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»العليا لتقنية االتصاالت« تقّر سياسة استضافة
 األنظمة اإللكترونية... وتوافق على نظام »الشكاوى الوطني«

§المنامة - بنا
لتقنية  العليا  اللجنة  أقّرت    [
سياسة  واالتصاالت  المعلومات 
اإللكترونية  األنظمة  استضافة 
الجهات  على  وتعميمها  الحكومية 
تمثل  والتي  بها،  للعمل  الحكومية 
ـــراءات  واإلج القواعد  مجموعة 
تتبع  أن  يجب  التي  والمسئوليات 
التطبيقات  واستضافة  تطوير  عند 
كما  الحكومية.  اإللكترونية  والنظم 
مشروع  مقترح  على  اللجنة  وافقت 
الموحد  الوطني  الشكاوى  نظام 
موحدة  واجهة  لوضع  الــهــادف 
وتحويلها  الشكاوى  الستقبال 

للجهات الحكومية المختصة.
نائب  ــرؤس  ت ــك، خــال  ذل جــاء 
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت 
آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو 
القضيبية  بقصر  مكتبه  في  خليفة، 
آذار  )13مـــارس/  األربعاء  أمس 
والثاثين  السابع  االجتماع   ،)2013
المعلومات  لتقنية  العليا  للجنة 
رئيس  نائب  بحضور  واالتصاالت، 

علي  الشيخ  سمو  الوزراء  مجلس 
رئيس  ونائب  خليفة،  آل  خليفة  بن 
بن  خالد  الشيخ  ــوزراء  ال مجلس 

عبداهلل آل خليفة، وأعضاء اللجنة.
استراتيجية  اللجنة  وأقـــّرت 
شبكات  عبر  اإللكترونية  المشاركة 
يهدف  والذي  االجتماعي،  التواصل 
شبكات  استخدام  تعزيز  ــى  إل
الجهات  بين  االجتماعي  التواصل 
تعمل  والتي  والمجتمع،  الحكومية 
وسرعة  الشفافية  تعزيز  على 

التواصل.
سير  تقرير  اللجنة  ناقشت  كما 
استراتيجية  مشاريع  في  العمل 
 ،2013 لعام  اإللكترونية  الحكومة 
تحقيقها  تم  التي  اإلنجازات  وأبرز 
إلى  إضافة  الماضي،  العام  خال 

المشاريع المستقبلية.
سمو  ــاد  أش الصدد،  هــذا  وفــي 
خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 
خال  تحققت  التي  باإلنجازات 
األثر  لها  كان  والتي  الماضي،  العام 
الخدمات  وتعزيز  تطوير  في  الكبير 
كما  البحرين،  في  اإللكترونية 

الدولية  مكانتها  تعزيز  في  ساهمت 
إلى  سموه  مشيراً  المجال،  هذا  في 
منحت  التي  الدولية  الجائزة  أن 
زاجل  نظام  تطوير  عن  للبحرين 
وجائزة  اإللكترونية،  للمراسات 
العام في  القطاع  أفضل مؤسسة في 
منطقة الشرق األوسط، وذلك ضمن 
جوائزالحكومة اإللكترونية الدولية.

الخطة  الــلــجــنــة  ــت  ــش ــاق ون
المعلومات  لتقنية  االستراتيجية 
الدراسة  ضوء  في  واالتــصــاالت 
تقنية  حوكمة  لجنة  أعدتها  التي 
المعلومات واالتصاالت، التي كشفت 
المشاريع  من  مجموعة  وجود  عن 
الحكومية،  الجهات  قبل  من  المقدمة 
198 مشروعاً، بكلفة  والبالغ عددها 
إجمالية بلغت نحو 48 مليون دينار 

بحريني. 
ــت تــوصــيــات  ــرض ــع ــت واس
المعلومات  تقنية  حوكمة  لجنة 
واالتصاالت بهذا الشأن، والتي أكدت 
المشتركة  الخدمات  مبادرات  تفعيل 
وزيــادة  الحكومية،  الجهات  بين 
الحكومية  الجهات  بين  التنسيق 

