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440 ألف دينار تسوية
استقالة مديرين في شركة كبرى

§  الوسط - هاني الفردان 

] حصلت »الوسط« على نسخة من شيكين بمبلغ 
كبيرين  لمديرين  سلما  دينار  ألف   440 فاق  إجمالي 
استقالتهما  نظير  وذلــك  كبرى،  بحرينية  شركة  في 
ضجة  أية  إحداث  دون  ومن  الشركة  في  منصبهما  من 
إعالمية، بعد أن شاع قبل استقالتهما نبأ إقالتهما من 

منصبهما.
منصب  يشغل  ــان  ك الـــذي  األول  المدير  وحــصــل 
و492  ألف   301 قــدره  ما  على  تنفيذي  رئيس  نائب 
يشغل  كان  الــذي  الثاني  المدير  حصل  فيما  ديــنــاراً، 
 138 بقيمة  شيك  على  البشرية  الموارد  مدير  منصب 

ألفًا و704 دنانير.
صرفت  التي  المكافأة  أن  إلــي  المصادر  وأشــارت 

رأت  إذ  خــدمــة،  نهاية  مكافأة  عــن  عــبــارة  للمديرين 
أن  ظل  في  قانونية  غير  المكافأة  هــذه  أن  المصادر 

المديرين مستقيالن من عملهما، ولم تتم إقالتهما.
الماضي  الشهر  خالل  المعنية  الشركة  وشهدت 
اإلدارة  صعيد  عــلــى  الــكــبــرى  الــتــغــيــرات  ــن  م جملة 
مديرين  خمسة  قدم  إذ  اإلدارة،  مجلس  أو  التنفيذية 
وثالثة  بحرينيان  اثنان  منهم  استقالتهم  الشركة  في 

أجانب.
البحرينيين  استقالة  أن  عــن  المصادر  وتــحــدث 
وراء  السبب  وهــو  خارجية،  ضغوط  نتيجة  ــاءت  ج
صرف المكافآت المالية لهما، إذ إن المديرين لم يكونا 
راضيين بإخراجهما من الشركة، فيما كانت استقالة 

األجانب للحصول على عروض أفضل.

شيك بمبلغ 138 ألف و704 دنانير ُصرف إلحد المدراء المحالين للتقاعد

§  الوسط - محرر الشئون المحلية

في  الــمــحــرق  بــلــديــة  ــت  ــال ق  [
الــرقــابــة  قــســمــي  إن  ـــس  أم ــان  ــي ب
ــات  ــدم ــة خ ــع ــاب ــت والــتــفــتــيــش وم
مدار  على  قاما  بالبلدية  النظافة 
بحمالت  متتالية  أسابيع  ثالثة 
بالتنسيق  مشتركة  تفتيشية 
العمل،  ســـوق  تنظيم  هيئة  ــع  م
السائبة  العمالة  ظاهرة  من  للحد 
الجائلين  ــة  ــاع ــب ال ــات  ــف ــال ــخ وم
 )14( المادة  عليه  نّصت  لما  وفقًا 
ــرق  ــط ـــون إشــــغــــاالت ال ـــان ـــن ق م
لسنة   )2( رقم  العامة  والميادين 

1996م والئحته التنفيذية. 
ـــــاءت  ـــان »ج ـــي ـــب ـــــــاف ال واض

 11 الــثــالثــة  ــع  ــي ــاب األس حصيلة 
التوالي،  على  مخالفات  و5  و13 
ـــــم تـــحـــريـــر مـــحـــاضـــر ضــبــط  وت
البضائع  ومــصــادرة  للمخالفين 
العامة  للنيابة  تحويلهم  ليتم 
التـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 

الالزمة«.
أنها  الــمــحــرق  بلدية  ـــرت  وذك
ـــن الــمــكــالــمــات  ــد م ــدي ــع تــلــقــت ال
المحافظة  ــي  ــال أه ــن  م الهاتفية 
التجارية  الــمــحــالت  ــاب  ــح وأص
ــم  ــره ــك ــــن ش ـــون فـــيـــهـــا ع ـــرب ـــع ي
ـــم واســتــحــســانــهــم  ـــره ـــدي ـــق وت
ــذه  ـــالل ه ــة خ ــذول ــب ــم لــلــجــهــود ال
يعود  التي  التفتيشية  الحمالت 
ــى مــصــلــحــة ونــفــع  ــل ـــا ع ـــردوده م

