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العمادي :النر�ضى لتاريخ البحرين املُ َ�ش ِّرف يف دعم الق�ضية الفل�سطينية �أن يل َّوث با�ست�ضافة وفد �صهيوين

ا���س��ت��ن��ك��ر رئ��ي�����س جل��ن��ة م��ن��ا���ص��رة
ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال��ن��ي��اب��ي��ة
والنائب عن جمعية املنرب الوطني
الإ�������س���ل��ام������ي امل����ه����ن����د�����س حم��م��د
�إ�سماعيل العمادي ال�سماح بتواجد
وف���د �صهيوين �ضمن اجتماعات
جل���ن���ة ال���ت���راث ال���ع���امل���ي ال��ت��اب��ع��ة
ملنظمة اليون�سكو ال��ت��ي تعقد يف
مملكة البحرين.
و�أ�ضاف �أن للبحرين قيادة و�شعباً
ت��اري��خ��اً م�����ش�� ِّرف��اً يف دع���م الق�ضية
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ي��ع��ل��م��ه ال��ق��ا���ص��ي
وال���������داين ،ودائ�����م�����اً م����ا ي�����ش��ي��د ب��ه
ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وق���ي���ادات���ه،
والن��ر���ض��ى �أنْ ُي��� َ��ش�� َّوه ه���ذا ال���دور
العظيم من خالل تواجد �صهاينة

ق���ت���ل���ة الأط������ف������ال وال���ن�������س���اء ع��ل��ى
�أرا�ضيها.
وقال العمادي »:ال�شعب البحريني
ب��ك��ل ت��وج��ه��ات��ه وت���ي���ارات���ه يرف�ض
جميع �أ�شكال و�أن���واع التطبيع مع
ال���ك���ي���ان ال�����ص��ه��ي��وين ،وم���ث���ل ه��ذا
التواجد ميثل حتدِّيا لإرادة ال�شعب
البحريني وخ���روج���اً ع��ن ق���رارات
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وع���ن الإج��م��اع
العربي والإ���س�لام��ي ،وه��ي خطوة
متثل تطبيعاً جمانياً الميكن �أن
يقبل ب��ه ال�شعب البحريني ال��ويف
ل��ل��ق�����ض��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ق�����ض��ي��ة
العرب وامل�سلمني الأولى».
و�أ�ضاف «ن�ستغرب ال�سماح بتواجد
وفد �صهيوين يف الوقت الذي يندد

فيه العامل باجلرائم ال�صهيونية
�ضد الفل�سطينيني ،و�إن ما حدث
يف غ��زة م���ؤخ��راً من قتل الع�شرات
و�إ���ص��اب��ة الآالف ،وال��ت��ي ك���ان من
�صور هذا التنديد العاملي اعتذار
املنتخب الأرجنتيني لكرة القدم
ع���ن ال��ل��ع��ب م���ع ف���ري���ق ���ص��ه��ي��وين
اعرتا�ضاً على جرائمه يف غزة ،ثم
ت�سمح البحرين الداعمة للق�ضية
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة واملُ���حِ ���ب���ة لل�شعب
الفل�سطيني بتواجد وفد �صهيوين
على �أر�ضها!».
و�أكد العمادي �أن الوفد ال�صهيوين
غ�ي�ر مُ���� َر َّح����ب ب���ه ع��ل��ى الأرا����ض���ي
ال����ب����ح����ري����ن����ي����ة ال�����ت�����ي ام����ت����زج����ت
دم�����اء �أب��ن��ائ��ه��ا ب���ال���دم���اء ال��ع��رب��ي��ة

بالتوافق مع اجلمعيات املعنية بقطاع ال�صيد..

