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خل��ف :المش��روع بكلف��ة  1.8مليون دين��ار ويعمل عل��ى الطاق��ة المتجددة
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أفضيلة
البحريني ..

حقيقة أم وهم؟

إبراهيم النهام

Û Ûيتج���ه مجل���س الش���ورى بجلس���ة الي���وم للموافق���ة عل���ى مش���روع بقانون
يهدف إلى إعطاء األولوية في التوظيف بالمستش���فيات الخاصة لألطباء
والفنيي���ن والممرضي���ن البحرينيي���ن الحاصلي���ن على المؤه�ل�ات والخبرة

وزير األشغال في زيارة ميدانية لمتابعة المشروع

الالزمة.

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

عائلية ومرافق ومطاعم وخدمات ومواقف

وأردف أن ال����وزارة خصص����ت وضم����ن

كش ��ف وزي ��ر األش ��غال وش ��ؤون البلديات والتخطي ��ط العمراني عص ��ام خلف عن أن مش ��روع تطوير

للسيارات.

معطي����ات المخط����ط الهيكلي اإلس����تراتيجي

وق����ال “إن ب����دء العم����ل في مش����روع تطوير

الص����ادر بالمرس����وم ( )24لس����نة 2008

الخ���اص ،وال���ذي يلزم مؤسس���اته (وفق���ا لقواني���ن وزارة العم���ل) بتوظيف

الواجه����ة البحري����ة للبس����يتين يأت����ي ترجمة

والمرس����وم رق����م ( )36لس����نة  2016عددا من

لتوجيه����ات رئي����س ال����وزراء صاحب الس����مو

المواق����ع في مملك����ة البحرين بص����ورة عامة

Û Ûاألمر الذي اس���تغلته الكثير المؤسس���ات الطبية ،حيث ال توظف البحريني

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،إذ

وفي محافظة المح����رق خصوصا كواجهات

حرصت ال����وزارة على اس����تكمال اإلجراءات

بحري����ة وس����واحل عام����ة ،ومنها على س����بيل

مليون دينار ،وقد ُ
صمم بالتنسيق مع مجلس

م����ن واجهة بحري����ة مفتوحة وس����احة عامة

التنفيذي����ة المتعلق����ة بالمش����روع بالتع����اون

المثال ال الحصر س����احل البس����يتين وساحل

والتنسيق مع الجهات الحكومية ،وبالتنسيق

غرب الحد وساحل الدير وسماهيج وساحل

بل����دي المحرق بطول كيلومترين وبمس����احة

(ب��ل�ازا) ومس����طحات خض����راء واس����تراحات

مع المجلس البلدي لبلدية المحرق”.

الحاالت.

الواجهة البحرية لس ��احل البس ��يتين س ��يكون هو األول من نوعه في البحرين الذي يعمل على الطاقة
المتجددة ،مشيرا إلى أنه قد تم االنتهاء من  % 25من أعمال التطوير في الواجهة البحرية للبسيتين.
ون����وه خلف خالل الزيارة الميدانية لالطالع

تزي����د عن  43ألف متر مرب����ع ،وهو يعتبر من

على أعمال اإلنشاء في المشروع بأن تطوير

المش����اريع اإلس����تراتيجية لتنمية الس����واحل

الواجهة البحرية للبس����يتين بلغت كلفته 1.8

البحري����ة في محافظة المح����رق بما يتضمنه

Û Ûويأتي هذا التوجه (المتأخر) كتصحيح جزئي لبيئة العمل بالقطاع الطبي
البحريني بنسبة ال تزيد عن  % 20فقط.

إال بالوظائف الدنيا ،كموظف اس���تقبال ،ومراس���ل ،في حين تمنح وظائف

األطباء والممرضين واالستشاريين والفنيين لألجانب.

Û Ûأولوي���ة التوظي���ف ه���ي باألصل للمواط���ن ،والكل من بعده ،ه���و نهج الذي
يج���ب أن تفعل���ه الدولة ب���كل القطاعات المختلفة ،من دون س���قف نس���بة

تس���كين مح���ددة للبحرين���ي؛ ألن���ه مت���ى م���ا كان المواط���ن رق���م ( )2كان
المس���تقبل ظالمي���ا ،بحال أس���وأ من مل���ف االقتصاد ،وال���ذي ال يرى بعض

المسؤولين غيره.

