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ال�ضباغ: تكاتف املحامني واملتقا�ضني 
�ضرورة لإجناح مكتب التوفيق الأ�ضري

اإىل  ال�صباغ  ابت�صام  املحامية  دعت 

القا�صية  القانونية  التعديالت  ا�صتثمار 

ملكتب  باللجوء  املتخا�صمني  الأزواج  باإلزم 

التوفيق الأ�صري، موؤكدة �صرورة ال�صتفادة 

من خدمات مكتب التوفيق الأ�صري بال�صكل 

املحامني  من  كل  يتكاتف  واأن  الأمثل، 

الأهداف  حتقيق  اأجل  من  واملتقا�صني 

املن�صودة ملكتب التوفيق الأ�صري.

جاء ذلك يف ندوة نظمها املجل�س الأعلى 

بعنوان  حما�صرة  بالرفاع  مقره  يف  للمراأة 

»التوفيق الأ�صري.. نقلة نوعية يف الق�صاء 

ال�صرعي البحريني«، قدمت خاللها املحامية 

التوفيق  مبكتب  تعريفا  ال�صباغ  ابت�صام 

لدى  املتبعة  والإجراءات  ومزاياه  الأ�صري 

بقانون  املر�صوم  ا�صتعر�صت  كما  املكتب، 

والقرار اخلا�س بت�صكيله.

واأو�صحت املحامية ال�صباغ اأن القانون 

ف�س  اأ�صاليب  تطوير  اإىل  يتجه  احلديث 

املنازعات بني الأطراف املتنازعة عرب العديد 

الو�صاطة، والتحكيم،  بينها  الطرق، من  من 

اأن  اإىل  املحا�صرة  واأ�صارت خالل  وال�صلح. 

باللجوء  املتخا�صمني  الأزواج  األزم  القانون 

ملكتب التوفيق الأ�صري، واأو�صحت اأن الأثر 

�صرعية  دعوى  رفع  على  املرتتب  القانوين 

دون تقدمي طلب لدى مكتب التوفيق ال�صري 

حكم  واأي  الدعوى،  نظر  جواز  عدم  هو 

حمكمة  من  للنق�س  عر�صة  يكون  ي�صدر 

التمييز.

وجود  اإىل  ذاته  الوقت  نبهت يف  لكنها 

عر�س  فيها  يجب  ل  التي  احلالت  بع�س 

التي  احلالت  مثل  املكتب،  على  الدعوى 

عقد  �صحة  -بطالن  فيها  ال�صلح  يجوز  ل 

امل�صتعجلة  الدعاوى  وكذلك  مثال،  الزواج 

مثل ت�صليم ال�صغري.

م�ؤكدين اأن اإ�شهام الن�شاء يزداد يف خمتلف اأوجه احلياة العامة.. م�شارك�ن مب�ؤمتر »املراأة واملجتمع«:

جتربة البحرين يف جمال متكني املراأة باتت منوذجً ا يحتذى اإقليمًيا وعاملًيا

اأكد م�صاركون يف املوؤمتر الدويل »املراأة واملجتمع« الذي 

ا�صت�صافته اجلامعة امللكية للبنات، اأن جتربة البحرين يف 

دول  من  لكثري  يحتذى  منوذجا  باتت  املراأة  متكني  جمال 

املنطقة والعامل، لفتني اإىل ازدياد م�صاهمة املراأة البحرينية 

يف خمتلف اأوجه احلياة العامة.

املراأة  متكنت  التي  الكبرية  الجنازات  اأن  واأكدوا 

تتوجت  الطويل  تاريخها  عرب  اكت�صابها  من  البحرينية 

كجهة   2001 العام  يف  للمراأة  الأعلى  املجل�س  بتاأ�صي�س 

اإ�صرافية/ ا�صت�صارية عليا يف كل ما يتعلق بق�صايا املراأة.

مكونيل: متكني املراأة واقع ولي�س �ضعاًرا يف البحرين

الأكادميية يف جامعة  ال�صوؤون  رئي�س  نائب  واأ�صادت 

جو�صي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  فرجينيا  غرب 

ويف  املجتمع  يف  البحرينية  املراأة  ح�صور  بتميز  مكونيل 

احلياة العامة لبلدها، وقالت: »بت على قناعة تامة متكنني 

�صعارات  لي�س  البحرينية  املراأة  متكني  اأن  التاأكيد  من 

يف  امل�صوؤولون  يرددها  مقولة  جمرد  اأو  البحرين  ترفعها 

خطاباتهم، واإمنا حقيقة ظاهرة للعيان ميكن اإدراكها اأكرب 

لدى الحتكاك بالن�صاء البحرينيات، يف ال�صلطة الت�صريعية 

والتنفيذية، ويف �صلك التعليم، والعمل اخلا�س، وغريها«.