المزدوجة  بالمشاريع  يتعلق  فيما 
القاضي  القرار  والمتشابهة، وتفعيل 
بضرورة حصول الجهات الحكومية 
لجنة  من  المباشرة  الموافقة  على 
حوكمة هيئة المعلومات واالتصاالت 
والميزانية  الجديدة  المشاريع  على 

المرصودة لها.
اللجنة  اســتــعــرضــت  كــمــا 
ومعرض  لمؤتمر  التحضيرات 
للحكومة  ــي  ــدول ال البحرين 
توزيع  وحفل   ،2013 اإللكترونية 
اإللكترونية،  للحكومة  التميز  جائزة 
والذي يقام برعاية سمو نائب رئيس 
أبريل/   10-8( من  الوزراء  مجلس 
في  سيشارك  حيث  المقبل(،  نيسان 
الدوليين  الخبراء  من  عدد  المؤتمر 
اإللكترونية  الحكومة  مجال  في 
من  عدد  من  المعلومات  وتقنية 
عن  ممثلين  إلى  إضافة  العالم،  دول 
منظمة األمم المتحدة وبرنامج األمم 
سيشمل  حيث  اإلنمائي،  المتحدة 
الفعاليات  من  العديد  على  المؤتمر 
وورش العمل المتخصصة في مجال 

تقنية المعلومات واالتصاالت.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مترئسًا اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت

»ألبا«: وفينا بالتزاماتنا تجاه العقود الموقعة مع 
الموظفين المفصولين ولم يلتزموا بمتطلبات العمل

§سترة - ألبا
الخبر  ــى  إل إشــارة   [
صحيفتكم  في  المنشور 
آذار  ــارس/  م  6( بتاريخ 
عــنــوان:  تحت    )2013
لم  المفصولين  »عشرات 
أعمالهم«،  إلــى  يــعــودوا 
الشركة  إدارة  بأن  نفيدكم 
في  جــاء  ما  جميع  تنفي 
مغالطات،  من  المقالة  هذه 
ونؤكد لكم أن إدارة الشركة 
التزاماتها  بجميع  أوفت  قد 
مع  الموقعة  العقود  تجاه 

المفصولين،  الموظفين 
عملية  بمباشرة  وقامت 
على  العمل  في  إدماجهم 
ولألسف  أنهم  إال  دفعات، 
جانبهم  من  يلتزموا  لم 
العمل  ومتطلبات  بإجراءات 
من  ليس  ألغراض  بالشركة 
أنفسهم  إقحام  مصلحتهم 
نطاق  عــن  وتــخــرج  بها 

العمل.
موضوع  يخص  فيما  أما   
في  الشركة  إدارة  »تفنن 
على  التأزيم  ممارسات 
المذكورة«؛  النقابة  أعضاء 

فإن إدارة الشركة تؤكد أنه 
ألي  استهداف  أي  يوجد  ال 
اإلدارة  وأن  الموظفين  من 
على  الحرص  كل  تحرص 
حد  على  موظفيها  معاملة 
سواء، وذلك طبقا لما تنص 
والقوانين  اللوائح  عليه 

ألبا. الخاصة بشركة 
القانونية  اإلجراءات  أما 
النقابة  إلنشاء  اتبعت  التي 
إدارة  بينت  فقد  الجديدة؛ 
عليها  تحفظها  الشركة 
التحفظ  أوجــه  وقــدمــت 
العمل. للمعنيين في وزارة 

اليوم هو األخير 
لدفع رسوم الفصل الثاني بالبوليتكنك

§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين
إدارة  مدير  بأعمال  القائم  صرحت   [
القبول والتسجيل بالبوليتكنك كاثرين والكر 
بأن آخر يوم لدفع الرسوم الدراسية للفصل 
الجاري  العام األكاديمي  الثاني من  الدراسي 
الموافق  الخميس  اليوم  هو   2013  -  2012
)14 مارس/ آذار 2013(، مشددة على أنه في 
حال عدم دفع الرسوم خال الفترة المحددة 

سيعتبر التسجيل الغًيا.
ودعت والكر الطلبة إلى مراجعة التواريخ 
الدراسي  للفصل  األكاديمية  والخطة  المهمة 
من خال زيارة الموقع اإللكتروني لبوليتكنك 

