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«بناغاز» لنقابة جديدة إدارة انتخاب
المحلية الشئون محرر - الوسط §

غاز بشركة العمالية  االنتخابات لجنة رئيس صــرح  ]
شارك قد بأنه نعمة عبداهللا علي  (بناغاز)  الوطنية البحرين
الماضي األربعاء يوم العمالية باالنتخابات التصويت في
 77 نسبته  بما  عضواً   279 ،2009 الثاني  كانون  يناير/   28
عضواً   359 أصل من العمالية النقابة أعضاء من المئة في
بأصواتهم لإلدالء  وذلك العمالية النقابة كشوفات في مسجًال
تقدموا الذين  التسعة المرشحين من مرشحين سبعة الختيار 

االنتخابات. هذه لخوض
فوز عن  االنتخابات نتيجة  أسفرت  األصـــوات،  فــرز  وبعد
البنخليل، علي جمعة الحلواجي، عبداهللا حسن المرشحين،
عبدالرحمن ــؤاد ف عتيق، أحمد أسامة الــحــداد، عبداهللا أحمد 

حسن. سعيد وفايز عقيل محمد صبري الخان،

دعاوى برفع تطالب الحكومية» «النقابات
«التقاعد» عجز في المتسببين ضد

البحرين عمال لنقابات العام االتحاد  - المنامة §

العاملين جميع الحكومي الــقــطــاع فــي الــنــقــابــات طالبت   ]
خالل من التقاعد  لصندوق العامة الهيئة إلنقاذ السريع  بالتحرك
بالعجز المتسببين ضد قضائية  دعوى برفع  جميعًا المساهمة
االجتماعي للتأمين  العامة الهيئة  في  عــادل بتمثيل والمطالبة

منتخبين. ممثلين خالل من  حقيقيًا تمثيًال  العمال يمثل
للهيئة التنفيذي  الرئيس به أدلى الذي التصريح إثر ذلك  جاء
التقاعد لصندوق المالي العجز عن االجتماعي للتأمين  العامة
نحو  إلى الهيئة وحاجة  2013 العام في العام) بالقطاع (المعني
ثبات  في المزايا نفقات لتغطية مالية كسيولة دينار ماليين 6

االشتراكات.
يتطلب  ــع ــوض ال أن الــحــكــومــي الــقــطــاع  ــي  ف الــنــقــابــات  ورأت   
هذا وراء الحقيقية األسباب على للوقوف وجاّدًا سريعًا تحركًا
عليهم المؤمن أمــوال يمثل ألنه الصندوق  موازنة في التهاوي 
اإلحالة بانتظار يعملون  مازالوا الذين أو منهم المتقاعدين  سواء

عاجًال. أم آجًال التقاعد إلى
عجز عليهم يقع الذين  العاملين من بصفتنا النقابات  وقالت
نطالب فإننا  مباشرة  بصورة بالضرر التقاعد صندوق  موازنة 

الفشل. عن المسئولة اإلدارة مع بالتحقيق فوري وبشكل 
غير الــخــصــخــصــة بـــرامـــج بــإيــقــاف ــات  ــاب ــق ــن ال ــت  ــب ــال ط ــا  ــم ك
اإللزامي المبكر  التقاعد إلى اآلالف إحالة تسبب التي  المدروسة
الخاص 2000م لسنة   202 رقم المدنية  الخدمة نظام بحسب 
ضغطًا يسبب ما الوظيفة إلغاء بسبب المبكر اإللزامي بالتقاعد
المكافآت في النظر إعادة إلى داعية التقاعد، صندوق على كبيرًا
بنسبة زيادتها تمت والتي  اإلدارة مجلس  أعضاء يتسلمها التي

االجتماعية. للتأمينات الهيئة موازنة في النزيف وإيقاف كبيرة

سيارة تتسلم  غزة» مناصرة «لجنة 
المرأة» لتنمية «البحرينية من إسعاف

الملكية الخيرية المؤسسة - المنامة §

الرئيس الملكية الخيرية للمؤسسة العام األمين تسلم  ]
الشعب لمناصرة الوطنية  البحرينية للجنة  التنفيذي
أعضاء لقائه ــالل  خ السيد مصطفى ــزة غ فــي الفلسطيني
تبرعًا إسعاف  سيارة المرأة لتنمية البحرينية الجمعية 
لمناصرة الوطنية البحرينية  اللجنة لصالح  الجمعية من
الجمعية مــن دعــمــًا وذلـــك ـــزة غ فــي الــفــلــســطــيــنــي الــشــعــب 
في الشقيق الفلسطيني للشعب المرأة لتنمية البحرينية