Û Ûفي اإلمارات العربي���ة المتحدة ،هذه الدولة الناهضة والمتطورة والجارة،

ثقة في قدرة البرلمان على حل مشكلة العزاب

م���س���ح ش���ام���ل ل���ل���م���ن���ازل ال���م���ؤج���رة ف����ي م��ح��اف��ظ��ة ال��م��ح��رق

المحرق  -محافظة المحرق

أسس���ت هيئ���ة الموارد البش���رية ،لكي تكون إش���رافية بالكام���ل على كافة

الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص ،وبصالحيات نافذة كبيرة.

Û Ûوأذكر بلقاء جمعني برئيس���ها الس���يد علي بن قناص الكتبي الشهر الفائت،
ب���أن ق���ال ل���ي وبالح���رف “لدين���ا قاع���دة بيان���ات كامل���ة ،وأي وظيف���ة في

اإلم���ارات ،ال تش���غل إال بموافقتن���ا ،بأولوي���ة للمواطن ،فإذا ل���م يكن عليها

طلب من قبله ،نوجهها نحو األجنبي ،وفقا للشروط واألحكام”.
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“بوليتكنك” تكرم المشاركين في “البحرين للطيران”

أكد محافظ المحرق سلمان بن هندي أن توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن
عبدلل���ه آل خليفة تص���ب في صالح المواطنين خصوصا فيما يتعلق باألحياء الس���كنية القديمة
ومعاناة أهاليها؛ بس���بب س���كن العزاب اآلسيويين .ولفت إلى أن المحافظة أجرت دراسة تحوي
مس���حا ش���امال لجميع مناط���ق المحافظة وما تحويه م���ن منازل مؤجرة لعزاب آس���يويين تحمل
بداخلها أعدادا كبيرة تفوق الطاقة االستيعابية لتلك المنازل ،ما ينذر بمخاطر بالغة من ناحية
تفشي األمراض واحتياطات األمن والسالمة والتمديدات الكهربائية وغيرها الكثير.
وأش���ار المحاف���ظ إل���ى أن المحافظ���ة تث���ق في

يك���ون هن���اك تنس���يق مس���بق لتك���ون أعراس���نا

الس���لطة التش���ريعية للعم���ل عل���ى وض���ع ح���ل

الوطنية منذ بداية ش���هر ديس���مبر حتى نهايته،

ج���ذري ،مش���يدا بدور المجلس ف���ي حل العديد

عل���ى عك���س ما يح���دث م���ن إقام���ة العديد من

من القضايا وس���ن التش���ريعات الالزمة للقضاء

االحتفاالت في وقت واحد ،ما يضع المواطنين

جانب من المجلس األسبوعي لمحافظة المحرق

مجل���س الن���واب الحال���ي ف���ي س���ن ومناقش���ة

إنش���اء الم���دن الس���كنية الجدي���دة .بينما طالب

العديد من التش���ريعات التي تتناس���ب وطبيعة

ع���دد م���ن س���كان مجم���ع ( )244بع���راد بضرورة

عل���ى ه���ذه الظاه���رة .ج���اء ذل���ك ف���ي المجلس

في حيرة بش���أن حضوره���م االحتفاالت ،مكررا

المرحل���ة المقبلة ،مؤكدين أهمي���ة تواصلهم مع

الس���ماح بتقدي���م الخدم���ات التجاري���ة الت���ي

األس���بوعي لمحافظ���ة المحرق ،الذي أش���اد من

اقتراح���ه بطباعة كتيب يض���م جميع احتفاالت

األهال���ي بص���ورة دوري���ة .بينما ناش���د عدد من

يفتقده���ا أهال���ي المجم���ع .وتنوع���ت مداخالت

خالل���ه ب���ن هن���دي باحتف���االت أهال���ي المح���رق

األهالي بجميع المحافظات األربع؛ ليكون دليال

أهال���ي قالل���ي الجه���ات المعني���ة بض���رورة دعم

األهالي بش���أن اإلش���ادة برجال األم���ن ودورهم

بالعي���د الوطن���ي المجي���د وذك���رى تول���ي جاللة

إرشاديا للمواطنين والمقيمين والزوار.

