع صوت مداخالت الشوريين مستمرا
اســـتمرت الشـــركة المســـؤولة عـــن بث وقائع جلســـة 
مجلـــس الشـــورى عبـــر قنـــاة “اليوتيـــوب” بمسلســـل 
قطـــع الصوت عـــن بعض مداخالت الشـــوريين خالل 
البث المباشـــر للجلســـة. وما يثير االستغراب أن قطع 
الشـــركة للمداخالت يشـــمل مداخالت مهمـــة لرئيس 

المجلس علي بن صالح الصالح. 
وتكررت هذه المالحظة ألكثر من مرة وألكثر من دور، 
وبلغ التكرار حد الملل، حتى بات واضًحا أن الشـــركة 
المســـؤولة عن البث المباشـــر تتعمد قطع الصوت عن 
المتابعين، ما يتطلب تدخاًل فورًيا مباشًرا من األمانة 
العامة لمجلس الشورى لوقف هدر حق المتابعين من 
االســـتماع لوقائع جلســـات عامة تناقش موضوعاتها 
بـــكل شـــفافية تحت قبـــة البرلمان الـــذي يمثل صوت 

الدستور والقانون.
لقد تكـــرر إبالغ المعنيين بالمجلـــس بهذه المالحظة، 
ودًيـــا وعبر الصحافـــة، وكانت الـــردود بطلب تحديد 
فتـــرات القطـــع لمتابعـــة الموضوع مع الشـــركة، ولكن 
تكرار التقطيع و ”التشـــفير” تحول من االستثناء إلى 
الروتيـــن، فلمـــاذا لم يتحـــرر المقص من شـــركة البث 

حتى اآلن؟

وتضع “البالد” هـــذا الموضوع في عهدة األمين العام 
للمجلس المستشـــار أســـامة العصفور؛ ليتخذ ما يراه 
مناســـًبا مـــع الشـــركة بعـــد تكـــرار المالحظـــات عنهـــا؛ 
ألن مـــا يجـــري يســـيء لمضبطـــة المجلـــس المرئيـــة، 
فالجلســـات تبقى محفوظة في قناة المجلس بمنصة 

“اليوتيـــوب”، وتتحـــول وقائعها من خبر ينشـــر اليوم 
إلـــى مضبطـــة مرئيـــة للتاريخ، يعـــود لها جيـــل اليوم 
والغـــد، وليـــس مـــن المناســـب افتئـــات حـــق األجيال 
المقبلة؛ بســـبب مخاوف من مداخلة يبديها أي عضو 

تحت قبة البرلمان ما دام ملتزًما بحدود الدستور.

األمين العام لمجلس الشورى أسامة العصفور

90 معهًدا تتنافس للحصول على فرص التدريب

100 مليون دينار للتدريب ودعم الرواتب
^ قـــال وزير العمـــل والتنمية االجتماعيـــة جميل حميـــدان إن المملكة عادت إلى 
مرحلـــة التعافـــي، مؤكًدا أن أفضلية العامـــل البحريني تتصّدر اهتمامـــات القيادة، عبر 

أهداف واضحة وهي مثار إعجاب دول مجلس التعاون.
وبيـــن فـــي مداخلته أمـــس في مجلس الشـــورى أن عملية تـــوزان الكلفـــة لجعل الكفة 
تميـــل إلى العامل البحريني ســـواء عبر زيادة وضبط رســـوم تصاريـــح العمل وتحويل 
80 % مـــن هـــذه الموارد إلى هيئة تنظيم ســـوق العمل بمبالغ تفـــوق 100 مليون دينار 
لدعـــم التدريـــب ودعـــم رواتـــب الموظفيـــن، وجعل التدريـــب متاح للجميـــع على نفقة 
ـــا تتنافـــس للحصـــول على فرص  “تمكيـــن”، األمـــر الـــذي أتـــاح وجـــود 90 معهـــًدا خاصًّ
تدريـــب المواطنيـــن. وأكـــد أن هذه التجربة ال تتســـاهل في جعـــل البحريني أن يحتل 
المرتبة األولى في أفضلية التوظيف مضيًفا “في البحرين ما عاد هناك أمر في الظالم 
وكل األمـــور خاضعـــة للتخطيط والتدريب، وكل الجهات تعمـــل ضمن الخطة الوطنية 