وذلك  األولى  بالدرجة  المواطنين 
المخالفين  الباعة  بضائع  لكون 
ــروط  ــش وال للمعايير  تخضع  ال 
بالنسبة  وخــصــوصــًا  الصحية 
ــــى الــــخــــضــــراوات والـــفـــواكـــه  إل
ــت الــبــلــديــة  ــدم ــق ــــاك. وت ــــم واألس
شرطة  لمديرية  والتقدير  بالشكر 
محافظة المحرق لتوفيرها الدعم 
والــحــمــايــة واإلســـنـــاد لــمــأمــوري 
تنفيذ  ــاء  ــن أث الــقــضــائــي  الــضــبــط 
ــالت. مــشــيــرة إلـــى أن  ــم ــح هـــذه ال
هذه الحمالت ستستمر، وذلك لما 
وإبراز  للمواطن  مصلحة  من  فيها 
الحضاري  البحرين  مملكة  وجه 
ــة  ــم ــظ ــاألن ــــزام ب ــــت ــــالل االل ـــن خ م

والقوانين المتبعة.

حملة في المحرق لمطاردة
»العمالة السائبة« و»الباعة الجائلين«

2085 استحقوا إعانة التعطل في مارس 

العلوي: استقرار البطالة عند 3,7 ٪ وتوظيف 2342 مواطنًا

صحافي  بــيــان  ــي  ف الــعــلــوي،  وأضـــاف 
تلك  أهــم  أن  )الثنين(  أمــس  العمل  لـــوزارة 
المؤشرات تتمثل في استقرار معدل البطالة 
عند 3.7 في المئة، أي بمعدل شهر فبراير/ 
شباط 2010 نفسه، كما شهد شهر مارس/ 
توظيفهم  تــم  الــذيــن  ــدد  ع فــي  ارتــفــاعــًا  آذار 
في   2342 إلى  فبراير  شهر  في   1963 من 
مارس 2010، أي بزيادة قدرها 379 باحثًا 
عن عمل، مضيفًا أن عدد الشواغر الوظيفية 
المتوافرة لدى بنك الشواغر بالوزارة ارتفع 
إلى  فبراير  في  شاغرة  وظيفة   12256 من 
 ،2010 مارس  في  شاغرة  وظيفة   12515

أي بزيادة قدرها 259 وظيفة. 
التعطل  ضد  التأمين  مجال  أن  وأوضح 
مستحقي  عـــدد  ــي  ف طفيفا  ــا  ــاع ــف ارت شــهــد 
شهر  خالل  مستحقًا   2085 ليبلغ  اإلعانة 

مستحقًا   1984 العدد  كان  أن  بعد  مــارس 
 101 قدرها  بزيادة  )أي   2010 فبراير  في 
مستحقي  ــدد  ع شهد  حين  ــي  ف مستحقًا( 
في   224 ــن  )م طفيفًا  تــراجــعــًا  التعويض 
ما   ،)2010 ـــارس  م ــي  ف  201 إلــى  فــبــرايــر 
خالل  السائد  اإليــجــابــي  ــاه  ــج االت يــوضــح 
واضحًا  مؤشراً  يعتبر  كما  األخيرة،  األشهر 
العالمية  االقتصادية  األزمــة  آثــار  الحتواء 
ــاالت  ح ــن  م التخفيف  ــي  ف ســاهــمــت  ــي  ــت ال

التسريح والفصل التي تلقتها الوزارة.
وأوضح أنه بناء على ما تحقق من نتائج 
إيجابية في التوظيف والشواغر الوظيفية 
شهدت  التعطل،  ضد  التأمين  وتعويض 
في  سواء  زيادة  والتأهيل  التدريب  أنشطة 
في  متدربًا   1400 ــن  )م المتدربين  أعـــداد 
فبراير إلى 1624 متدربًا في مارس( كما أن 