البحرين.
يوم  تنظم  البحرين  بوليتكنك  أن  يذكر 
»اليوم  فعالية  الجاري(  مارس   23( السبت 
شرائح  جميع  إلى  الموجه  الثاني«  المفتوح 
المتوقع  الطلبة  وخصوًصا  المجتمع، 
الجاري  العام  العامة  الثانوية  في  تخرجهم 
وأولياء أمورهم، وذلك للتعرف على البرامج 
المواكبة  البوليتكنك  تقدمها  التي  األكاديمية 
التعليمية،  والبيئة  العمل،  سوق  لمتطلبات 
وجًها  المنتظمين  والطلبة  األساتذة  ومقابلة 

لوجه وحضور بعض ورش العمل التعليمية 
التي تنظمها مختلف الكليات في البوليتكنك، 
مسارهم  اختيار  على  الطلبة  يساعد  بما 
للتسجيل  والتهيؤ  طمأنينة،  بكل  الجامعي 
في البوليتكنك للعام األكاديمي المقبل2013 
شهر  في  أبوابه  يفتح  أن  المتوقع   2014  -

أبريل/ نيسان المقبل.

كاثرين والكر

منها تدشين ركن الكتاب المغربي في المكتبة الوطنية وأمسيات فكرية وشعرية وطربية 

»عيسى الثقافي« والسفارة المغربية يطلقان فعاليات »أيام ثقافية مغربية« اإلثنين المقبل
§الجفير - زينب التاجر 

السفارة  مع  بالتعاون  الثقافي  عيسى  مركز  يطلق   [
 )2013 لعام  آذار  مارس/   18( المقبل  اإلثنين  يوم  المغربية 
أن تستمر  المزمع  ثقافية مغربية« والتي من  »أيام  فعاليات 
أمناء  مجلس  رئيس  من  رعاية  تحت  أيام  أربعة  مدى  على 
المركز سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة، وفي ذلك دشن 
المركز مؤتمرا صحافيا لإلعان عن تلك الفعاليات صباح يوم 
أمس )األربعاء 13 مارس 2013(، أشار فيه المدير التنفيذي 
الفعاليات  أنها تشمل عددا من  للمركز خلدون أباحسين إلى 
الوطنية  المكتبة  في  المغربي  للكتاب  ركن  تدشين  األولى 
معتبرا  كتاب،   400 اآلن  منها حتى  كتاب وصل   1300 يضم 
ذلك إضافة نوعية للمكتبة وفرصة إلثرائها ووسيلة لتوفير 

مادة ثقافية مغربية للباحثين.
للمغرب في  أول ركن  يعد  المغربي  الكتاب  أن ركن  وذكر 
الخليج العربي وثالث ركن في المكتبة الوطنية والمركز بعد 
الثانية  الفعالية  إلى  أشار  فيما  السعودي واإلماراتي،  الركن 
»التواجد  عن  محاضرة  يتضمن  فكريا  محورا  تضم  والتي 
كلية  عميد  نائب  يقدمها  والبحرين«  المغرب  في  البرتغالي 
وأمسية  بنحادة  عبدالرحيم  بالرباط  واإلنسانية  اآلداب 

شعرية للشاعرة وفاء العمراني.
أمسية  تضم  والتي  الثالثة  الفعالية  إلى  مشيرا  وتابع 
األندلسي لمدينة  النسوية للطرب  المجموعة  طربية تحييها 

تطوان.
وقال: »تأتي هذه الفعاليات تجسيدا للتعاون بين السفارة 
بين  العاقة  لتوضيح  عليها  عملنا  وقد  والمركز  المغربية 
الثقافية  للعاقات  جديدة  النطاقة  والتأسيس  البلدين 
لرؤية  ترجمة  هي  المركز  رسالة  أن  إلى  منوها  المتبادلة«، 
جالة ملك الباد أن يكون مرآة للبحرين على العالم ووسيلة 

للتواصل بين الحضارات وتبادل الخبرات. 
هذا ووجه أباحسين شكره لجالة الملك على دعمه الدائم 
عيسى  مركز  بالذكر  خاصا  المملكة  في  المؤسسات  لجميع 
الثقافي، فيما وجه شكرا لراعي الحفل ولجميع أعضاء مجلس 
أن  سبيل  في  يبذلونها  التي  للجهود  العليا  واإلدارة  األمناء 

يكون المركز منارة للفكر والثقافة.
البحرين  في  المغربية  المملكة  سفير  تحدث  جانبه،  ومن 
أحمد رشيد خطابي في المؤتمر، مشيرا إلى أن األيام الثقافية 
والعشرين  الواحد  الثامن عشر حتى  منذ  للفعالية ستنطلق 
من الشهر الجاري وذلك بتعاون بين السفارة والمركز وبعد 
استعدادات طويلة حرص فيها الطرفان على أن تكون مثمرة 

وتعكس عمق العاقة الثقافية بين البلدين.