للتعافي التي لم تغفل أي عنصر”. الوزيران البوعينين وحميدان

تضمين مالحظات الشوريين بتقرير الرد على الخطاب السامي

عمل برلماني حكومي مشترك لتنفيذ خطة التعافي
^ وافـــق مجلـــس الشـــورى فـــي 
الجلســـة الخامســـة للمجلـــس في دور 
االنعقـــاد الرابـــع من الفصل التشـــريعي 
الخامـــس أمـــس األحـــد، علـــى تقريـــر 
لجنة الرد على الخطاب السامي، الذي 
ل به عاهل البالد صاحب الجاللة  تفضَّ
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
فـــي افتتـــاح دور االنعقـــاد، إذ اســـتمع 
ومالحظـــات  لمداخـــالت  المجلـــس 
األعضـــاء بشـــأن التقريـــر، مؤكدين أن 
مـــا تضّمنـــه الخطـــاب الملكي الســـامي 
يعـــد استشـــراًفا لمـــا تتطلبـــه المرحلـــة 
المقبلة من تدابير وتشريعات، وأهمية 
العمل المشترك مع الســـلطة التنفيذية 
لمساندة جهودها في تنفيذ المبادرات 
والرؤى الملكية السامية، وبما يتوافق 
مـــع خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التي 

وضعتها الحكومة. 

وقّرر المجلس بعد استكمال االستماع 
إلى مالحظات األعضاء إعادة مشروع 
الرد على الخطاب الملكي السامي إلى 
اللجنـــة لتضمينـــه مـــا أدلي بشـــأنه من 
مالحظـــات خـــالل الجلســـة، ومـــن ثـــم 
إحالتـــه إلى مكتـــب المجلـــس؛ تمهيًدا 

لرفعه إلى جاللة الملك.
كمـــا صـــّوت المجلس برفض مشـــروع 
قانون بإضافـــة فقرة جديدة برقم )ج( 
إلـــى المـــادة )32( من قانـــون العمل في 
القطـــاع األهلـــي الصـــادر بالقانون رقم 
)36( لســـنة 2012، والـــذي يمنح المرأة 

العاملـــة فـــي القطـــاع األهلـــي إجـــازة 
مدفوعـــة األجر في حـــاالت اإلجهاض 
أو والدة الطفـــل ميتـــا، تعـــادل إجـــازة 
الوضـــع ورفض مشـــروع قانون يهدف 
المـــرأة  بيـــن  المســـاواة  تحقيـــق  إلـــى 
العاملـــة فـــي القطـــاع األهلـــي والمـــرأة 
العاملة فـــي القطـــاع الحكومي، وذلك 
بمنحها ساعتي رعاية يومية مدفوعة 
األجر بعـــد انتهاء إجـــازة الوضع حتى 

يبلغ طفلها سنتين. 
مشـــروع  الشـــورى  مجلـــس  ورفـــض 
قانـــون بتعديل المـــادة )4( من القانون 
رقـــم )19( لســـنة 2006م بشـــأن تنظيم 
ســـوق العمـــل الـــذي يهـــدف إلـــى قيام 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل بتضميـــن 
الخطـــة الوطنيـــة بشـــأن ســـوق العمل 
إال  يشـــغلها  ال  التـــي  بالمهـــن  قائمـــة 

بحرينيون.