الوزارة  وفرتها  التي  التدريبية  الفرص  عدد 
 3124 من  ارتفعت  قد  عمل  عن  للباحثين 
 3283 ـــى  إل ــر  ــراي ــب ف ــي  ف تــدريــبــيــة  ــة  ــرص ف

فرصة تدريبية في مارس 2010.
إلعانة  المستحقين  عدد  شهد  ذلــك،  إلى 
قدره  ارتفاعًا   2010 مارس  لشهر  التعطل 
مقابل  مستحقًا   2085 بلغ  حيث  فردا   101
 .2010 فبراير  شهر  فــي  مستحقًا   1984
ناحية  ــن  م المستحقون  ـــؤالء  ه وينقسم 

و  ــي،  ــع ــام ج  866 ـــى  إل الــعــلــمــي  ــل  ــؤه ــم ال
الجنس  حيث  ومن  جامعي،  من  أقل   1219
أنثى.  و1430  ذكـــراً   655 ــى  إل ينقسمون 
من  العظمى  الغالبية  أن  يالحظ  هذا  ومن 
هم  التعطل  إلعانة  المستحقين  العاطلين 

من فئة اإلناث )68 في المئة(.
ــر  ــي ــــــدد غ ـــض ع ـــف ـــخ وبــــالــــمــــقــــابــــل، ان
هــذا  خـــالل  التعطل  ــة  ــان إلع المستحقين 
شرطًا  فقدوا  ممن  فــرداً،   421 ليبلغ  الشهر 
بانخفاٍض  االستحقاق،  شروط  من  أكثر  أو 
قدره 38 فرداً عن شهر فبراير 2010، منهم 

119 ذكراً و302 أنثى.
ــداد  أع ـــادة  زي فــي  لوحظ  مــا  غــرار  وعلى 
عــدد  إن  ــان  ــي ــب ال ـــال  ق ـــة،  ـــان اإلع مستحقي 
سرحوا  للذين  التعطل  تعويض  مستحقي 
تراجع   2010 مــارس  لشهر  أعمالهم  مــن 
أنثى(،  و14  ذكراً   187( مستحقًا   201 إلى 
فبراير  شهر  عن  ــرداً  ف  23 قــدره  بانخفاض 

 .2010
تعويض  لطلب  المسجلين  عدد  أن  يذكر 
التعطل لشهر مارس 2010 قد بلغ 85 فرداً 
 28 قدرها  بــزيــادٍة  أنثى(،  و37  ــراً  ذك  48(

فرداً عن شهر فبراير 2010.

§  الوسط - محرر الشئون المحلية 

في   3,7 عند  البطالة  نسبة  استقرار  العلوي،  مجيد  العمل،  وزير  أكد   [
المئة في شهر مارس/ آذار الماضي، وقال إن ذلك يأتي »داللة على استمرار 
التي  السياسة  بفضل  وذل��ك  مستقر،  بوضع  البحريني  االقتصاد  وتمتع 

تنتهجها الحكومة«. 

وزير العمل 

»الزالق الخيري« يشكل مجلس 
إدارته... والزعبي رئيسًا

§  الوسط - محرر الشئون المحلية

الخيري  ـــزالق  ال صــنــدوق  إدارة  مجلس  شكل   [
الــتــوصــيــات  بحسب  ـــك  وذل  ،2010 الــرابــع  ــدور  ــل ل
ــاء  ــض ــأع ـــع ل ـــراب ـــام ال ـــع ـــي االجـــتـــمـــاع ال الـــــــواردة ف
عقد  ـــذي  ال الــخــيــري  الـــزالق  لــصــنــدوق  المؤسسين 
المؤقت  المقر  في   2009 أيلول  سبتمبر/   9 بتاريخ 
الــزالق  صندوق  رئيس  ــال  وق الـــزالق.  شباب  بمركز 
اإلدارة  مجلس  إن  الزعبي  سعد  فهد  حمد  الخيري 
 23 الموافق  الثلثاء  يوم  األول  اجتماعه  عقد  الجديد 
على  المناصب  تــوزيــع  ــم  وت  2010 شباط  فبراير/ 
الصندوق،  رئيس  الزعبي  فهد  حمد  كاآلتي:  األعضاء 
يوسف  جمال  الرئيس،  نائب  الدوسري  أحمد  محمد 
خالد  عضو،  النعيمي  خليفة  ناجي  عضو،  المطوع 
عيس  عبدالوهاب  المالي،  األمــيــن  ــري  ــدوس ال حمد 
التنيب المساعدات واإليرادات، أحمد يوسف الكعبي 
العامة،  العالقات  التنيب  يوسف  أحمد  السر،  أمين 
لجنة  والدراسات/  البحوث  لجنة  النسائية:  اللجنة 