. ة غز
المؤسسة أمناء مجلس رئيس وتقدير تحيات السيد ونقل
الــوطــنــيــة الــبــحــريــنــيــة ــس الــلــجــنــة ــي ــة الــمــلــكــيــة رئ ــري ــي ــخ ال
ناصر الشيخ سمو غــزة في الفلسطيني الشعب  لمناصرة 
المرأة لتنمية البحرينية الجمعية إلــى خليفة آل  حمد بن 
أشقائنا لصالح السخية والمساهمة الكريم التبرع على

غزة. في الفلسطينيين
إلــى وتــقــديــرهــا شــكــرهــا ــن ع الجمعية عــبــر  جــانــبــهــا  ــن  م
البالد عاهل  الملكية الخيرية للمؤسسة الفخري الرئيس 
الكريمة اللفتة على  خليفَة آل  عيسى بن حمد  الملك جاللة
الفلسطينية الــقــضــيــة ــاه  ــج ت الــمــشــرفــة جــاللــتــه  ومــواقــف 
لتنمية البحرينية الجمعية  مساندة عن  معربة العادلة.
الشعب لمناصرة  الوطنية البحرينية اللجنة لعمل المرأة 

غزة. في الفلسطيني

الطيبة الكلمة جمعية من وتبرعًا ...
الرئيس الملكية الخيرية للمؤسسة العام األمين تسلم  ]
الــشــعــب ــرة ــاص ــن ــم ل ــة ــي ــن ــوط ال ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــة ال ــن ــج ــل ــذي ل ــي ــف ــن ــت ال
مجلس رئيس لقائه خالل  السيد مصطفى غزة في الفلسطيني 
المالي واألمين بوهزاع محمد حسن الطيبة الكلمة جمعية إدارة
الخيرية المشاريع ولجنة  السندي راشد عبدالعزيز  للجمعية
اللجنة لصالح الجمعية مــن تبرعًا السعد، عبدالقادر  سلمان
وذلك غزة في  الفلسطيني الشعب لمناصرة الوطنية البحرينية 

الشقيق. الفلسطيني للشعب الجمعية من دعمًا
الطيبة الكلمة جمعية ــى إل والتقدير بالشكر السيد وتــقــدم
اللجنة مع  الجمعية قبل من الكريم  والتعاون  المبادرة هذه  على
غــزة، فــي الفلسطيني الشعب لمناصرة الوطنية البحرينية 
وما البحرين مملكة في الخيري العمل  في الجمعية بدور مشيدًا
الدعم وتقديم الفلسطينيين أشقائنا لصالح عمل من به تقوم
على غاشم ــدوان  ع من له يتعرضون ما جــراء لهم  والمساعدة

المحتلة. اإلسرائيلية القوات أيدي
الرئيس إلــى ــره ــدي ــق وت شــكــره  ــن ع ــزاع ــوه ب عــبــر  جــانــبــه  ــن  م
الملك جاللة  البالد عاهل الملكية  الخيرية  للمؤسسة الفخري
جاللته ومواقف  الكريمة اللفتة  على خليفَة  آل عيسى بن  حمد
وتــوجــيــهــات ــة ــادل ــع ال ــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ــج ــة ت ــرف ــش ــم ال
الشعب لمناصرة  الوطنية البحرينية اللجنة بتشكيل جاللته 
مع لــلــتــعــاون الجمعية اســتــعــداد مــبــديــًا غـــزة،  ــي  ف الفلسطيني 
في الفلسطيني الشعب لمناصرة الوطنية البحرينية اللجنة