بغبطة  اأنظر  ولكني  اأمريكية،  »اأنا  مكونيل  واأ�صافت 

لتحقق  وا�صعة  خيارات  لديها  التي  البحرينية،  للمراأة 

خمتلف  يف  اإليها  ت�صبو  التي  للمكانة  لت�صل  اأو  تريد  ما 

باأ�صرتها  وتعتني  املنزل  يف  جتل�س  اأن  وبني  املجالت، 

جمتمعاتنا  يف  متاما  متاح  غري  وهذا  اأطفالها،  وتربي 

هي:  البحرينيات  للن�صاء  »ر�صالتي  وتابعت  الغربية«. 

حافظن على مكت�صباتكن وحريتكن، واعملن على زيادتها، 

وحتركن يف كل الجتاهات التي ترين اأنها ت�صب يف خدمة 

حتقيق ذاتكن وبناء وطنكن«.

رمزي: املراأة ت�ضارك يف مناحي احلياة
املراأة  جلنة  ورئي�صة  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  واأكدت 

للمراأة  ال�صيا�صية  القيادة  دعم  اأهمية  رمزي  هالة  والطفل 

متكنت  التي  الكبرية  الجنازات  اإن  وقالت  البحرينية، 

املراأة البحرينية من ك�صبها عرب تاريخها الطويل تتوجت 

كجهة   2001 العام  يف  للمراأة  الأعلى  املجل�س  بتاأ�صي�س 

اإ�صرافية ا�صت�صارية عليا يف كل ما يتعلق بق�صايا املراأة.

و�صددت رمزي على اأن ذلك مكن املراأة البحرينية من 

يف  لي�س  خاللها  من  ت�صهم  قيادية  منا�صب  اإىل  الو�صول 

تقدمي الراأي وامل�صورة واتخاذ القرار فقط، واإمنا يف و�صع 

عندما  وذلك  باأكمله،  البلد  عليها  ي�صري  التي  الت�صريعات 

حظيت املراأة بتمثيل عال يف جمل�س ال�صورى، اإ�صافة اإىل 

التي  ال�صعبية  الإرادة  مع  ال�صيا�صية  الإرادة  هذه  تالقي 

اأو�صلت ثالث ن�صاء اإىل �صدة املجل�س النيابي يف انتخابات 

2014 الربملانية.

ت�صمل  العامة  احلياة  يف  املراأة  م�صاركة  اأن  واأ�صارت 

بالدولة  العامة  املوؤ�ص�صات  يف  القيادية  املنا�صب  توليها 

اإىل  اإ�صافة  وزارة،  ووكيلة  ووزيرة  وقا�صية  كنائبة 

املحافل  يف  اخلارج،  يف  اململكة  متثيل  مبهمة  النهو�س 

الدبلوما�صية والقت�صادية والريا�صية وغريها.

ولفتت اإىل ال�صعي املتوا�صل وت�صافر اجلهود من اأجل 

ا�صتكمال منظومة الت�صريعات والقوانني التي توفر احلماية 

القانونية للمراأة وتعاقب كل مييز �صدها، وخ�صت بالذكر 

ان�صمام البحرين منذ العام 2002 اإىل اتفاقية الق�صاء على 

جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة )�صيداو(.

عقود من التطور
من جانبها، قالت مديرة اإدارة الثقافة والفنون يف هيئة 

البحرين للثقافة والآثار ال�صيخة هال بنت حممد اآل خليفة 

البحرين  مكن  البحريني  للمجتمع  احل�صاري  التطور  اإن 

من رفع م�صاهمة جميع مكونات املجتمع يف عملية التنمية 

وغريها،  والقت�صادية  وال�صيا�صية  والجتماعية  الثقافية 

وكانت املراأة البحرينية منذ اأيام الغو�س قادرة على اإدارة 

اأ�صرتها اإ�صافة اإىل اخلروج للعمل وم�صاندة الرجل.

وقالت ال�صيخة هال اإن املكانة التي و�صلت اإليها املراأة 

بل  مفاجئا،  تطورا  تكن  مل  الأخرية  الآونة  يف  البحرينية 

البحرين،  مملكة  تاريخ  من  طويلة  مل�صرية  كتتويج  جاء 

يف  للفتيات  النظامي  للتعليم  مدر�صة  اأول  تاأ�صي�س  منذ 

عرب  ال�صيا�صية  احلياة  يف  م�صاركتها  ثم   ،1928 العام 

النتخابات البلدية يف ثالثينيات القرن املا�صي، كما وكان 

الطب  يف  وخارجيا،  داخليا  بارزات  ن�صاء  البحرين  لدى 

العقود  طيلة  وغريها  والفنون  والريا�صة  والقت�صاد 

املا�صية.

