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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أكـــد 
االجتماعية جميل حميدان، أهمية 
القطاعـــات  فـــي  التدريـــب  تعزيـــز 
الحيوية التي تستقطب المواطنين 
وتشـــكل قيمـــة مضافـــة لالقتصـــاد 
الوطنـــي، وفـــي مقدمتهـــا القطـــاع 
المالـــي والمصرفـــي، والذي يشـــهد 

نموا مستمرا في البحرين.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريـــح أدلـــى بـــه 
حميـــدان، عند توقيع تمديد مذكرة 

التفاهـــم لمـــدة 3 أشـــهر بيـــن وزارة 
العمل التنميـــة االجتماعية، ومعهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والماليـــة )BIBF(. وأكـــد حميـــدان، 
أن نجـــاح العمـــل بمذكـــرة التفاهـــم 
وما حققته من أهداف شـــكل دافعا 
بالمذكـــرة،  العمـــل  فتـــرة  لتمديـــد 
مشـــيرا إلـــى أنـــه تـــم تدريـــب 391 
باحثـــًا عن عمل منـــذ توقيع مذكرة 

التفاهم في يونيو 2020.

حميدان: تدريب 391 باحًثا عن عمل

المنامة - بنا

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهـــات العامـــة بـــأن المحكمـــة 
حكمـــت امـــس بتغريـــم 5 محـــال 
تجارية والمســـؤولين عن إدارتها 
والتدابير  اإلجـــراءات  لمخالفتهم 
االحترازيـــة لمنع انتشـــار فيروس 
كورونا المســـتجد بالغرامات التي 
تتـــراوح مـــا بيـــن ألـــف إلـــى ألفي 
دينـــار بمـــا هـــو مجموعـــه 15 ألف 
دينـــار.   وكانـــت النيابة العامة قد 
تلقـــت صباح أمـــس 5 بالغات من 
إدارة الصحـــة العامة حول ضبط 
3 مطاعم ومقهى وســـوبرماركت 
مساء أمس لمخالفتهم اإلجراءات 
والتدابيـــر االحترازيـــة المفروضة 
لمنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا، إذ 
رصـــدت مخالفات متعـــددة بتلك 
المحـــال تنوعت بين عدم االلتزام 
بالتباعد االجتماعي وعدم وجود 
مســـافة مترين بين الطاوالت كما 
لوحظ اســـتخدام أكثر من 50 % 
مـــن الطاقة االســـتيعابية الطاولة 
مـــع وجـــود عـــدد أكثـــر مـــن ســـتة 
أشـــخاص على الطاولـــة الواحدة، 

فضالً عن وجـــود عدد من الزبائن 
يفوق الطاقة االســـتيعابية للمحل 
وعدم قياس درجة حرارة الزبائن 
قبـــل دخول المحل والســـماح لهم 
وإزاء  المحـــل،  داخـــل  باالنتظـــار 
تلـــك المخالفـــات باشـــر مأمـــوري 
الضبـــط القضائي بـــوزارة الصحة 
محاضـــر  بتحريـــر  اختصاصهـــم 
المحـــال  وإغـــالق  بالمخالفـــة 
المخالفـــة اداريـــا، وقد تـــم إخطار 
والتـــي  بالوقائـــع  العامـــة  النيابـــة 
فـــور  األوراق  بعـــرض  أمـــرت 

استكمال اإلجراءات القانونية.
وباشـــرت النيابـــة اجراءاتهـــا فور 
ورود البالغـــات وأســـندت االتهام 
الـــى 5 من المســـؤولين على إدارة 
المحال فضالً عن تقديم 5 محال 
وقـــررت  اعتباريـــة  كشـــخصية 
المحكمـــة  الـــى  القضايـــا  إحالـــة 
الصغرى الجنائية المختصة بنظر 
مخالفات اإلجـــراءات االحترازية 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 
المســـتجد والتي أصـــدرت حكمها 

المتقدم.