وثمن الدعم الذي تلقاه الفعالية والقائمين عليها من سمو 
راعي الحفل الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة، فيما شكر كل 
من أسهم في تنظيمها، متمنيا ان تكون لبنة جديدة لتعميق 

جسور التواصل مع أهل البحرين.
بالمنتوج  للتعريف  تأتي  الفعاليات  تلك  أن  إلى  وأشار 
الرسمية  للتوجيهات  وفقا  واألندلسي  المغربي  الثقافي 

الصادرة من صاحب الجالة ملك المغرب.
»ان  قال:  إذ  الفعاليات،  تفاصيل  عن  الحديث  في  واسهب 
والثقافي  والفكري  اإلنساني  التواصل  هي  األيام  هذه  قيمة 
منسيا  طابعا  إعطائها  عدم  على  حرصنا  وقد  البلدين  بين 
بين مركز عيسى  تفاهم  مذكرة  لتوقيع  بالترتيب  قمنا  لذلك 
إثراء  عن  فضا  الفعاليات  ضمن  الوطنية  والمكتبة  الثقافي 

المكتبة الوطنية بكتب عن الثقافة المغربية خدمة للباحثين 
والمفكرين والمهتمين بالتاريخ«.

وتابع أنهم حرصوا على أن تشمل الفعاليات محاور فكرية 
وأخرى فنية طربية وشعرية، لذا جاءت مشاركة المجموعة 
النسوية للطرب األندلسي لمدينة تطوان والتي تأسست عام 
الطابع  ذات  المغربية  المملكة  شمال  تطوان  بمدينة   1986
في  الموسيقي  تكوينهم  المجموعة  أعضاء  وتلقى  األندلسي 
المعهد الوطني للموسيقى بطوان، فيما حصلت على الجائزة 
األورو-متوسطي  البيضاء  الدار  بمعرض  األولى  الوطنية 

سنة 1998.
وطنية  مهرجانات  في  شاركت  المجموعة  أن  وأضاف 
وإقليمية وعالمية متعددة وقامت بعدة جوالت فنية في عدد 
كما  عالمية  لمناسبات  أمسيات  وأحيت  المغربية  المدن  من 
 1999 بتطوان سنة  للسينما  الوطني  المهرجان  في  شاركت 
باسبانيا  فنية  وفعاليات  هولندا  في  العالم  ثقافات  وملتقى 

والبرتغال وانجلترا.
فرصة  األيام  هذه  تكون  أن  على  المنظمين  حرص  وأكد 
إللقاء الضوء على الماضي الجميل واالمبراطوريات العماقة 

فضا عن التأكيد على إثراء الفعاليات بأمسيات شعرية.
ومفكرين  كتاب  من  الحضور  أبدى  ذي صلة،  سياق  وفي 
مملكة  في  الفعاليات  هذه  مثل  بإقامة  سعادتهم  ومثقفين 
البحرين، آملين أن يتم تدشين فعاليات بحرينية ثقافية في 
البلدين،  بين  العاقات  عمق  على  تأكيدا  فيها  ورأوا  المغرب 
الركن  إلى  المغربية  الكتب  وصول  إلى  بشوق  تطلعوا  كما 

الخاص بها في المكتبة الوطنية.
المغربية  بالثقافة  تعريفا  الكتب  تلك  تشمل  أن  وأملوا 
وتاريخها العريق، فيما ختموا مداخاتهم بتمنيات بأن تحقق 

هذه الفعاليات األهداف المرجوة منها.