غزة. في أشقائنا لمناصرة والمهام األعمال جميع في  غزة 

الحلواجي البنخليلحسن جمعة

قبل من إنذارهم لعدم «العمل» لدى عمالية قضية رفعوا

«اإلعالم» مع مناقصتها انتهاء بعد بحرينيًا 25 تسرح تنظيفات شركة

ذنب ال العاملين أن إلى الموظف وأشار
الحاجة أمس في وأنهم  يحدث،  فيما لهم
المعيشية ظــروفــهــم نــتــيــجــة لــلــعــمــل 
يتقاضونها التي أن األجور كما الصعبة،
على الــرزق تفتح أنها إال جــداً،  ضعيفة
تقطع الشركة فإن التسريح وبقرار أسر،

بحرينية. عائلة 25 أرزاق
رفعوا الموظفين أن الموظف وبين
أجل من العمل وزارة في عمالية دعاوى
مشيراً تسريحهم، ومنع حقوقهم حفظ
الــشــركــة ــب  ــل ط ـــض  رف الــجــمــيــع  أن  ـــى  إل
أن شأنها من التي استقاالتهم  بتقديم

المتبقية. حقوقهم عليهم تضيع
ــالل ــإح ب ــة ــرك ــش ال ــوم ــق ت أن  وتـــوقـــع 
إلدارة البحرينية محل  األجنبية  العمالة
سياسة ضــمــن ـــك وذل الــبــاقــيــة أعــمــالــهــا 
الموظفين أن مــؤكــداً النفقات، تقليص
بعملية قبل من  يشعروا لم  المسرحين
من توجه لم  الشركة أن كما التسريح، 
بسبب الموظفين من ألي إنــذار إي  قبل

التقصير. أو العمل سوء
جداً ضعيفة «أجورنا الموظف: وقال
والتي  شهريًا دنانير  210 تتعدى وال
االجتماعي لتبقى للتأمين منها تستقطع
بأنها  مـــؤكـــداً ديـــنـــاراً»،  194 فــقــط لــهــا 

المعيشية الــظــروف  ظــل فــي كافية غير 
الصعبة.

أن العمل  وزارة ــدت أك جانبها،  ــن وم
ملفات ضــمــن بــعــد تسجل ــم ل الــقــضــايــا 
الضرر ــوع وق لعدم العمالية الشكاوى
بشكل تتم لم التسريح عملية إن إذ بعد،
دون ــن  م شــفــوي ــار ــع إش فقط ــل  ب فعلي 
بشأن يــفــيــد ــي ــم رس ــاب ــط خ أي  وجــــود 

التسريح. عملية
ــد أح ــى لـــســـان ــل ع ــــــــوزارة ـــت ال ـــال وق
التدخل يمكنه ال القانون إن  مسئوليها،
الوزارة فإن  وبالتالي الضرر، وقوع  قبل
من الطرفين بين الوساطة إلى ستسعى
والعمال الشركة إدارة مع الجلوس خالل
بشكل بعد  مطالبهم تتضح ــم ل ــن ــذي ال

لدى الوزارة. كامل
الــعــام ــاد ــح ــالت ل ــام ــع ــن ال ــي ودعـــا األم
جعفر سلمان البحرين عمال لنقابات
من العمالة الوطنية إلى حماية المحفوظ
الشركات وتوجه المالية  األزمة  تأثيرات 
عدد وتسريح هياكلها تنظيم إعادة نحو

الوطنية. العمالة من
توجه بشأن قلقه عن  المحفوظ وعبر
البحرينيين لفصل الــشــركــات مــن  ــدد  ع
أو ــة ــي ــم ــال ــع ال ــة ــي ــال ــم ــة األزمـــــة ال ــج ــح ب

ــود وج رغـــم عــلــى انــتــهــاء الــمــنــاقــصــات،
وفقًا المفترض مــن ــان  ك أجنبية عمالة
العامل قبل  تسريحهم في البدء للقانون 