5 محال مخالفة تتكبد غرامات بـ 15 ألف دينار

وزارة الصحة ودردشة بين الوزراء
فــي المقــال الــذي نشــرته األســبوع الماضــي، وفي 
معــرض التطــرق إلــى مــا حققتــه مملكــة البحريــن 
مــن إنجــازات في إطار الصــراع والتصدي لجائحة 
كورونا المرعبة، ذكرت أن الكفاءات الطبية البشرية 
والخدمــات والمرافق والتجهيــزات الصحية كانت 
علــى درجــة عالية جــًدا من الجــودة، وكانت كافية 
وظلــت صامدة، فلم ُيحرم أي مواطن أو مقيم من 
الرعايــة الصحيــة والعناية والفحوصــات المطلوبة 
والعالج، وكل من احتاج وجد مكانا له في مرافق 
الحجــر الصحــي أو ســرير فــي المستشــفيات، ولــم 
نسمع عن قصور في االهتمام، أو نقص في األدوية 
أو أجهــزة التنفــس الضروريــة، بينمــا رأينــا كيــف 
والخدمــات  والمرافــق  الصحيــة  األنظمــة  انهــارت 
الطبيــة فــي أكثر الــدول تطــورا ونمًوا وثــراًء أمام 

زحف ووطأة الجائحة الشرسة.

هــذه الحقيقــة جعلتنــي أعــود بذاكرتــي إلــى العام 
1995 عندمــا تــم تشــكيل مجلــس وزراء جديــد، 
ضــم عــددا مــن الــوزراء الجدد، وأســندت فيــه إلّي 
حقيبــة وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة. وبعد 
أول اجتماع للمجلس، وفي جلســة جانبية حميمة 
لطيفــة ضمــت عددا من الــوزراء الجدد دار حديث 
أو دردشــة بشــأن أهم وأصعب الــوزارات الخدمية 
بالمواطــن  والتصاًقــا  وتواصــاًل  اتصــااًل  وأكثرهــا 
والمقيم، وتوصلنا في نهاية الدردشــة إلى أن أكثر 
وزارة خدميــة اتصاال والتصاًقا بالمواطن وهمومه 
واحتياجاته هي وزارة الصحة، فهي معنية بصحة 
األجنبــي المقيــم والزائــر أيًضــا منــذ اللحظــة التــي 
تطــأ فيهــا قدمــاه بالدنــا إلــى اللحظــة التــي يغــادر 
فيهــا، وبالنســبة للمواطن، فإن التفاعــل والتواصل 
المباشــر يبــدأ معــه وهــو جنين في رحــم أمه، ومن 
لحظــة الحمــل ثم الوالدة )وأحياًنــا قبل الحمل في 
حالة العقم( إلى آخر ساعة من حياته )وربما بعدها 
فــي حــاالت الحاجــة إلى تشــريح الجثــث أو دفنها 

على سبيل المثال(.
وفــي  الــوزارة،  هــذه  فــإن  والحقيقــة،  وللتاريــخ 

مختلــف الحقــب والظــروف واألوضــاع، اضطلعت 
بمســؤولياتها ومهامهــا علــى أحســن وجــه، وأدت 
رســالتها بــكل أمانــة واقتــدار منــذ نشــأتها، وحتــى 
اليــوم ونحــن نراهــا تقــف صامــدة لتثبــت قدرتهــا 
وكفاءتهــا وهــي تخــوض صراًعــا صعًبــا وتقف في 
قلب المعركة في مواجهة جائحة كورونا الشرسة.