نادي قاللي من خالل إقامة المنشآت والمرافق؛

ف���ي خدمة المواطني���ن ،والعالقات الودية التي

المل���ك مقالي���د الحك���م ،مج���ددا اقتراح���ه ب���أن

وش���دد األهال���ي خ�ل�ال مداخالته���م عل���ى دور

لك���ي يس���توعب أبن���اء المنطق���ة خصوص���ا بعد

تجمع المملكة بدولة اإلمارات الشقيقة.

مدينة عيسى  -بوليتكنك البحرين

كرم نائب الرئيس التنفيذي لش���ؤون الموارد

تخصص اإلعالم اإللكتروني و 23من طالب

والمعلوم���ات ب���ـ “بوليتكنك البحرين” الش���يخ

اللوجس���تيات)؛ نظي���ر جهوده���م الفعال���ة في

عل���ي ب���ن عبدالرحم���ن آل خليف���ة ،وبحضور
ً
ممثل���ة ع���ن مع���رض البحري���ن
رس���ل عل���ي

اإلع���داد والتنظيم والمش���اركة في النس���خة
الخامس���ة لمعرض البحري���ن الدولي للطيران

الدول���ي للطي���ران 24 ،طال ًب���ا (واح���د م���ن

.2018

طبيب زائر يجري عمليات معقدة إلزالة أورام بـ “السلمانية”

ال��ص��ال��ح تستقبل أب���وه�ل�ال وت��ؤك��د تطلعها ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م��ع ال��خ��ب��راء

المنامة  -وزارة الصحة

استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح بمكتبها يوم الخميس الماضي ،الخبير الزائر في جراحات
أورام الكب���د والبنكري���اس وجراحة المناظير المتقدمة ف���ي بريطانيا محمد أبوهالل ،الذي عاين
ّ
معقدة إلزالة أورام الكبد والبنكرياس.
مجموعة مرضى وإجراء عمليات جراحية
وأك���دت الصال���ح أن ال���وزارة تتطل���ع إل���ى تعزيز

وأك���دت الوزي���رة أن برنام���ج الطبي���ب الزائ���ر

التعاون المشترك خصوصا فيما يتعلق بالبرامج

أدى إل���ى تحس���ين ج���ودة األداء الطب���ي ف���ي

الطبي���ة االستش���ارية والتدريبي���ة ذات المعايي���ر
ً
مش���يدة ف���ي الوقت ذاته
والمقايي���س العالمي���ة،

التخصص���ات الطبية المختلفة م���ن خالل تبادل

بمس���توى الخب���رة الطبي���ة الت���ي يتمت���ع به���ا أبو

الخبرات والتش���اور بش���أن أحدث البروتوكوالت
ً
الفت���ة إل���ى
والسياس���ات واألس���اليب العالجي���ة،

ه�ل�ال ،والت���ي يمكن االس���تفادة منه���ا في مجال

اهتمام ال���وزارة وحرصها على اس���تمرار برنامج

برنامج الطبيب الزائر.

الطبي���ب الزائر ال���ذي تنفذه بالتع���اون مع اللجنة

وزيرة الصحة مستقبلة الخبير الزائر محمد أبوهالل

ف���ي العال���م ،إل���ى جان���ب دوره المهم ف���ي خدمة

المج���ال الصحي بالبحرين ،والمس���توى المتقدم

باس���تخدام تقنية المنظار الطبي ،تكللت جميعها

جميع المرضى وكس���ب رضاهم ،والمساهمة في

والكف���اءات الطبي���ة الموج���ودة ف���ي مجم���ع

بالنجاح والقت رضا وإشادة المرضى وأهاليهم،

التطور وإج���راء أحدث العمليات الجراحية بكل
ّ
تمك���ن واقت���دار .كما أش���ار إل���ى أنه ق���ام بمعاينة