المواطن.
التسريح في المضطرد «التزايد وقال:
تكتم الرئيسي سببه المحموم والتوجه
آثار تبيان عــدم في المقصود الحكومة 
في ــة ــاول ــح ــم وال ــــة وانــعــكــاســاتــهــا األزم
من السابقة التسريحات على التستر
إلى مشيراً ــام»، ــع ال ـــرأي ال تضلل ــل  أج
االستمرار على الشركات شجع ذلــك أن
أصبحت وبــالــتــالــي الفصل  عملية  ــي  ف
ــة أكــبــر ــي ــض ــق وال الــمــســئــولــيــة جــســيــمــة
السابقة، الــفــتــرات فــي عليه كــانــت  مما 
على الــحــتــمــي ـــب ـــواج ال مـــن  ــح  ــب أص إذ 
وتداعياتها، القضية تبرز أن الحكومة
لحماية الكفيلة  الخطوات كل تضع  وأن

المواطن. العامل
أن ــف ــؤس مـــا ي ـــه أن ــوظ ــف ــح ــم ــن ال ــي وب
عن يتهربون  البلد في المسئولين بعض 
من المصرفي القطاع في حصل ما حقيقة
القضية ــأة  وط مــن  مخففين تسريحات

على ــاري ــم ــث ــت االس ـــن األم عــلــى للحفاظ 
البلد. في هذا أرزاق المواطنين حساب

باألزمة تؤخذ ال أن المحفوظ وتمنى
بــالــســبــب ـــة لــلــتــســريــح ـــع ــة ذري ــي ــال ــم ال
من ــرة ــي ــب ك ــة ــوع ــم ــج ــًا بــــأن م ــم ــل ــــه ع ذات
ـــة األزم أن ـــى إل أشـــــارت ــن ــي ــادي ــص ــت االق
على الكبير الــتــأثــيــر  لــهــا لــيــس  الــمــالــيــة 
ودعا البحرين، في المالية المؤسسات
االحتياطات أخــذ إلــى الحكومة االتحاد
إلى البحرينية العمالة  لحماية  الكاملة
العمالة لبقاء الكافية  الضمانات  إيجاد

الوظيفي. االستقرار الوطنية وخلق
قبل ـــن  م ــل ــم ــع ال وزارة أكــــدت  فــيــمــا 
العمل ــن م الــفــصــل حـــاالت ــدالت  ــع م أن 
لــدى المسجلة الــعــمــالــيــة ــاوى  ــك ــش وال
خــالل انــخــفــاضــًا ــدت ــه ش الــعــمــل  وزارة 
المسجلة  بالحاالت قياسًا  2008 العام
الشكاوى عــدد  بلغ إذ  ،2007 العام في
خالل العمل من الفصل  بسبب  العمالية
مقابل ــة  ــال ح  (2821) 2008 الــعــام
 2007 ــام ــع ال مسجلة حــالــة  (3442)
األزمــة ــات  ــي ــداع ت ــن م ــم ــرغ ال على  ـــك  وذل

والتأثيرات العالم يشهدها التي المالية
اســتــقــرار ــدد ــه ت صــــارت ــي  ــت ال السلبية 
كبيرة أعداد بخسارة وتنذر العمل أسواق

العالم. دول مختلف في الوظائف من
المساعد الــعــمــل وزارة ــل ــي وك ـــال  وق
إن ـــدان ـــي ـــم ح ــل ــي ــم ج الـــعـــمـــل  لـــشـــئـــون 
أن إلـــى  ــًا ــض أي تشير ـــاءات ـــص اإلح هـــذه 
خــالل ــة  ــال ح  (159) ســجــلــت ــــــوزارة  ال
الماضي األول كــانــون ديسمبر/ شهر 
نفسه الشهر خالل  حالة يقابلها(231)
(221) سجلت  كما  ،2007 الــعــام مــن 
الثاني تشرين  نوفمبر/ شهر في  حالة
حاالت (308) مقابل 2008 العام من

.2007 العام من نفسه الشهر خالل
بفضل الوضع أن  على حميدان  وشدد
وزارة وأن مطمئنًا مازال  الجميع تعاون
وبرامجها إجراءاتها في ماضية العمل
غير الفصل ـــاالت ح لــتــفــادي فقط  ليس 
شروط تحسين على العمل وإنما المبرر
والمحافظة عام بشكل العمل ــاع وأوض
للكفاءات محفزة صحية عمل بيئة على
والتطور لالستقرار،  الوطنية والعناصر
الخاص القطاع منشآت فــي الوظيفي