مرافق النواب توافق على م�شروع تنظيم �صيد وا�ستغالل
وحماية الرثوة البحرية

وافقت جلنة امل��راف��ق العامة
وال���ب���ي���ئ���ة مب��ج��ل�����س ال���ن���واب
وبح�ضور ممثلي اجلمعيات
املعنية بقطاع ال�صيد ،وعدد
م���ن ال�����ص��ي��ادي��ن ،ب��الإج��م��اع
على م�شروع ق��ان��ون بتعديل
بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون
رقم ( )20ل�سنة  2002ب�ش�أن
ت��ن��ظ��ي��م ����ص���ي���د وا����س���ت���غ�ل�ال
وح��م��اي��ة ال��ث��روة ال��ب��ح��ري��ة،
وذلك بالتوافق مع اجلمعيات
املعنية بقطاع ال�صيد.
ج������اء ذل������ك خ���ل��ال اج���ت���م���اع
ال���ل���ج���ن���ة م������ؤخ�����را ب��رئ��ا���س��ة
ال���ن���ائ���ب ع������ادل ال��ع�����س��وم��ي،
ح����ي����ث ن����اق���������ش الأع�����������ض�����اء
ع���دداً م��ن امل�شاريع بقوانني
واالقرتاحات برغبة.
وعقب االجتماع �صرح ع�ضو
اللجنة النائب عبداحلميد
ال��ن��ج��ار ب����أن ال��ت��ع��دي��ل ال��ذي
واف��ق��ت عليه ال��ل��ج��ن��ة ب�ش�أن
ت��ن��ظ��ي��م ����ص���ي���د وا����س���ت���غ�ل�ال
وح���م���اي���ة ال���ث��روة ال��ب��ح��ري��ة
ي���ه���دف �إل������ى احل����ف����اظ ع��ل��ى

م���������ص����ل����ح����ة ال�����������ص�����ي�����ادي�����ن،
وا���س��ت��م��راري��ة احل��ف��اظ على
ال���ه�ي�رات وم���واق���ع ال�����ص��ي��د،
اذ ت��ع��ت�بر ال��ث��روة ال��ب��ح��ري��ة
ال����ث���روة ال����وح����ي����دة ،وذل����ك
ل�����ش��ح ال���ث���روات احل��ي��وان��ي��ة
وال��زراع��ي��ة ،وي��ع��ت�بر ال�صيد
ت����أم�ي�ن دخ���ل دائ�����م مل��رت��ادي
ال�������ص���ي���د ،وم������ن خ���ل��ال ه��ذ
ال��ق��ان��ون ي��ت��م ال��ق�����ض��اء على
ب��ع�����ض ال�������س���ل���وك���ي���ات ال��ت��ي
تت�سبب يف اندثار وقلة مواقع
ال�صيد وت���أث��ر البحر ب�شكل
كبري.
و�أ�����ض����اف �أن�����ه ج����رت ك��ذل��ك
م���ن���اق�������ش���ة م���������ش����روع ق���ان���ون
بالت�صديق على الربوتوكول
امل����ع����دَّل وامل���ك���م���ل الت��ف��اق��ي��ة
اخل��������دم��������ات اجل�������وي�������ة ب�ي�ن
ح���ك���وم���ة مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن
وحكومة جمهورية الفلبني
امل��و َّق��ع بينهما يف � 13أب��ري��ل
 2017وب��ع��د االط��ل��اع على
م���رئ���ي���ات وزارة اخل���ارج���ي���ة
امل��������وا���������ص����ل���ات
ووزارة

واالت�����ص��االت ،ق���ررت اللجنة
امل�����واف�����ق�����ة ع����ل����ي����ه ،وي����ه����دف
امل���������ش����روع �إل������ى دع�����م ج��ه��ود
تن�شيط احل��رك��ة ال�سياحية
واجلوية والتجارية.
وذكر �أنه نوق�ش �أي�ضاً اقرتاح
برغبة بال�سماح للمواطنني
بالبناء املبا�شر يف ال��وح��دات
الإ�سكانية بعد ت�سلمهم �إياها
م��ن وزارة الإ���س��ك��ان ،و�إل��غ��اء
ا� �ش�تراط االن�ت�ظ��ار مل��دة ع��ام
للبناء �أو الإ�ضافة ،واق�تراح
ب���رغ���ب���ة مب���ن���ع حم��ل��ات ب��ي��ع
قطع الغيار وزينة ال�سيارات
والكراجات يف الدائرة الأولى
بالعا�صمة ،واق�ت�راح برغبة
مبنع �إعطاء رخ�ص للأن�شطة
ال���ت���ي حت���ت���اج �إل������ى م���واق���ف
�سيارات �إذا مل يتوفر يف املبنى
ن��ف�����س��ه م���وق���ف ل��ل�����س��ي��ارات،
وق��ررت اللجنة املوافقة على
ج��م��ي��ع االق��ت�راح����ات برغبة
ورفعها لهيئة املكتب متهيداً
لعر�ضها على ج��داول �أعمال
جل�سات املجل�س القادمة.