إن النجــاح الــذي حققتــه وتحققــه وزارة الصحــة، 
والذي يشــيد به ويشــهد له الجميع في هذا الظرف 
بالــذات، والذي أشــرنا إلى بعــض جوانبه في مقالنا 
السابق، لم يأت من فراغ، لكنه جاء نتيجة اللتزام 
واهتمــام ومتابعــة قيادتنا الحكيمة مــن أعلى قمة 
فيهــا متمثلــة اليــوم فــي حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملــك المفــدى، وصاحب الســمو الملكي ولي العهد 

رئيس الوزراء الموقر، حفظهما هللا ورعاهما.
إن تمكن خدمات ومرافق الرعاية الصحية والعناية 
الطبيــة والعالجيــة في البالد من الصمود في وجه 
جائحــة كورونــا العاتيــة راجــع إلــى صالبــة ومتانة 
القواعــد التي بنيت عليها منظومتنا الصحية التي 
ُوضعــت لبناتهــا األولى قبل 129 عاًمــا، وبالتحديد 
فــي العــام 1892 عندما فتح ســمويل زويمر عيادة 
صغيرة قرب ســوق المنامة في ذلك العام، وزويمر 
هــذا لم يكــن طبيًبا، بل كان مبشــرا وباحثا ورحالة 
أميركيــا قضــى ربــع قرن تقريًبــا يتنقل بيــن الدول 
العربيــة فــي الخليــج ســاعًيا إلــى تنصيــر ســكانها 
المســلمين، وفــي حيــن أنــه فشــل فشــاًل ذريًعــا في 
تحقيــق أهدافــه التبشــيرية، فإنــه نجــح فــي بــذر 
البذور وإرســاء أساســات منظومتنــا الصحية التي 

نتباهى ونفاخر بها اليوم.
فيكتوريــا  مستشــفى  افتتــح   1900 العــام  وفــي 
التــذكاري ليكون أول مستشــفى ُيقام في البحرين 
ومنطقــة الخليــج العربــي، وتــاله فــي العــام 1903 
بناء مستشــفى اإلرســالية األميركية الذي ما يزال 

قائًما حتى اآلن وآخذ في التوسع.
وفــي عهــد رائد التحديــث المغفور له الشــيخ حمد 
بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة حاكــم البحريــن، 
افتتــح فــي العــام 1942 أول مستشــفى حكومــي، 

وهو مستشــفى النعيم للرجال والنساء، وقد سكن 
فــي الطابــق الثانــي مــن هــذا المستشــفى الدكتــور 
لحكومــة  الطبيــة  الدائــرة  رئيــس  ســنو  ريتشــارد 
البحريــن وزوجتــه، حتى تقاعده فــي العام 1970، 
وكان الدكتــور ســنو إنســاًنا مخلًصــا متفانيــا فــي 
خدمتــه، يعمل بجد واجتهاد ليــاًل نهاًرا، ولم يتردد 
أنــواع  كل  وإجــراء  األمــراض  كل  معالجــة  عــن 
العمليــات الجراحية، مع قلــة األجهزة وعدم توافر 
اإلمكانات المطلوبة في كثير من األحيان في ذلك 

الوقت.
بعــد  البحريــن  فــي  شــكلت  حكومــة  أول  وفــي 
طبيــب  أول   1971 العــام  فــي  ُعيــن  االســتقالل، 
بحرينــي اختصاصــي وجــراح القلــب الدكتور علي 
محمــد فخــرو وزيــًرا للصحــة، الــذي ظــل فــي هــذا 
فــي  الفضــل  يعــود  وإليــه   ،1982 المنصــب حتــى 
إحــداث قفــزة نوعيــة واســعة للخدمــات الصحيــة 
البشــرية  والطاقــات  الكفــاءات  وتنميــة  والطبيــة 
أرســى خططــا  أنــه  كمــا  المتخصصــة،  البحرينيــة 
وبرامــج لتطوير وتوســيع مجمع الســلمانية الطبي 
لــه  المغفــور  منــه  األولــى  المرحلــة  افتتــح  الــذي 
الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفة فــي 1959، وتم 
افتتاحه رســميا في عهد المغفور له الشيخ عيسى 
بــن ســلمان آل خليفــة فــي 1978، بحيــث أصبــح 
اآلن أكبــر مجمــع لتوفير الرعايــة الصحية والطبية 
للمواطنيــن والمقيميــن، كمــا أصبــح يشــكل مركــزا 