بثقة  جديرة  اأنها  اأثبتت  البحرينية  املراأة  اأن  واأكدت 

قيادتها و�صعبها، وا�صتطاعت يف كل املواقع التي �صغلتها 

ترك املكان اأف�صل مما كان عليه، واأن الطريق مفتوح اأمامها 

من اأجل حتقيق املزيد من املكت�صبات والإجنازات.

التعليم ثم التعليم
الدكتور  للبنات  امللكية  اجلامعة  رئي�س  اأكد  بدوره، 

مازن جمعة اأن املراأة البحرينية حظيت برعاية كرمية من 

�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية �صبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة 

للمراأة،  الأعلى  املجل�س  رئي�صة  املفدى  امللك  جاللة  قرينة 

يف  امل�صتويات  اأعلى  من  املراأة  لق�صايا  دعما  وفر  ما  وهو 

م�صاركتها  تعزيز  على  املراأة  �صموها  �صاعدت  كما  اململكة، 

يف بناء الوطن واملجتمع والأ�صرة لتكون �صريكا فاعال يف 

بناء الوطن.

اأخذ  من  املراأة  متكني  يف  التعليم  اأهمية  اإىل  واأ�صار 

حقوقها كاملة، ورفع م�صاهمتها يف تعزيز نه�صة جمتمعها، 

يف  فاعل  ك�صريك  الطبيعي  بدورها  لت�صطلع  ومتكينها 

عملية التنمية امل�صتدامة.

 

�ضيدات اأعمال ناجحات
ب�صركة  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي�س  قالت  فيما 

اإنه  ماك�صيفريي  جوان  املعلومات  لتقنية  اخلليج«  »�صلة 

ومن خالل الطالع نرى اأن املراأة مكونا اأ�صا�صيا يف امل�صرية 

ومهم  حموري  بدور  قامت  وقد  للبحرين،  احل�صارية 

وخ�صت  وتطورها،  البحرين  نه�صة  يف  رئي�صي  ك�صريك 

القت�صادية،  احلياة  يف  البحرينية  املراأة  م�صاركة  بالذكر 

وقالت ماك�صيفريي: »اأرى اأن املراأة البحرينية بارعة جدا 

يف تاأ�صي�س الأعمال واإجناح امل�صروعات اخلا�صة، والقدرة 

على بناء العالقات لي�س مع نظرياتها من �صيدات الأعمال 

العمل  فرق  اإدارة  وكذلك  الأعمال،  رجال  مع  واإمنا  فقط، 

بجدارة«.

وا�صافت »ل �صك اأن وجود الدعم احلكومي واملجتمعي 

املعلومات  تقنية  م�صاريع  يف  املراأة،  جناح  اأجل  من  مهم 

قدرات  من  متلكه  وما  ذاتها،  املراأة  تبقى  لكن  وغريها، 

ومهارات و�صجاعة، هي العوامل الأهم يف جناحها«.

جوان ماك�شيفريي هالة رمزي  جو�شي مكونيل د. مازن جمعة ال�شيخة هال بنت حممد اآل خليفة

م�ضوؤول مبركز عي�ضى الثقايف رئي�ًضا جلمعية املكتبات يف اخلليج
العامة  املكتبية  اخلدمات  ق�صم  رئي�س  ت�صدر 

باإدارة املكتبة الوطنية مبركز عي�صى الثقايف نا�صر 

اإدارة جمعية  انتخابات جمل�س  نتائج  علي  حممد 

العربي(. اخلليج  )فرع  املتخ�ص�صة  املكتبات 

رئي�صا  علي  انتخاب  عن  القرتاع  نتائج  واأ�صفرت 

منتخبا للجمعية يف الدورة الأوىل 2017-2016 

ورئي�صا يف الدورة الثانية 2017-2018، وذلك 

للجمعية  الـ22  ال�صنوي  املوؤمتر  اأعمال  ختام  يف 

والذي عقد يف دولة الكويت يف الفرتة من 21-19 

اأبريل ال�صابق.

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�س  ونظم 

الذي  املوؤمتر  الوطنية  الكويت  ومكتبة  والآداب 

و�صم بعنوان »التحديات امل�صتقبلية ملهنة املكتبات 

واملعلومات«.