والإ���س�لام��ي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن القد�س
وفل�سطني وال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت منها
امل��واق��ف ال��دول��ي��ة امل�����ش�� ِّرف��ة دف��اع��اً
عن الفل�سطينيني و�آخرها موقف
البحرين امل�ش ِّرف يف الأمم املتحدة
م���ن اجل����رائ����م ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة �ضد
غ���زة وال����ذي �أ���ش��دن��ا ب��ه يف وقتها،

ك��م��ا خ��رج��ت م��ن��ه��ا ع�ب�ر الأزم���ن���ة
ق��واف��ل ال��دع��م والإغ���اث���ة لل�شعب
الفل�سطيني واملرابطني دفاعاً عن
القد�س.
و�أ���ض��اف �أن الأرا����ض���ي البحرينية
ال��ط��اه��رة ال��ت��ي ا�ستقبلت ق��ي��ادات
ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي امل���ق���ا ِوم���ة
وع���ق���دت ف��ي��ه��ا م���ئ���ات امل�����ؤمت����رات
للدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية
وقدمت الكثري والكثري من �سبل
ال����دع����م ل��ل��ق�����ض��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
الن��ر���ض��ى ل��ه��ا �أب�����داً �أن ت��و���ض��ع يف
مثل ه��ذه امل��واق��ف وي��ل��وِّث �أر�ضها
�صهاينة قتلة.
و�أ�شار �إلى �أن هرولة البحرين نحو
التطبيع م��ع ال��ك��ي��ان ال�صهيوين

خ���ل���ال ال�����ف��ت��رة امل����ا�����ض����ي����ة ب����دت
م�ستغ َربة ومتناق�ضة مع مواقفها
ال��ت��اري��خ��ي��ة ،وال ُت����ع���� َرف الأ���س��ب��اب
والدوافع التي تقف وراءها ،فتارة
ن��ف��اج���أ مب�����ش��ارك��ة ف��ري��ق ري��ا���ض��ي
بحريني يف دورة ريا�ضية �أقيمت
يف الأرا�ضي املحتلة وي�شرف عليها
الكيان ال�صهيوين ،و�سابقاً تواجد
وف���د جت���اري ���ص��ه��ي��وين يف املنامة
و�أخ����ي���راً ت���واج���د وف����د ���ص��ه��ي��وين
����ض���م���ن اج���ت���م���اع���ات ال��ي��ون�����س��ك��و،
حم��������ذراً م����ن �أن ه�����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ع
املجاين �سي�ؤثر بال�سلب على حقوق
ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي امل�����ش��روع��ة
وع����ل����ى ال���ق�������ض���ي���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
برمتها ويُخرِج البحرين من دائرة
الإجماع العربي والإ�سالمي.

احتذاء بتوجهات خليجية ناجحة ولتوفري احلياة الكرمية للبحرينيني..
ً

�آل رحمة يدعو النواب �إلى مترير ح�صر بع�ض املهن
على البحرينيني

دع����ا ال���ن���ائ���ب غ�����ازي �آل رح��م��ة
النواب �إل��ى الت�صويت باملوافقة
ع���ل���ى اق����ت���راح ب����ق����ان����ون ت���ق���دَّم
ب�����ه وي���ق�������ض���ي ب���ح�������ص���ر ب��ع�����ض
امل��ه��ن يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص على
البحرينيني �سواء ب�شكل ك ّلي �أو
جزئي.
و�أ ّك��������د ع���ل���ى �أه���م���ي���ة االق���ت��راح
ب��ق��ان��ون يف متكني البحرينيني
من الوظائف العليا واملتو�سطة
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ،ح��ي��ث �إن
ال�سيا�سات احلكومية الراهنة
�أثبتت ع��دم فاعليتها يف متكني
ال��ب��ح��ري��ن��ي�ين وج�� ْع�� ِل��ه��م اخل��ي��ار
الأف�����ض��ل ل��دى �أغ��ل��ب ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات.
وق�������ال �إن ت����وط��ي�ن ال���وظ���ائ���ف
وحتديد ن�سب �إلزامية ت�صل �إلى
توجهاً
 %100يف بع�ضها �أ�صبح ُّ
جديداً ل��دى الكثري من ال��دول
يف ظ���ل الأو�����ض����اع االق��ت�����ص��ادي��ة
ال��راه��ن��ة وم��ن��ه��ا دول خليجية
ك��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
والإم�����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل��ت��ح��دة
و�سلطنة عمان.
التوجهات
و���ش��دد على �أن تلك
ُّ
اجل�������دي�������دة �أث�����ب�����ت�����ت جن���اح���ه���ا
وجن����اع����ت����ه����ا يف ال����������دول ال���ت���ي
ط��ب��ق��ت��ه��ا ،وذل����ك ان���ط�ل�اق���اً من
�أول������وي������ة ت���وظ���ي���ف امل���واط���ن�ي�ن
وتوفري الوظائف الالئقة لهم
وفقاً مل�ؤهالتهم الأكادميية.
و�أو���ض��ح يف ت�صريح �صحفي �أن

