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اإثر اإعالن »ال�صحة« بدء اإن�صاء ق�صم متخ�ص�ص يف املركز

عاطلو العالج الطبيعي يطالبون بوظائف »حمد كانو ال�صحي«

رحبت جلنة اأخ�صائيي العالج الطبيعي 

ال�صحة  وزارة  باإعالن  العمل  عن  العاطلني 

متخ�ص�ص  ق�صم  اإن�صاء  يف  العمل  البدء 

للعالج الطبيعي يف مركز حمد كانو ال�صحي، 

الق�صم  يف  التوظيف  عملية  بق�صر  مطالبة 

على  وتقدميهم  البحرينيني  اخلريجني  على 

العمالة الأجنبية، واإن�صاء اأق�صام متخ�ص�صة 

عملية يف  ال�صحية كخطوة  املراكز  بقية  يف 

العاطلني  الأخ�صائيني  ملف  حلحلة  اجتاه 

والذي ي�صم نحو 170 خريجاً يبحثون عن 

العمل.

املالية  لل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  وكان 

العني�ص  ماهر  ال�صحة  وزارة  يف  والفنية 

اأعلن اأم�ص بدء العمل يف اإن�صاء الق�صم اجلديد 

بالرفاع  الكائن  ال�صحي  يف مركز حمد كانو 

مربعة  اأمتار   1603 قدرها  م�صاحة  على 

ت�صمل  األف دينار  تقدر بنحو 900  وبتكلفة 

البناء والأجهزة الطبية واملعدات والثاث.

الق�صم  بناء  عملية  اأن  العني�ص  واأ�صاف 

النتهاء  املقرر  ومن  �صهراً   18 ت�صتغرق 

منها يف �صهر نوفمرب 2014، كما اأن عملية 

واأجهزة  الطبية  الأجهزة  وتركيب  التاأثيث 

احلا�صوب �صوف ت�صتغرق نحو 4 اأ�صهر ومن 

الأول  الربع  نهاية  مع  الق�صم  افتتاح  املوؤمل 

من العام 2015.

يخدم  �صوف  الق�صم  هذا  اأن  اإىل  واأ�صار 

�صكان الرفاع ال�صرقي والرفاع الغربي حيث 

العالج  يتلقون  املنطقتني  يف  القاطنني  اإن 

كانو  حمد  ومركز  ال�صرقي  الرفاع  مركز  يف 

الطبيعي  العالج  ق�صم  وبافتتاح  ال�صحي، 

العالج  ق�صم  على  ال�صغط  يقل  �صوف 

الطبيعي يف مركز مدينة عي�صى ال�صحي.

جمعية  عن  املنبثقة  اللجنة  وقالت 

لـ  ت�صريح  يف  البحرينية  الطبيعي  العالج 

من  طيبة  »بادرة  امل�صروع  هذا  اإن  »الأيام« 

للعالج  اأق�صام  فتح  ونتمنى  ال�صحة  وزارة 

الطبيعي يف بقية املراكز ال�صحية«، لفتة اإىل 

اأن 6 مراكز فقط من اأ�صل اأكرث من 20 مركزا 

�صحيا يف اململكة ت�صم اأق�صاماً متخ�ص�صة يف 

العالج الطبيعي، واأن هناك نق�صاً �صديداً يف 

الأق�صام  العاملني يف هذه  الأخ�صائيني  اأعداد 

املتزايدة  للحالت  احلايل  العدد  يغطي  ل  اإذ 

ال�صحية  املراكز  على  املرتددين  املر�صى  من 

للح�صول على العالج الطبيعي.

عملية  تكون  باأن  اللجنة  طالبت  كما 

مبركز  اإن�صاوؤه  املزمع  الق�صم  يف  التوظيف 

ا�صتحداث  خالل  من  ال�صحي  كانو  حمد 

�صواغر لأخ�صائيي العالج الطبيعي ليت�صنى 

لالأخ�صائيني العاطلني التقدم لها، ولي�ص عن 

ت�صم  قدمية  وظيفية  هياكل  اعتماد  طريق 

ملوظفني  تعود  التخ�ص�ص  هذا  يف  �صواغر 

متقاعدين اأو تركوا العمل.