العمل. سوق استقرار وضمان
ــل ــم ــع ال وزارة أن ـــدان ـــي ـــم ح وأكــــــد 
الــوظــائــف تــدفــقــات ــان ــم ض عــلــى  تعمل 
من للبحرينيين ــة ــاذب ــج وال ــدة ــدي ــج ال
الـــوزارة فــي الشواغر بنك تطوير ــالل  خ
الشاغرة بالوظائف باستمرار وتزويده
ونظام البحرنة بنظام مدعومًا الجديدة
ذلك أن إلى مشيراً به، المرتبط التعهدات
هذا جعل في واضح  بشكل  أسهم  النظام
باستمرار ــادراً ق الوظائف  من المخزون
المستقبلية االحتياجات مواجهة  على
الذين أو العمل سوق في الجدد للداخلين
أعمال ــن  ع للبحث ــروف ــظ ال تضطرهم 

للعمل. جديدة وفرص

هاني الفردان الوسط - §

متحف  في تنظيفات شركة  لــدى يعملون بحرينيًا  25 نحو رفــع  ]
االستقالة طلبت منهم التي على الشركة عمالية الوطني قضايا البحرين

مستحقاتهم المالية. على العمل للحصول من
إن «العمال مبنى وزارة العمل أحد الموظفين الذين تواجدوا في وقال
العمل ــن م اســتــقــاالتــهــم تــقــديــم الــشــركــة بطلب  تــفــاجــأوا  البحرينيين 
إنذار، سابق أي دون وذلك المتبقية، المالية مستحقاتهم على للحصول
متحف لتنظيف الشركة مع  المبرم العقد اإلعالم وزارة إلنهاء ونتيجة

البحرين الوطني.

المحفوظ حميدانسلمان جميل

الثاني الفصل بداية اقتراب مع

واإلضافة الحذف في مشاكلهم بحل يطالبون الحقوق طلبة
عبداهللا فاطمة - الوسط §

ــط» ــوس «ال ـــ ل حــديــث ــي ف الــحــقــوق  كلية طـــالب ــن  م عـــدد  أشــتــكــى   ]
الحذف أثناء الفصول غالبية في ــم دائ بشكل مشكلة مواجهتهم من 

الفصل. هذا حلها أن يتم متمنين واإلضافة،
الطلبة مشاكل فيها تــبــدأ التسجيل فــتــرة «إن الطلبة  أحــد  ـــال  وق
في فترة تناسب عدم  ناحية من وذلــك الحقوق  كلية طلبة وبالتحديد
إلى المدرسين احتكار جانب  إلى التعارض بسبب  وذلــك االمتحانات
في تنزل ال المواد بعض أن منها أخرى  مشاكل  هناك أن كما المواد(...)
فصل خالل جدوله يضغط الطالب فإن لذلك الصيفي، الفصل برنامج

إكمال تخرجه». من أجل واحد
الفصل هذا خالل حلها ونتمنى نعانيها التي المشاكل وأضاف «إن من
الذي الوقت في الفصول بعض غلق قضية هي الحقوق لطلبة بالنسبة

البد فإنه  لذلك واإلضافة، الحذف أثناء مفتوحة الفصول هذه فيه  كانت
تجنب هذه المشكلة هذا الفصل». من

إن إذ الدراسية الخطة تغيير من الكلية في يعانون أنهم الطلبة وأكد
الدفعات نصيب من  كان بل فقط الجديدة الدفعات على يجر  لم تغيرها
يصبح ــم ل القديمة الــدفــعــات طلبة أن ــى إل مشيرين ــًا، ــض أي القديمة 
الفصول بعض فتح عدم بسبب القديمة الخطة مقررات إنهاء بمقدورهم

تخرج البعض. تعطل أدى إلى ما
الفصول فتح قسم التسجيل من الحقوق قسم كلية في الطلبة وتمنى
يراجع أن إلى الطالب يضطر  ال حتى الدراسية المقررات إلى الكافية

المقعد. في إضافة مرونة هناك تكون أن متمنين من مرة، أكثر القسم
أن وخصوصًا  النهائية، االمتحانات  فترة تمديد الطلبة طالب كما
في االمتحان إلى المذاكرة في طويًال وقتًا تتطلب الحقوق كلية مــواد