االق�تراح بقانون املعرو�ض على
ال��ن��واب يعطي امل��رون��ة الالزمة
ل���ل���وزي���ر امل��ع��ن��ي ب�����س��وق ال��ع��م��ل
يف اخ��ت��ي��ار امل��ه��ن ال��ت��ي ي�شملها
التوطني ون�سبته يف كل وظيفة،
وو� � �ض� ��ع امل� �ع ��اي�ي�ر وال� ��� �ش ��روط
ال�لازم��ة ل��ذل��ك ،ف��االق�تراح قد
جت�� ّن��ب اخل��و���ض يف التفا�صيل
ليعطي للجهة املعنية م��رون��ة
كبرية يف التعاطي مع متغريات
�سوق العمل وظروفه و�أو�ضاعه
املختلفة.
وقال :لي�س املطلوب هو توطني
الوظائف ب�شكل غري مدرو�س،
ولي�س مطلوباً توطينها دفعة
واحدة ،ولكن ميكن �أن يتم الأمر
ب�شكل ت��دري��ج��ي وب��ع��د درا���س��ات
ل��واق��ع ���س��وق العمل وخم��رج��ات
اجل���ام���ع���ات م����ن ال��ب��ح��ري��ن��ي�ين
ال��ع��اط��ل�ين ع��ن ال��ع��م��ل ،م�����ش�يراً
يف هذا ال�سياق �إلى جتربة دولة
الإم������ارات ال��ت��ي ب����د�أت بتوطني
م���ه���ن���ة مُ������دخِ ������ل ال����ب����ي����ان����ات يف
املن�ش�آت الكربى التي يزيد عدد
موظفيها عن �أل��ف ،ثم انتقلت

�صحي،
�إلى توطني مهنة �ضابط ّ
وهكذا.
و�أ���ض��اف «ه��ذا االق�ت�راح بقانون
ي����ه����دف �إل��������ى ت����وف��ي�ر الإط��������ار
القانوين للجهة املعنية ب�سوق
العمل لتقوم م�ستقب ً
ال بتوطني
ب��ع�����ض ال��وظ��ائ��ف ح�����س��ب �أع����داد
اخل������ري������ج���ي��ن ال���ب���ح���ري���ن���ي�ي�ن
وم���ؤه�لات��ه��م ،ومب��ا ي�سمح لهم
بالدخول �إلى �سوق العمل».
وت���اب���ع «ال���ي���وم جن���د �أن الكثري
من املهن والوظائف املتو�سطة
وال���ع���ل���ي���ا يف ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص
يهيمن عليها الأج���ان���ب ،لي�س
لعدم وجود بحرينيني م�ؤهلني
قادرين عن َ�ش ْغلِها ،و�إمنا ب�سبب
ال�����س��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة ل�ل�أج��ان��ب
ع��ل��ى ت��ل��ك ال��وظ��ائ��ف ويف كثري
م���ن الأح����ي����ان ب�����س��ب��ب ���س��ي��ط��رة
ع���ل���ى الأج�����ان�����ب ع���ل���ى وظ���ائ���ف
امل����وارد الب�شرية يف الكثري من
ال�شركات».
و�أ ّك�����د �أن االق��ت��راح ب��ق��ان��ون لن
تن�ش�أ عنه �أية �سلبيات �أو �أ�ضرار
باالقت�صاد الوطني كما تذهب
لذلك بع�ض اجلهات احلكومية،
ح���ي���ث �إن ال���ك���ث�ي�ر م����ن ال�����دول
امل��ت��ق��دم��ة واملنفتحة اقت�صادياً
�أ�صبحت تتجه لتوفري احلماية
والأول����وي����ة مل��واط��ن��ي��ه��ا ،م��ن��وه��اً
�إل��ى �أن التوطني لن يكون على
ح�ساب الكفاءة واملهارة املطلوبة
َ
ل�ش ْغل الوظيفة.