تبادر  اأن  �صرورة  على  اللجنة  و�صددت 

مل�صكلة  �صريعة  حلول  باإيجاد  الوزارة 

الزيادة  لتفادي  العاطلني،  الأخ�صائيني 

اإىل  ت�صل  قد  بن�صبة  اأعدادهم  يف  املتوقعة 

 ،2015 العام  مطلع  حلول  مع  ال�صعف 

اخلريجني  اأعداد  تنامي  اأ�صباب  مرجعة 

وزارة  بني  التن�صيق  غياب  اإىل  العاطلني 

فيما  والتعليم  الرتبية  ووزارة  ال�صحة 

لتخ�ص�ص  الدرا�صية  البعثات  بطرح  يتعلق 

العالج الطبيعي، وكذلك مع جامعة البحرين 

طلبات  ت�صتقبالن  حيث  الأهلية  واجلامعة 

حملة  تكد�ص  ظل  يف  بالتخ�ص�ص  اللتحاق 

البكالوريو�ص يف العالج الطبيعي.

واأبدت اللجنة ا�صتغرابها من قيام وزارة 

خريجي  تدريب  »باإيقاف  موؤخراً  ال�صحة 

العالج الطبيعي يف جممع ال�صلمانية الطبي 

الوزارة  رف�ص  موؤكدة  ال�صحية«،  واملراكز 

طلبات تدريب تقدم بها عدد من اخلريجني.

ارتفاع ن�صبة متثيل املراأة يف ال�صلطتني الق�صائية والت�صريعية

بلغت ن�صبة متثيل املراأة يف ال�صلطة 

الت�صريعية 10% من اإجمايل الأع�صاء، 

وجاء يف الكتيب الذي اأ�صدره املجل�ص 

يف  البحرينية  »املراأة  للمراأة  الأعلى 

اأرقام« للعام اجلاري 2013، اأن معدل 

النواب  جمل�ص  ع�صوات  يف  الزيادة 

)2006-مايو  الزمنية  الفرتة  خالل 

2013( بلغ 18%، اإذ ارتفع العدد من 

ع�صو واحد اإىل 4 اأع�صاء. 

وارتفعت ن�صبة املر�صحات ملجل�ص 

النواب مبقدار 7% خالل الفرتة الزمنية 

من )2002-2011( لي�صل عددهن 4 

ن�صاء يف العام 2011، وبلغت ن�صبة 

النخفا�ص يف ن�صب املر�صحني 6% يف 

معدل  بلغ  كما  الزمنية،  الفرتة  ذات 

تقريبا   %2 ال�صورى  جمل�ص  ع�صوات 

من 9 ع�صوات، كما بلغ معدل ع�صوات 

 9 من  تقريبا   %2 ال�صورى  جمل�ص 

بن�صبة متثيل  ع�صو   11 اإىل  ع�صوات 

بلغت 27.5% من اإجمايل الأع�صاء. 

ع�صوات  ن�صبة  اأن  التقرير  وبني 

جمل�ص ال�صورى والنواب خالل الفرتة 

من  )2006-مايو2013(  الزمنية 

تقريبا،   %19 بلغت  الأع�صاء  اإجمايل 

جمل�ص  ع�صوات  يف  الزيادة  وترجع 

القناعة  اإىل  رئي�ص  ب�صكل  النواب 

املجتمعية التي �صاهمت يف و�صول 4 

املنتخبة دون احلاجة  القبة  اإىل  ن�صاء 

التدريجية يف  الزيادة  اأن  كما  للكوتا، 

ترجع  ال�صورى  جمل�ص  ع�صوات  عدد 

املراأة  متكني  يف  للقيادة  الداعم  للدور 

�صيا�صيا. 

اأما يف ال�صلطة الق�صائية فارتفعت 

الق�صاة  عدد  اإجمايل  من  الن�صبة 

الزمنية  الفرتة  خالل  تدريجي  ب�صكل 

 )%0.81( من   ،)2010-2002(

بلغت  زيادة  وبن�صبة   )%4.72( اإىل 

حكمهن  يف  ومن  العدد  واإزداد   ،%4

الزمنية  الفرتة  خالل  تدريجي  ب�صكل 

اإىل  لي�صل  )2006-مايو2013( 

)13( ومبعدل زيادة بلغ 17% تقريبا. 