تعليميا وبحثيا للمختصين في مجال الصحة.
خريــج  الصحــة  وزارة  تســلم   1982 العــام  وفــي 
القانــون واألدب اإلنجليــزي المشــهود لــه بالكفــاءة 
اإلداريــة المتميــزة األســتاذ جــواد ســالم العريــض 
الذي أكمل وأضاف وأسرع في دفع عجلة التطوير 
والتحديــث للخدمات والمرافق الصحية في البالد 
حتــى العــام 1995. فــي ذلــك العــام وحتــى 2002 
تســلم حقيبــة وزارة الصحــة اختصاصــي جراحــة 
العظــام الدكتور فيصل رضي الموســوي جالًبا معه 
إلــى كرســي قيــادة الــوزارة حوالــي 30 عاًمــا مــن 
الخبرة التخصصية واإلدارية في المجال الصحي.

ثالثــة وزراء فقــط تســنموا حقيبــة وزارة الصحــة 
خالل 31 سنة؛ أي بمعدل أكثر من 10 سنوات لكل 
وزيــر، إال أنــه ومن العــام 2002 وخالل الـــ 13 عاًما 
الالحقة شهدت الوزارة حالة من التجديد وتسارع 
وتيــرة تغيــر وتبــدل الــوزراء، وبمعــدل وزيــر لــكل 
ســنتين فقــط؛ إذ تعاقــب علــى حمل هــذه الحقيبة 
المهمــة فــي الفتــرة المذكــورة 6 وزراء مــن خيــرة 
الكفــاءات الوطنية التي حظيت الوزارة بخبراتهم 
وتخصصاتهــم وجهودهــم وعطائهــم، وهم الجراح 
وطبيــب األطفال البارع عضو الجمعية البريطانية 
لجراحــة األطفــال الدكتــور خليــل إبراهيــم حســن، 
والدكتــورة نــدى حفــاظ، وهــي أول امــرأة تتقلــد 
حقيبــة وزاريــة فــي مملكــة البحريــن وأول ســيدة 
تشــغل منصــب وزيرة للصحــة في الوطــن العربي، 
درجــة  علــى  الحاصــل  الحمــر  فيصــل  والدكتــور 
الدكتــوراه مــن جامعــة ليــد البريطانيــة فــي مجال 
التخطيط الصحي، والدكتور نزار البحارنة الحاصل 
على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من 
جامعــة ويلــز البريطانيــة، الــذي اســتقال بعــد أقــل 
مــن شــهر مــن تســلمه الحقيبــة نتيجــة إلرهاصــات 
األحــداث المؤســفة التــي مرت بها البــالد في العام 
2011، والدكتــورة فاطمة البلوشــي وزيرة التنمية 
الصحــة  وزارة  بأعمــال  كلفــت  التــي  االجتماعيــة 
باإلضافــة إلــى عملهــا، والمرحــوم صــادق الشــهابي 
المستشــفيات  إدارة  فــي  ماجســتير  علــى  الحائــز 
والعلوم الصحية من الواليات المتحدة األميركية.
فائقــة  الســيدة  فــإن   ،2015 العــام  واليــوم، ومنــذ 
الصالح الحاصلة على درجة الماجستير من جامعة 
لجامعــة  األســبق  المســاعد  العــام  واألميــن  لنــدن، 
الــدول العربية تحمل على عاتقها مســؤولية قيادة 
هــذه الوزارة، ومثل من ســبقوها، فإنها تقوم بأداء 
مهامهــا والتزاماتهــا بكل إخــالص وتفــاٍن واقتدار، 
وعلينــا جميًعــا أن ندعــو لهــا بمزيــد مــن التوفيــق 

والنجاح.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

االنتهاء من تشييد محطة النبيه صالح لتوزيع المياه
الشمسية ــة  ــاق ــط ال بــنــظــام  وتــعــمــل  ديــنــار  مــايــيــن   3.5 بكلفة 