وقال نائب رئي�س جمل�س الأمناء املدير التنفيذي 

ملركز عي�صى الثقايف د. ال�صيخ خالد بن خليفة اآل 

اإجنازا جديدا  اإن انتخاب نا�صر حممد يعد  خليفة 

تقدير  يعك�س  وهو  الأفراد،  م�صتوى  على  للمركز 

املعنيني يف فرع اخلليج العربي جلمعية املكتبات 

ومهارة  البحرين  مملكة  لإمكانيات  املتخ�ص�صة 

توفري  �صرورة  على  م�صددا  الب�صرية،  مواردها 

اأف�صل ال�صبل والإمكانيات لإعداد وتطوير الكفاءات 

والكوادر الوطنية املوؤهلة يف كافة املجالت املهنية 

املتخ�ص�صة.  املحافل  اململكة يف  تربز �صورة  التي 

عاملية  منظمة  هي  املتخ�ص�صة  املكتبات  وجمعية 

الوليات  يف  ومقرها   1909 عام  يف  تاأ�ص�صت 

املتحدة الأمريكية، وتخدم اأكرث من 12،000 ع�صو 

متخ�ص�س يف جمال املكتبات واملعلومات مبختلف 

يف  والأكادميية  واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات 

83 بلدا حول العامل، ويعود تاأ�صي�س فرع اخلليج 

من  مببادرة   1992 عام  اإىل  للجمعية  العربي 

باململكة  اأرامكو  �صركة  مبكتبة  موظفني  جمموعة 

الإعالم مبملكة  وزارة  وتبنت  ال�صعودية.  العربية 

وهي  للفرع،  الرئي�صي  املقر  احت�صان  البحرين 

تعنى باإعداد املتخ�ص�صني وتطوير العالقات املهنية 

حتديات  وملواجهة  امل�صتجدات  لإدارة  والتن�صيق 

املهنة، بالإ�صافة اإىل اإقامة موؤمتر �صنوي يف اإحدى 

دول اخلليج العربي ملناق�صة الق�صايا امل�صتجدة يف 

يف  التقنية  التطورات  اآخر  على  والطالع  املجال، 

معر�س م�صاحب للموؤمتر.

وياأتي ذلك بعد اإعالن مركز عي�صى الثقايف عن 

ا�صت�صافته لأعمال املوؤمتر ال�صنوي الـ23 جلمعية 

على  العربي(  اخلليج  )فرع  املتخ�ص�صة  املكتبات 

القادم  اأبريل العام  اأر�س مملكة البحرين يف �صهر 

متخ�ص�س   300 عن  يربو  ما  م�صتقطبا   ،2017

يف علم املكتبات واملعلومات يف املنطقة، اإىل جانب 

التي  املتخ�ص�صة  ال�صركات  يحت�صن  معر�س 

�صتكون  والتي  العلم،  يف  التطورات  اآخر  حتاكي 

عرب  البحرين  مملكة  تاريخ  يف  ال�صاد�صة  املرة 

عام  اآخرها  كان  حيث  املا�صية،  الـ22  ال�صنوات 

2012 بالتعاون مع جامعة اخلليج العربي.

يجعل البحريني اخليار الأف�شل لدى القطاع اخلا�ص

»البحرنة« خارج  العمل  ت�ضاريح  وجتديد  لإ�ضدار  اختياري  ر�ضم  دينار   300
�صارة جنيب: 

الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 

املوقر قرارا ب�صاأن احت�صاب ر�صم اختياري قدره 

300 دينار ي�صاف اإىل ر�صم اإ�صدار او جتديد اأي 

البحرنة  ن�صبة  خارج  �صنتني  ملدة  عمل  ت�صريح 

املقررة.

واأ�صار القرار الذي ن�صر يف العدد الأخري من 

اجلريدة الر�صمية ب�صاأن بع�س الر�صوم املفرو�صة 

الر�صم  اأن  اإىل  العمل  �صوق  تنظيم  هيئة  لدى 

الإ�صايف ل ي�صري على من التزم بن�صبة البحرنة 

تنظيم  وهيئة  العمل  وزير  القرار  ودعا  املقررة. 

�صوق العمل اىل حت�صيل الر�صم املن�صو�س عليه 

مبا تتنا�صب قيمته مع مدة �صريان ت�صريح العمل 

املطلوبة من املدد التي ت�صدر بها الت�صريح لدى 

الهيئة. 