الس���لمانية الطب���ي وتوافر جميع الم���واد الالزمة

وق���د غ���ادر بع���ض المرض���ى منه���م المستش���فى

مجموعة م���ن المرضى الذين يعان���ون من أورام

واإلمكان���ات المطلوب���ة إلج���راء العلمي���ات ،الفتًا

والبعض اآلخر يتماثل للش���فاء وسوف يُ غادرون

ف���ي الكب���د والبنكرياس ف���ي عيادات الس���لمانية

المستش���فى قري ًب���ا بع���د االطمئنان عل���ى حالتهم

لوض���ع خطة عالجية لهم في المس���تقبل القريب

الصحي���ة .وأك���د أن الطاقم الطب���ي والتمريضي
البحرين���ي يتمت���ع بش���غف التدري���ب ومواكب���ة

وأوضح���ت أن س���مو رئي���س ال���وزراء كان���ت

ً
تحقيقا لسلسلة متواصلة
العليا للعالج بالخارج؛

التخفي���ف م���ن معاناتهم م���ع الم���رض ،وتجنيب

لدي���ه نظ���رة ثاقب���ة ف���ي توجيهات���ه الس���ديدة

م���ن اإلنج���ازات؛ والتي تمثلت ف���ي تعزيز جودة

المرض���ى وأهاليه���م عن���اء الس���فر إل���ى الخ���ارج

لتنفي���ذ برنام���ج الطبي���ب الزائر خدم���ة للمرضى

الخدمات الصحية المقدم���ة ،والتميز في إجراء

خصوصا في الظروف الصحية الصعبة.
ً

إل���ى أن���ه أجرى بمعي���ة الطاقم الطب���ي البحريني

البحرينيي���ن ،ل���ذا تح���رص الوزارة عل���ى تحقيق

الكثي���ر م���ن العلمي���ات الجراحي���ة المعق���دة م���ن

م���ن جانب���ه ،أش���اد الطبي���ب الزائ���ر أبوه�ل�ال

عدد من العمليات الجراحية لمرضى يعانون من

االستفادة القصوى من هذا البرنامج.

ِقب���ل خي���رة األطب���اء المتخصصي���ن والخب���راء

بالتط���ور والتق���دم الطب���ي الكبي���ر الملحوظ في

أورام ف���ي الكبد والبنكرياس بمجمع الس���لمانية،

وعالجه���م بأح���دث التقني���ات بمعي���ة الك���وادر
الطبية البحرينية في مجمع السلمانية الطبي.

“ارفع راسك” لـ “عيسى الخيرية” يكرم  62متفوقا
واالرتقاء إلى األفضل.

بدور المالكي من مدينة عيسى
قامت جمعية مدينة عيسى الخيرية االجتماعية بتكريم  62متفوقا من أبناء األسر المتعففة ،المسجلة في الجمعية بمختلف
والتنمية البشرية ،ولمزيد من الدعم الطالب المتفوقين من أبناء األسر المتعففة الذين تحتضنهم وتتابع مستواهم التعليمي

حيات���ي حينم���ا ترى ذه���ول الطلب���ة بالتكريم

“ارفع راسك فأنت متفوق”.
رئيسة مش���روع تكريم المتفوقين بالجمعية

عند تكريم المتفوقين ،فقد احتفت الجمعية

كريم���ة آل رض���ي ،أك���دت ف���ي تصريح���ات لـ

ب���كل عائل���ة متفوق���ة عل���ى ح���دة ف���ي منزلها

“البالد” أن هؤالء المتفوقين أثبتوا أنهم رغم

وفي حضور جميع أفراد األس���رة لتش���اركهم

لتكريم رب األسر على تفوق أبنائه المتفوقين

هداي���ا التكري���م أنها ش���عرت بالفرح���ة تدخل

هدايـــا بقيمة

ه���ذه البي���وت ،وكان���ت م���ن أجم���ل لحظ���ات

واألكاديمي والتربوي ،وتحفيزهم على المزيد من التفوق والنجاح ،وتحت شعار مشروع الجمعية المتواص منذ عدة سنوات