على  البحرينية  املراأة  وحققت 

جناحا  البلدية  املجال�ص  �صعيد 

بلدي  جمل�ص  ع�صو  ملن�صب  ب�صغلها 

يف   %2.5 بن�صبة  احلر  بالنتخاب 

العام 2010، اإل اأن الفجوة بني املراأة 

والرجل يف هذا اجلانب ما تزال كبرية، 

الوزير  الن�صاء يف من�صب  بلغ عدد  اإذ 

وزارة  ووكيل   ،)4( حكمه  يف  ومن 

وزارة  ووكيل   ،)5( حكمه  يف  ومن 

م�صاعد ومن يف حكمه )12(، واأع�صاء 

جمل�ص النواب )4(، وال�صورى )11(، 

تنفيذي  ورئي�ص   ،)3( وال�صفريات 

)1(، وع�صو جمل�ص بلدي )1(.

»الهالل الأحمر«: بدء توزيع 

اإعانات رم�صان الإثنني املقبل

اأعلنت جمعية الهالل الحمر البحريني ان جلنة 

العانات  توزيع  �صتبداأ  باملعية  الجتماعية  اخلدمات 

املالية ل�صهر رم�صان على ال�صر امل�صتحقة يوم الثنني 

بح�صب  للتوزيع  زمني  جدول  وفق  وذلك  املقبل، 

املناطق يف خمتلف حمافظات اململكة.

جلميع  التوزيع  مواعيد  ان  اجلمعية  وذكرت 

وحتى  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  من  �صتبداأ  اليام 

والن�صف  الرابعة  ال�صاعة  ومن  ظهرا  ع�صر  الثانية 

م�صاء وحتى ال�صاد�صة م�صاء مبقر اجلمعية باملنطقة 

الدبلوما�صية، ح�صب الربنامج التايل:

املحرق،  ملنطقة  يونيو   10 املوافق  الثنني  يوم 

عراد   – املوافق 11 يونيو ملناطق احلد  الثالثاء  يوم 

ويوم  النعيم،  حالة   – الدير   – قاليل   – �صماهيج   –
ام   – املنامة   – النعيم  ملناطق   12 املوافق  الربعاء 

احل�صم – اجلفري – املحاوز – الغريفه – النبيه �صالح 

ط�صان، ويوم   – ال�صهلة   – القدمي  البالد   – البديع   –
اخلمي�ص املوافق 13 يونيو »متفرقات«، ويوم الحد 

16 يونيو )�صناب�ص – الديه – حدحف�ص – كرانة – 

باربار   – املق�صع   – ال�صاخورة   – جداحلاج   – القدم 

حلة  احلجر –  ابو�صيبع –   – جنو�صان  كرباباد –   –
عبدال�صالح – الدراز - بني جمرة – �صار – اجلنبية 

– املرخ – بوقوة – ابوبهام – الربهامة(، ويوم الثنني 
 – �صند   – �صلماباد   – عي�صى  مدينة   - يونيو   17

جرداب – جدعلي – توبلي – مدينة زايد – الرفاعني(، 

ويوم الثالثاء 18 يونيو- الزلق – اجل�صرة – ع�صكر 

– �صدد – املالكية – �صهركان – كرزكان – دار كليب – 
الهملة – دم�صتان – اللوزي – �صافرة(، ويوم الربعاء 

يونيو   20 اخلمي�ص  ويوم  )متفرقات(،  يونيو   19

حمد  )مدينة  يوينو   23 الحد  ويوم  )متفرقات(، 

)�صرتة  يونيو   24 الثنني  ويوم  بوري(،   – عايل   –
الثالثاء  ايام  ثم  املعامري(،   – النويدرات   – العكر   –

والربعاء واخلمي�ص 25 يونيو )متفرقات(.

�صباحا   9 ال�صاعة  من  �صباحا  التوزيع  ويبداأ 

 –  4.30 ال�صاعة  من  امل�صائية  والفرتة  ظهرا،   12  –
6.30 م�صاء عدا يوم اخلمي�ص �صباحا فقط.