صرح وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء وائل 
محطـــة  تشـــييد  مشـــروع  بـــأن  المبـــارك 
النبيـــه صالـــح لتوزيـــع المياه يأتـــي ضمن 
لزيـــادة  والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  جهـــود 
وتعزيـــز القـــدرة التخزينية وتعزيز شـــبكة 
نقـــل الميـــاه لمنطقـــة النبيه صالـــح وتلبية 
احتياجاتها بما فيها المشـــاريع اإلســـكانية 
والخدمية بما يسهم في تحقيق األهداف 
الطلـــب  لمواكبـــة  للهيئـــة  اإلســـتراتيجية 

المتنامي على خدمتي الكهرباء والماء.
وأوضـــح المبـــارك أن الهيئـــة وبنـــاء علـــى 
فـــي  مســـتمرة  الحكومـــة  توجيهـــات 
التـــي تدعـــم  التنمويـــة  المشـــاريع  تنفيـــذ 
البنيـــة التحتيـــة بمـــا يســـهم فـــي التطوير 
خدماتهـــا  ومســـتوى  لنوعيـــة  المســـتدام 
المقدمة للمشـــتركين. وقامت شركة ناس 

للمقاوالت بإنشـــاء جميـــع مرافق المحطة 
وتزويدها بأحدث التجهيزات الميكانيكية 
والكهربائيـــة والتحكـــم واالتصـــاالت مـــن 
الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. 
كمـــا قامـــت شـــركة أحمـــد منصـــور العالي 
بأعمـــال تغطية الخـــزان العلـــوي وتركيب 
ألواح الخاليا الشمســـية. وقد بلغت تكلفة 
األعمال اإلنشـــائية الكاملـــة لمحطة النبيه 
صالـــح نحـــو 3.5  مالييـــن دينـــار. وقامت 
االستشـــارية  ماكدونالـــد  مـــوت  شـــركة 

البريطانية باإلشراف على المشروع.
وكان وزير شـــؤون الكهرباء والماء قد زار 
لمحطـــة النبيـــه صالح لتوزيـــع المياه التي 
تـــم االنتهاء من تشـــييدها وجـــاري العمل 
حاليا على تدشين نظام األلواح الشمسية 
علـــى الخـــزان العلـــوي، والتـــي تأتي ضمن 
مشـــروع تطوير شبكة نقل المياه للمرحلة 

األولـــى يرافقـــه الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
الكهرباء والماء الشـــيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة، ورئيس مجلس أمانة العاصمة 
صالـــح طـــرادة. من جانبه، صـــرح الرئيس 
ضمـــن  المشـــروع  بـــأن  للهيئـــة  التنفيـــذي 
مشـــاريع الهيئة المســـتمرة لتطوير شـــبكة 

نقـــل الميـــاه للمرحلـــة األولـــى، حيـــث تـــم 
إنشـــاء خـــزان علـــوي تبلـــغ ســـعته مليون 
جالون مع تمديدات األنابيب والصمامات 
المصاحبـــة، وكذلـــك إنشـــاء مبنـــى يحوي 
التحكـــم  وأجهـــزة  الكهربائيـــة  األجهـــزة 

ونظام معالجة المياه بالكلور.

 

المنامة- هيئة شؤون الكهرباء والماء

النعيمي: 36 مليون و800 ألف زيارة للبوابة اإللكترونية
التعليم مستقبل  مامح  ترسم  والتكنولوجيا  االصطناعي  الذكاء  تخصصات 