قصيرة. االمتحانات النهائية فترة فيه تكون الوقت الذي

غزة من البحريني الطبي الوفد وصول
الملكية الخيرية المؤسسة - المنامة §

فــد لــو ا  ( ء ــا ــث ــل ــث ل ا ) مـــس أ ء  ــا ــس م صـــل  و  ]
حه نجا بــعــد ة  غـــز ــن  م يــنــي لــبــحــر ا لــطــبــي  ا
ء ـــا ـــق ش أل ا ه ـــا ـــج ت ـــيـــة ن ـــســـا ن إل ا ــه  ــت ــم ــه م فـــي 

. لفلسطينيين ا
ر ــا ــط ــم ب ــــد ف ــــو ل ا ل ـــا ـــب ـــق ـــت س ا ــــي  ف ن  ــــــا ك و
سسة للمؤ م لعا ا مين  أل ا لي و لد ا ين  لبحر ا
للجنة ي لتنفيذ ا ئيس  لر ا لملكية  ا ية لخير ا
لشعب ا ة صــر لــمــنــا طــنــيــة لــو ا يــنــيــة  لــبــحــر ا
سعيد و لسيد ا مصطفى  ة غز في  لفلسطيني ا

لطبية ا للجنة ا ئيس  ر و حمن  لر ا عبد حسين
ة صر لمنا طــنــيــة لــو ا ينية لبحر ا للجنة  با

. ل جما حمد  أ ة غز في لفلسطيني ا لشعب  ا
حــســهــم عـــلـــى ء ــــا ــــب ط أل ا لـــســـيـــد  ا ـــر  ـــك ش و
ــــم ــــه س ــــا ــــس ح إ و ـــــع  ـــــي ف ـــــر ل ا نــــــي  نــــــســــــا إل ا
ء طبا أ قــف ا مــو ن أ ــى ل إ فــتــًا  ال ، لية لمسئو با
لــم لــعــا ا ى  ــو ــت ــس م ــى ــل ع ــة  ف ــر ــش م ــن  ي ــر ــح ــب ل ا
مد و ة عد لمسا ا يم لتقد قين سبا ا نو كا حيث
بة صعو و ر لحصا ا ف و ــر ظ غــم ر ن لعو ا يد 
ة لخطر ا ء ا ـــو ج أل ا و لمحتل  ا ع لقطا ا ل ــو خ د

. ة بغز لمحيطة ا

لــثــة ثــا شــحــنــة  ــت  ــه ج ــو ت ـــه  ن أ ـــى  ل إ ر  ــا ــش ي
ة غز ع قطا لــى إ نية نسا إل ا ت ا عد لمسا ا من
سة ئا بر ضــي لــمــا ا ء بــعــا ر أل ا م يــو لــمــحــتــل  ا
سة ئا بر ء ــا ــب ط أل ا ــن م فــد و فــقــهــا ا يــر لــســيــد  ا
هض نا و ي ز ا ر لــد ا طه  ية  عضو و لقيم ا علي
د مــحــمــو و ن ا عــــمــــر ســــم قــــا و ي  بـــيـــد لـــلـــبـــا ا
ة عد لمسا ا ء طبا أل ا م قد حيث ، ب ها لو ا عبد
ــن ــي ب ــا ــص ــم ل ا و ــى  ح ــر لــج ا ج  لــعــال ــة  ــن ــك ــم ــم ل ا
من د عــد ر خــتــيــا ا عــلــى ف  ا ــــر ش إل ا و ة  غــز ــي  ف
ت مستشفيا ــي ف ج ــال ــع ل ا لتلقي حــى لــجــر ا

. ين لبحر ا مملكة

الحكومة جهود تثمن «اإلصالح»
باألشخاص االتجار محاربة في

اإلصالح جمعية - المحرق §

الحكومية األجهزة بها تقوم  التي الجهود اإلصالح  جمعية ثمنت  ]
تأتي والــتــي باألشخاص االتــجــار ظــاهــرة لمحاربة البحرين بمملكة 
وانطالقًا السمحة واإلسالمية العربية البحرين تجسيداً لحضارة وثقافة