الخيرية. األنشطة 

»األعلى للمرأة« يشارك
 في ورشة »التصدي للعنف« ببيروت

§  الوسط - محرر الشئون المحلية

عضو  للمرأة  األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  رشحت   [
القانوني  والــبــاحــث  ــد  ــزاي ال جــاســم  دالل  ــورى  ــش ال مجلس 
»األطــر  عمل  ــة  ورش في  للمشاركة  الفاضل  منيرة  باألمانة 
الــمــرأة«  ضــد  العنف  أشــكــال  لجميع  للتصدي  التشريعية 
آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  تنظمها  التي 
أبريل/   15  –  13 الفترة  ــالل  خ ــك  وذل ببيروت  ــوا(  ــك )االس

نيسان الجاري.
المصلحة  ــاب  ــح أص ـــدرة  ق تــعــزيــز  إلـــى  الــورشــة  ــدف  ــه ت
وأعضاء  الحكوميين  المسئولين  والسيما  العالقة،  ذوي 
تشريع  تحقيق  على  الحكومية،  غير  والمنظمات  البرلمان 
شامل يغطي العنف ضد المرأة، بما في ذلك تعديل أو تنقيح 

التشريعات القائمة وتنفيذها تنفيذاً فعااًل.
ضد  العنف  بشأن  التشريعات  دليل  الــورشــة  وتناقش 
المتعلقة  للتشريعات  النموذجي  اإلطار  يتضمن  الذي  المرأة 
باالسكوا،  الخبراء  فريق  اجتماع  وضعها  ــذي  وال بالعنف 
القائمة  التشريعات  في  النظر  إلعــادة  أداة  بمثابة  ليكون 

والتحديات  الثغرات  لمعالجة  استراتيجيات  وتصميم 
والسياسي  القانوني  اإلطار  تناقش  كما  تحديدها،  تم  التي 
المرأة،  ضد  العنف  بصدد  للتشريعات  واإلقليمي  والدولي 
والممارسات الجيدة في مجال القانون للتصدي للعنف ضد 
تشريعات  سن  نحو  التقدم  تسريع  واستراتيجيات  المرأة، 

فعالة بشأن العنف ضد المرأة وتنفيذها تنفيذاً كاماًل.
وتتضمن ورشة العمل المشاركة بتحليل أحكام القوانين 
والتحديات  الفجوات  وعرض  المرأة  ضد  بالعنف  المتعلقة 
ــة وتــحــديــد  ــم ــائ ــق ــات ال ــع ــري ــش ــت ــة، واســـتـــعـــراض ال ــم ــائ ــق ال
قد  التي  الثغرات  عن  فضاًل  تعديالت،  تتطلب  التي  المجاالت 
استراتيجيات  وتطوير  إضافية،  تشريعية  أحكامًا  تستلزم 
أصحاب  وتحديد  الالزمة،  التشريعية  اإلصالحات  لتحقيق 
والتوعية،  الدعوة  وجهود  ممكنة  زمنية  وجداول  المصلحة، 
التشريعات  تنفيذ  لتسريع  ملموسة  ــــراءات  إج وتــطــويــر 
ذات  الرصد  وأعمال  المرأة  ضد  بالعنف  المتعلقة  القائمة 
مسئوليتها  ــاالت  ــج وم الفاعلة  الــجــهــات  وتــحــديــد  الصلة 

وجداول زمنية.