على  بناء  وافق  قد  الوزراء  جمل�س  وكان 

تو�صية اللجنة التن�صيقية برئا�صة �صاحب ال�صمو 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  امللكي 

لنظام  مواز  اختياري،  نظام  ا�صتحداث  على 

ال�صماح للراغبني  البحرنة احلايل، يتم مبقت�صاه 

من اأ�صحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل 

وفق  فقط،  الإ�صافية  العمالة  على  اأعلى  ر�صوم 

�صرطا  البحرنة  اعتبار  ومنها  حمددة،  �صوابط 

ومراعاة  العمل وجتديدها،  بت�صاريح  لالحتفاظ 

يف  العاملني  البحرينيني  اأعداد  تثبيت  يتم  اأن 

اأن  على  التطبيق،  بداية  املن�صاأة يف  اأو  املوؤ�ص�صة 

التجديدات ب�صورة عامة  النظام على  يطبق هذا 

بعد عام من تطبيقه على الإ�صدار اجلديد، وكلف 

الإجراءات  باتخاذ  املخت�صة  اجلهات  املجل�س 

القانونية والفنية الالزمة لذلك.

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  و�صرح 

جاهزة  الهيئة  باأن  العب�صي  اأ�صامة  العمل  �صوق 

املوازي  الختياري  النظام  لتطبيق  وتقنيا  فنيا 

القرار  هذا  اأن  معتربا  احلايل،  البحرنة  لنظام 

�صي�صتفيد  اإذ  املرونة،  من  مزيدا  ال�صوق  �صيمنح 

منه اأ�صحاب الأعمال، كما اأنه يحقق هدفا اأ�صا�صيا 

بني  التكلفة  فجوة  ردم  وهو  الدولة،  تتبناه 

خيارا  البحريني  يجعل  ما  والأجنبي  البحريني 

مف�صال للقطاع اخلا�س.

لتطبيق  م�صتعدة  الهيئة  اإن  العب�صي  وقال 

الوزراء،  جمل�س  جهود  تفعيل  بهدف  القرار، 

الرامية لتحقيق بيئة اأف�صل لال�صتثمار يف ال�صوق 

البحرينية املحلية، واأن ال�صوابط التي �صتعتمد، 

ت�صع يف اأولوياتها اأهمية املحافظة على البحرنة، 

بت�صاريح  لالحتفاظ  اأ�صا�صيا  �صرطا  واعتبارها 

يعترب  القرار  واأن  خا�صة  وجتديدها،  العمل 

جتعل  التي  العملية  القت�صادية  الإجراءات  من 

املحافظة  مع  لال�صتثمار،  جاذبية  اأكرث  البحرين 

الفر�صة  باإتاحة  املتعلقة  الدولة  ثوابت  على 

يخلقها  التي  الوظائف  على  للمناف�صة  للبحريني 

القت�صاد �صنويا، ويكون �صاحب الأولوية فيها.

�صياق  يف  اتخذ  القرار  اأن  العب�صي  واعترب 

اإىل  الهادفة  القت�صادية،  الروؤية  مع  متناغم 

اأمام  الإجراءات  وت�صهيل  التجاري  الن�صاط  دعم 

اأ�صحاب العمل لي�صاندهم يف م�صك زمام املبادرة 

يف جهود الزدهار القت�صادي ال�صامل يف اململكة.

معر�س »احلريف« ينطلق اليوم يف 
جممع ال�ضيف بالتزامن مع عيد العمال

يفتتح يف ال�صاعة الـ )12:30( من 

»احلريف«  معر�س  الأحد،  اليوم  ظهر 

ال�صيف  جممع  يف  »متكني«  تقيمُه  الذي 

واحد،  رقم  البوابة  عند  التجاري، 

بالتزامن مع احتفاء العامل بعيد العمال.

من  كنتاج  املعر�س  هذا  وياأتي 

»متكني«  نظمتها  التي  الدورة  نتاجات 

عنوان  حتت  اأ�صابيع،  اأربعة  مدى  على 

الحرتايف«  للت�صوير  دملون  »م�صروع 

املتدربني  من  عدد  بتدريب  وعنيت 

الفوتوغرايف  الت�صوير  اأ�صا�صيات  على 

فيها  تناول  اأ�صابيع،  اأربعة  مدى  على 

يف  الأ�صا�صية  التقنيات  املتدربون 

لكيفية  بالإ�صافة  الكامريا،  ا�صتخدام 

جانب  اإىل  برقمية،  ال�صور  معاجلة 

اأ�صا�صيات الت�صوير اجلمايل. كما زودت 

لدخول  الالزمة  بالأ�صا�صيات  املتدربني 

�صوق العمل يف جمال الت�صوير.