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أفـــاد 
النعيمـــي بأنه تم تســـجيل أكثـــر من 36 
مليـــون و800 ألـــف زيـــارة مـــن البحرين 
حتـــى  اإللكترونيـــة  للبوابـــة  والعالـــم 
الخميـــس 21 يناير الجـــاري، إلى جانب 
تقديـــم 3104 حصـــص مركزيـــة لصفي 
مشـــيرا  والثانـــوي،  االعـــدادي  الثالـــث 
إلى أن تشـــجيع االســـتثمار فـــي التعليم 
الخـــاص رفـــع عـــدد المـــدارس فيـــه إلى 
79 وريـــاض األطفـــال إلـــى 157، ولفـــت 
إلـــى نجاح الوزارة فـــي اتخاذ إجراءات 
فورية شـــاملة ســـاعدت على اســـتدامة 
تعليـــم 146,510 طالبا وطالبة في 207 
مـــدارس حكوميـــة، والمتابعـــة والرقابة 
علـــى تقديـــم الخدمـــات التعليمية لعدد 
83,603 طـــالب وطالبات بـ 79 مدرســـة 
خاصة، إلى جانـــب آالف الطلبة برياض 

األطفال ومؤسسات التعليم العالي.
جـــاء ذلـــك فـــي مقابلة مـــع وكالـــة أنباء 

البحرين؛ بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 
الموافـــق فـــي 24 مـــن ينايـــر، إذ أوضح 
مملكـــة  حققتـــه  مـــا  أن  التربيـــة  وزيـــر 
البحريـــن فـــي العـــام 2020 علـــى صعيد 
مواجهـــة تحـــدي جائحـــة كورونـــا فـــي 
المجال التعليمي يعد إنجازا مشـــرفا، لم 
يكـــن ليتم دون وجـــود الدعم الكبير من 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وبمساندة وجهود 
فريق البحرين برئاسة ولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
مؤكـــدا  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
التوجه التعليمي القادم والذي يتمحور 
والطاقـــة  االصطناعـــي  الـــذكاء  حـــول 
المتجـــددة والنانـــو تكنولوجي، مشـــيرا 
إلـــى تبني أســـلوب الخريطـــة التعليمية 
نوعيـــة  مبـــادرات  وإيجـــاد  المتطـــورة، 
التعليميـــة  المســـيرة  لتدويـــر  وبرامـــج 
انســـجاما مع المهارات المطلوبة للعيش 

في القرن الحادي والعشرين.
 وأشـــار إلـــى قرب اســـتالم الـــوزارة هذا 
مـــن  كل  فـــي  أكاديمـــي  لمبنـــى  العـــام 
مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات 
ومدرسة ســـمو الشيخ محمد بن خليفة 

االبتدائية اإلعدادية للبنين.
وتابع أن الـــوزارة واصلت خالل الفصل 
الدراسي الماضي جهودها الجبارة التي 
بدأتهـــا منذ تفشـــي الجائحة في الفصل 

الثانـــي من العام الدراســـي الماضي، مع 
التوســـع الكمي والنوعي فـــي الخدمات 
التعليمية المقدمة لطلبة مملكة البحرين 
وعلـــى  الدراســـية،  مراحلهـــم  بجميـــع 
اختالف قدراتهم واحتياجاتهم، ســـواًء 
عن بعد أو بالتعلم المدمج الذي يشتمل 
على الحضور الجزئي للمدرسة؛ لضمان 
إيصال الحق في التعليم للجميع، حيث 
نجحنـــا في إيصـــال الخدمـــة التعليمية 
الحكومية لعدد 146,510 طالب وطالبة 
موزعيـــن علـــى 207 مـــدارس حكومية، 
إضافـــة إلـــى أداء دور الرقابة والمتابعة 
للمؤسسات التعليمية الخاصة بمختلف 
فيهـــا  العمـــل  ســـير  لضمـــان  مراحلهـــا؛ 
بالصـــورة المطلوبة، بما فـــي ذلك التأكد 
مـــن وصـــول الخدمـــة التعليميـــة لعـــدد 
83,603 طالـــب وطالبـــة بــــ 79 مدرســـة 
خاصة، إلى جانـــب آالف الطلبة برياض 

األطفال ومؤسسات التعليم العالي.

ماجد النعيمي

المنامة- بنا