بتكري���م المتفوقي���ن ،فق���د وضع���ت نظام���ا

آل رضـــي:

والمش���اركين؛ كونها من الذين قاموا بتسليم

المراحل الدراسية ،وفي خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى الجمعيات االجتماعية األهلية المهتمة بالحراك المجتمعي

وتابع���ت آل رض���ي ب���أن الجمعي���ة ل���م تكتف

وقال���ت آل رض���ي ،وهي إح���دى المتطوعات

 5آالف دينار

واس���تالمهم هداياهم القيم���ة التي كانت في

وبرامج جديدة

وأوضحت رئيسة مشروع تكريم المتفوقين

قادمة

كثير من األوقات من أمانيهم التي أرادوها.
بالجمعي���ة كريم���ة آل رض���ي “ارف���ع راس���ك
فأن���ت متف���وق” ب���أن عملي���ة التكري���م ش���ارك

صعوبة أوضاعه���م االقتصادية ،إال أن لديهم

وتعيش معهم أحلى لحظات النجاح وفرحة

وذل���ك بتخصي���ص مكافأة ش���هرية لمدة أربع

إرادة م���ن حديد تكس���ر المعوق���ات وتتحدى

التميز.

أشهر نظير تفوق ابنه ،وتستمر هذه المكافأة

الصع���اب لتثب���ت أن العج���ز ه���و عج���ز الروح

وأوضح���ت أن الجمعي���ة منح���ت الهداي���ا

كلما اس���تمر ابنه في التوفق؛ إليمان الجمعية

كريمة آل رضي

واإلرادة ،وأثبتوا التفوق والنجاح المتواصل

وش���هادات التكريم لتشجيع ليس المتفوقين

بأن توفر الجو المحفز للطالب ولرب األس���رة

م���ن أجمل البرام���ج وأكثرها نجاح���ا ،مؤكدة

ف���ي س���نواتهم الدراس���ية ،وكان���وا دائم���ا من

فق���ط ،وهي بزي���ارة المتفوقين ف���ي منازلهم

ض���رورة الس���تمرار التوفق في األس���رة ،فهي

األوائل في مدارسهم وعلى أقرانهم.

إنما تقدم الش���كر ل���كل أب وأم كان���وا الداعم

التنمي���ة الت���ي ننش���دها لألس���رة عل���ى المدى

وبينت آل رضي بأن الجميل في هذا التكريم

والس���بب المباش���ر ،وهم الذي دفعوا بأبنائهم

البعي���د .وثمن���ت رئيس���ة المش���روع جه���ود

أنه أخذ طابع���ا غير تقليدي والمتعارف عليه

ووضعوهم على سلم النجاح.

كل القائمي���ن عل���ى ه���ذه المب���ادرة واعتبرتها

فيه���ا خم���س متطوع���ات ،واس���تمرت عل���ى
م���دى أس���بوعين متواصلي���ن ،ووصلت قيمة
وتكلف���ة هداي���ا التكريم المتفوقي���ن إلى نحو

استمرار التفوق باستحقاق الطالب المتفوق
بمعدل  % 95بدورات الكوجنغ ورحلة خارج
المملك���ة لتطوي���ر ال���ذات كل ذل���ك؛ لضم���ان

أن مث���ل ه���ذه المب���ادرات تؤك���د الش���راكة

 5000دين���ار ،مضيف���ة أن الجمعي���ة تعم���ل

المجتمعي���ة التي يحتاجه���ا المجتمع ،مردفة

حالي���ا وم���ن خ�ل�ال دع���م رئي���س الجمعي���ة

ولتثب���ت أن للجمعي���ات دورا تكافليا يس���عى

وتوجيهات���ه ،ومع فريق من المتطوعين على

أعل���ى الدراجات مم���ا يعود ذل���ك بالنفع على

بجان���ب المس���اعدة ال���ى دف���ع عجل���ة التغيير

تطوي���ر برنامج التكريم وذلك من خالل ربط

أسرته ومجتمعه ووطننا الغالي.

اس���تمرار تف���وق الطالب ف���ي دراس���ته ونيله