حقوقه. على والحفاظ اإلنسان كرامة صون على الحرص من
الالأخالقية  الظواهر وسائر الظاهرة هذه تكون أن إلى الجمعية ودعت
اآلليات وضــع أجــل من  واألهلية، الحكومية المؤسسات لــدى  أولــويــة

مواجهتها. الكفيلة
سعاد اإلصالح  بجمعية  النسائي العمل إدارة مجلس رئيسة  وأكدت
بالبشر االتــجــار مكافحة مجال في مميزة تجربة للبحرين أن جبارة
لسنة (1) رقــم القانون الملك جاللة ــدار إص في  إنجازاتها أهــم تمثلت
من كل عليه  ــق واف ــذي وال باألشخاص االتجار مكافحة  بشأن  ،2008

والنواب. الشورى مجلسي
لكل من ارتكب والغرامة السجن عقوبة على نص وأضافت أن القانون
اللجنة تسمى لجنة بموجبه نشأت كما باألشخاص، االتجار جريمة 
االتجار بمكافحة  وتختص  بــاألشــخــاص، االتــجــار لمكافحة  الوطنية 
يتعلق فيما الدولة أجهزة مع والتنسيق ضحاياه وحماية باألشخاص

بالظاهرة.
نطاقها واتساع األخالقية والمشكالت الظواهر استفحال من وحذرت
القادة وانشغال القوانين تفعيل عدم يعكس ما البحريني المجتمع في
من واالقتصادية السياسية بالقضايا واإلعالميين والمصلحين والدعاة
مثل ومكافحة والمجتمع الشباب بمشكالت االهتمام من مزيد إعطاء دون
المجتمع حماية بهدف شاملة  مقاربات خالل من الخطيرة الظواهر تلك
هذا مستقبل هم الذين على شبابنا وشاباتنا والحفاظ المدمرة آثارها من

الوطن.
التي العناوين  بعض النسائي القسم إدارة مجلس رئيسة وطرحت 
الظواهر تلك مثل لمكافحة وناجحة  شاملة مقاربة  أية تشملها أن يجب
والمؤسسات والمدرسة األسرة  أدوار تفعيل مثل: مستقبلنا، تهدد  التي
الحد كيفية عن مجتمعي نقاش وإطالق األهلية، والجمعيات الحكومية

حمايتهم. وتحسين وإنقاذ الضحايا الناس استضعاف من

غزة في الفلسطيني مناصرة الشعب لجنة مع بالتعاون

البحرين في العالج لتلقي الفلسطينيين الجرحى تنقل الخليج» «طيران
الملكية الخيرية المؤسسة - المنامة §

مع الفلسطينيين الجرحى بنقل الخليج طيران شركة تبرعت ]
نقل وكذلك المملكة، بمستشفيات العالج لتلقي البحرين إلى مرافقيهم
والمصابين الجرحى لعالج البحرين مملكة من البحرينيين األطباء

وغزة. القاهرة في الفلسطينيين
الرئيس الملكية الخيرية للمؤسسة الــعــام األمــيــن  ــه وج ــك،  ذل ــى  إل
في الفلسطيني الشعب لمناصرة الوطنية البحرينية للجنة التنفيذي
طيران لشركة الرئيس التنفيذي أمس خالل التقائه السيد، مصطفى غزة

التبرع. على هذا الخليج لطيران شكره بيورن ناف، الخليج
الملكية الخيرية المؤسسة بجهود  ــاف  ن بــيــورن ــاد  أش جانبه، مــن 
غزة، في الفلسطيني الشعب لمناصرة الوطنية البحرينية واللجنة
الخليج طيران دعم آل خليفة، مؤكداً بن حمد ناصر الشيخ سمو برئاسة
الفلسطيني، الشعب  لمناصرة الوطنية البحرينية اللجنة لعمل  الكامل
عمل لتسهيل تستطيع ما كل ستقدم الخليج طيران شركة أن موضحًا

اللجنة.
المؤسسة بين  الحالي الوقت في التنسيق يجري أخرى ناحية  من
أرض على خيري مركز لبناء الخليج طيران وشركة الملكية الخيرية

واألرامل. إلى األيتام ريعه بالحد يعود المؤسسة الخيرية الملكية الخليج» «طيران تبرع يتسلم السيد