^ قالت ممثل وزارة الصحة نعيمة أحمد إن اإلجازة 
ـــا يثبت  المرضيـــة الممنوحـــة للمـــرأة تتطلـــب تقريـــًرا طبيًّ
تعرض المرأة لإلجهاض، مؤكدة أن التقرير هو حفظ لحق 
المـــرأة وإثبـــات الحالـــة التي تعرضـــت لهـــا لتقديمها لجهة 
العمـــل، مضيفة أن المرأة المجهضة قبل 22.5 أســـبوع من 
الحمل تمنـــح إجازة إجهاض تعتمد علـــى حالتها الصحية 
والنفســـية، كمـــا أنهـــا تمنـــح إجازة وضـــع كاملة فـــي حالة 

اإلجهاض بعد مرور 22.5 أسبوع من الحمل.

إجازة وضع كاملة للمجهضة

^ أكـــد وزيـــر العمـــل والتنمية االجتماعية جميـــل حميدان أن الـــوزارة لم تتلَق 
شـــكاوى تتعلق بإجازة اإلجهاض على الصعيد العملي، موضًحا أنه وحســـب التقارير 
الطبيـــة فـــإن المرأة تمنـــح إجازة وضع كاملة فـــي حالة إجهاضها بعد مرور 5 أشـــهر 
ونصـــف الشـــهر من حملها، وقبل ذلـــك تعتبر إجازة مرضية وتحديـــد مدتها للطبيب 

ويصل مجموعها إلى 240 يوًما حسب القانون، ويمكن أن تستفيد منها العاملة.

حميدان: اإلجازات المرضية للعاملة 
تصل إلى 240 يوًما

ليلى مال اهلل  تصوير: رسول الحجيري

جهاد الفاضل

محمد الخزاعي ورضا فرج

جميلة سلمان

^ قـــال الشـــوري عادل المعـــاودة إن 
“هناك تناقضا صارخا بين ثنايا المناقشات 
بشـــأن منـــح المـــرأة العاملـــة فـــي القطـــاع 
الخاص إجازة إجهاض، إذ إن هناك تباكيا 
على مصلحة القطـــاع الخاص وال نختلف 
أن مصلحـــة القطاع الخـــاص هي مصلحة 
البلـــد، كما تكررت في المناقشـــات أن هذا 
القانون مطبق واقع. وإذا كان مطبقا يعني 

أنه ال ضرر منه على القطاع الخاص”.
اإلجهـــاض  إجـــازة  “إقـــرار  أن  وأضـــاف 
بالقانـــون مـــن شـــأنه تســـهيل األمـــور على 
المـــرأة، فـــال يحتـــاج األمـــر انتظـــارا لحين 
صـــدور التقرير الطبـــي الذي قد يتأخر من 

أسبوعين إلى شهر”.
وأيده في ذلك، الشـــوري محمد الخزاعي 
قائال “ال أعرف ما المبرر لحرمان األم التي 
تعرضـــت لإلجهـــاض مـــن إجـــازة مدفوعة 
األجـــر ال تقـــل عن 6 أيـــام وال تزيد عن 14 
يوما إذا حصـــل اإلجهاض بعد 20 إلى 24 

أسبوعا من الحمل”.

وتابـــع “لنعتبـــر اإلجهـــاض عارضـــا صحيـــا 
لـــه  شـــأنه أي حـــادث أو عـــارض تعـــرض 
الموظـــف”، مطالبا بإعادة النظر في القرار، 
ومختتمـــا بعبارة “ارحمـــوا من في األرض 

يرحمكم من في السماء”.
جـــاء ذلـــك فـــي مداخلتهمـــا في مناقشـــة 
مشـــروع قانون يمنـــح المـــرأة العاملة في 
القطاع األهلي إجـــازة مدفوعة األجر في 
حـــاالت اإلجهـــاض أو والدة الطفـــل ميتا، 

تعادل إجازة الوضع.

المعاودة والخزاعي صوتان يتيمان 
مع إقرار “إجازة اإلجهاض”

عادل المعاودة

https://alwatannews.net/article/868946
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