حسن عبدالرسول:

عائشة الصديقي: 

علي العالي:

ماهر العني�س

تفاعالً  مع ما ن�صرته »الأيام«.. بلدية املنامة:

اإزالة 36 �صيارة معرو�صة للبيع باجلفري واإخطار 387 

اأعلنت بلدية املنامة اإزالة اأكرث من 36 �صيارة معرو�صة 

للبيع يف �صارع منطقة اجلفري وو�صع اإخطارات ل�صقة على 

تعقيبها  يف  البلدية  واأكدت  للقانون.  خمالفة  �صيارة   387

على ما ن�صرته »الأيام« موؤخراً حول ظاهرة عر�ص ال�صيارات 

اململكة،  و�صوارع  العامة  الطرقات  يف  للبيع  امل�صتعملة 

ا�صتمرار حمالت التفتي�ص الدورية مبختلف مناطق حمافظة 

العا�صمة، لفتة اإىل اأنها تدر�ص حالياً بع�ص املقرتحات التي 

بال�صيارات  الطريق  اإ�صغال  ظاهرة  هذه  من  احلد  �صاأنها  من 

املعرو�صة للبيع.

املا�صي،  مايو   31 اجلمعة  يوم  ن�صرت  »الأيام«  وكانت 

الطريق  اإ�صغال  »خمالفات  عنوان  حتت  م�صورا  ريبورتاجا 

ت�صليط  ومت  البلديات«  �صمت  وو�صط  اجلميع  مراأى  اأمام 

املعرو�صة  ال�صيارات  تكد�ص  ظاهرة  على  خالله  من  ال�صوء 

للبيع على الأر�صفة وال�صاحات املفتوحة يف اأكرث من منطقة 

وحمافظة.

310 طالب ي�صجلون 
»اأون لين« يف البوليتكنك

»بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  ا�صت�صافت 

زيارة   11 خالل  من  طالب   310 نحو  البحرين« 

اأتيحت  حيث  خمتلفة،  عامة  ثانوية  ملدار�ص  ميدانية 

بالبوليتكنك  اللتحاق  طلبات  لتقدمي  الفر�صة  لهم 

مبا�صرة  2014م،   –  2013 املقبل  الأكادميي  للعام 

 18 بني  الواقعة  الفرتة  خالل  وذلك  الإنرتنت،  عرب 

اأبريل و12 مايو.

وقال من�صق ال�صوؤون التعليمية بالبوليتكنك علي 

�صلمان اإن البوليتكنك اأتاحت الفر�صة لطلبة الثانوية 

الإنرتنت،  اللتحاق عن طريق  لتقدمي طلبات  العامة 

هذه  خطوات  �صرح  يتم  اأن  ال�صروري  من  ولكن 

العملية للطلبة ب�صكل مف�صل ومي�صر.

»ال�صمالية« تنظم اليوم 

حما�صرة حول »العنف الأ�صري«

حما�صرة  الثالثاء  اليوم  ال�صمالية  املحافظة  تنظم 

فيها  تتحدث  اخلارجي،  وتاأثريه  الأ�صري  العنف  حول 

العنف  حالت  لرعاية  بتلكو  مبركز  الخت�صا�صية 

الأ�صري الدكتورة �صريفة �صوار حتت رعاية املحافظ علي 

الع�صفور.

ليلى  ال�صمالية  باملحافظة  القانوين  امل�صت�صار  وقالت 

املحافظة  �صتقام يف جمل�ص  التي  املحا�صرة  اإن  املحاري 

ب�صاأن ظاهرة  الوعي احلقوقي  اإىل ن�صر  باجلنبية تهدف 

انعكا�صات وتاأثريات  الأ�صري وما يرتبط بها من  العنف 

وتاأتي �صمن  املجتمع،  �صرائح  املنزل بني خمتلف  خارج 

والق�صايا  الظواهر  لتناول  املحافظ  توجيهات  اإطار 

الجتماعية ذات الإنت�صار الوا�صع واإلقاء ال�صوء عليها.