المؤتمر الصحافي لإلعالن عن فعاليات »أيام ثقافية مغربية« أمس

»آرت دبي« تختار »غاليري البارح« من البحرين للمشاركة في »المعرض الفني الرائد«
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

] كشف آرت دبي 2013 عن اختياره لغاليري 
البارح من البحرين للمشاركة في فعاليات الدورة 
الشرق  في  الرائد  الفني  المعرض  من  السابعة 

األوسط وجنوب آسيا.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بموجب عملية اختيار 
الفنية، باالستناد  من الصاالت  دقيقة شملت عدداً 
إلى معايير محددة، مبيناً: »وينضم بذلك غاليري 
التظاهرة  هذه  في  المشاركين  قائمة  إلى  البارح 
إلى  المنطقة،  األكبر من نوعها على صعيد  الفنية 
جانب مجموعة من أبرز صاالت العرض الناشطة 
وأوروبــا  وإفريقيا  األوســط  الشرق  في  فنياً 

والواليات المتحدة األميركية«.
ولفت إلى بلوغ إجمالي عدد المشاركين إلى75 
العام  يكون  بأن  َيعد  ما  في  بلداً،   30 من  مشاركاً 

األكثر نجاحاً في تاريخ آرت دبي.
في  والقّيمة  العاّمة  المديرة  قالت  جانبها،  من 
مشاركتنا  »إن  الجيشي:  هيفاء  البارح  غاليري 
إلى  االهتمام  من  المزيد  باجتذاب  لنا  ستسمح 
أعمالنا والوصول إلى شريحة أوسع من متذّوقي 
الفّن، كما ستوفر أيضاً مشاركتنا الفرصة لفنانينا 
الفن  وهواة  محتملين  مقتنيين  مع  للتواصل 

وجامعيه من مختلف أنحاء المنطقة«.
ويعد غاليري البارح أحد المشاركين الـ 75 في 
دورة العام 2013 من آرت دبي، كما وإّنه أحد أقدم 

المشاركين في تاريخ هذا الحدث الذي شهد نجاحاً 
على مّر األعوام الست الماضية. 

للفنانين  السنوي  اإلقامة  برنامج  إطار  وفي 
مؤسسة  تديره  الذي   ،)A.i.R Dubai( والقّيمين 
دلفينا وهيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة( 
وتشكيل، يستعّد الفّنانون السّتة في هذا البرنامج 
ودينا  العّطار،  وعّمار  عبدالعزيز،  ابتسام  وهم 
نور،  ويودي  نامي،  وجو  فاالكناز،  وريم  دانش، 
المقيمون  ساليو،  بيرينيس  المقيمة  والقّيمة 
 ،2013 الثاني  كانون  يناير/  شهر  منذ  دبي  في 
معرض  لتقديم  الجاري  آذار  مارس/  شهر  وحتى 
أعمال  إلى  إضافة  المفتوحة«،  »االستوديوهات 

فنية خاّصة بآرت دبي.

»البحرينية للمعاقين« تمول وتدعم 
مركز الرعاية المنزلية لذوي اإلعاقة

] أبرمت وزارة التنمية االجتماعية اتفاقية 
مع الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين 
الوحدة  وتمويل  دعم  بشأن  وأصدقائهم 
المتنقلة لمركز الرعاية المنزلية لذوي اإلعاقة.
وتم االتفاق بين الطرفين على إبرام العقد 
 2013 شباط  فبراير/  من  بدءاً  سنتين  لمدة 
الجمعية  تدير  بحيث   ،2015 فبراير  حتى 
بحسب  اإلعاقة«  لذوي  المتنقلة  »الوحدة 
تقديم  وتتولى  للوحدة،  تضعها  التي  الخطة 
الخدمات الازمة لألشخاص ذوي اإلعاقة في 

حدود اختصاصها ومن بينها ترتيب مواعيد 
المراجعة الطبية والنظافة الشخصية وغيرها 
بحسب احتياجات الحالة، كما ينص العقد على 
في جميع  المتنقلة خدماتها  الوحدة  تقدم  أن 
المجتمع  احتياجات  بحسب  البحرين  مناطق 
وزارة  ورقابة  إشراف  تحت  وذلك  المحلي، 
التنمية  وزارة  ومثَّل  االجتماعية.   التنمية 
والتأهيل  للرعاية  المساعد  الوكيل  العقد  في 
بدرية الجيب، كما مثل الجمعية رئيس مجلس 

اإلدارة جاسم محمد سيادي.


