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تر�أ�س �شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

بق�شر  مكتبه  يف  و�لتدريب  �لتعليم  تطوير  جلنة  رئي�س  �ل��وزر�ء 

تقرير  بد�يته  يف  ��شتعر�س  �لذي  �للجنة  �جتماع  �أم�س  �لق�شيبية 

�لتقدم �ملوؤ�ش�شي لكلية بوليتكنك �لبحرين و�لذي يبني مدى �الجناز 

�ملتحقق يف تطوير عمل �لكلية و�لتحديات �لتي تو�جهها و�لتطلعات 

�مل�شتقبلية لها. 

كافة  و�شع  �شرورة  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  �أكد 

�لطلبة  من  �لكلية  مبخرجات  لالرتقاء  �ملطلوب  و�لدعم  �المكانيات 

�لقادرين على �ملناف�شة يف �شوق �لعمل.

�ملكلفة  �لفرعية  �للجنة  عمل  �شري  تقرير  �إىل  �للجنة  و��شتمعت 

ومو�كبة  �لتوظيف  فر�س  حت�شني  ��شرت�تيجية  تنفيذ  مبتابعة 

خمرجات �لتعليم ملتطلبات �شوق �لعمل و�لتي تهدف لتكامل �جلهود 

�جلهات  وكافة  و�لتدريب  �لتعليم  تطوير  مبادر�ت  بني  و�لتن�شيق 

�خلريجني  فر�س  بهدف حت�شني  و�لعمل  �لتعليم  قطاعي  �ملعنية يف 

يف �شوق �لعمل.

و�أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة �شرورة دعم مبادر�ت 

تطوير �لتعليم و�لتدريب وجتاوز معوقاتها و�لتحديات �لتي تو�جهها 

ل�شمان حتقيق �أهد�فها �لتي �أن�شئت من �أجلها.

خالل تروؤ�شه �جتماع جلنة تطوير �لتعليم و�لتدريب

حممد بن مبارك: دعم البوليتكنك لالرتقاء مبخرجاتها

حملة لتنظيم 

مرافئ ال�صيد البحري

وكيل  خليفة  �آل  عي�شى  بن  خليفة  �ل�شيخ  ثّمن 

�لبلديات  �شوؤون  بوز�رة  �لبحرية  و�لرثوة  �لزر�عة 

وز�رة  مع  �جلهود  وت�شافر  بتعاون  و�ل��زر�ع��ة 

و�إد�رة  �ل�شو�حل  خفر  قيادة  يف  ممثلة  �لد�خلية 

�جلمارك، �الأمر �لذي �أ�شهم يف ر�شد و�شبط �لعديد 

من �ملخالفات يف �إطار تكثيف �لرقابة من �أجل حماية 

�لرثوة �لبحرية.

وك�شف �لوكيل �إطالق حملة م�شرتكة بالتعاون 

�ل�شيد  مر�فئ  لتنظيم  �ل�شو�حل  خفر  قيادة  مع 

وغري  �ملهملة  �ل�شفن  �أو�شاع  لت�شحيح  �لبحري 

�مل�شجلة يف �ملر�فئ، وذلك من �مل�شلحة �لعامة ويف 

�لرقابة  وتطبيق  �ل�شيادين  �إبحار  ت�شهيل  �شبيل 

�شفن  مر�فئ  كافة  يف  �لبحري  �ل�شيد  وتنظيم 

�شرورة  على  م�شدد�ً  للوز�رة.  �لتابعة  �ل�شيادين 

�ل�شمكي  بالقطاع  و�لعاملني  �ل�شيادين  تعاون 

�اللتز�م بالقو�نني و�الأحكام �ملتعلقة بال�شيد �لبحري 

وحماية �لرثوة �لبحرية بهدف �حلفاظ على �ملخزون 

حتقيق  يف  �أ�شا�شي  كعن�شر  الأهميته  نظر�ً  �ل�شمكي 

�الأمن �لغذ�ئي و��شتقر�ره يف �لبالد.

بن  �شادق  �ل�شحة  وزي��ر  ��شتقبل 

مببنى  مكتبه  يف  �ل�شهابي  عبد�لكرمي 

جمل�س  و�أع�شاء  رئي�س  باجلفري  �لوز�رة 

وذلك  �لبحرينية  �الأطباء  جمعية  �إد�رة 

�لتعاون  �شبل  وبحث  مناق�شة  �أجل  من 

و�لتن�شيق بني �لوز�رة و�جلمعية.

ويف بد�ية �للقاء رحب �لوزير برئي�س 

و�أع�شاء �جلمعية د�عياً ومتمنياً لهم دو�م 

من  يبذلونه  ما  كل  يف  و�لنجاح  �لتوفيق 

جهود لتطوير �لو�شع �ل�شحي، و�الرتقاء 

مبهنة �لطب يف مملكة �لبحرين.

من  عدد  مناق�شة  مت  �للقاء،  وخ��الل 

جمعية  تهم  �لتي  و�لق�شايا  �ملو�شوعات 

مت  حيث  �الأطباء،  من  ومنت�شبيها  �الأطباء 

�الأطباء، وما و�شلت  مناق�شة تعديل كادر 

�ملدنية،  ديو�ن �خلدمة  �ملباحثات مع  �إليه 

و�أ�شار �لوزير �إىل �أن وز�رة �ل�شحة تتابع 

�ملدنية و�أنها  با�شتمر�ر مع ديو�ن �خلدمة 

ت�شعى بكل �إخال�س لالنتهاء من هذ� �لكادر 

ملا فيه من خري لالأطباء وتعديل �أو�شاعهم. 

�لطب  ف�شل  مو�شوع  �إىل  �لتطرق  مت  كما 

�لتي  و�الآليات  �خلا�س  �لطب  عن  �لعام 

�لقر�ر  �أجل تنفيذ هذ�  تدر�شها �لوز�رة من 

مو�طنني  من  �جلميع  م�شلحة  مر�عاة  مع 

ومقيمني و�أطباء.

بن  ���ش��ادق  �ل�شحة  وزي���ر  و�أك���د 

خالل  للجمعية  �ل�شهابي  عبد�لكرمي 

�ملري�س  خدمة  ت�شع  �ل��وز�رة  �أن  �للقاء 

على  حتر�س  كما  �أولوياتها،  �أهم  �شمن 

�ل�شحية  �خلدمات  كافة  وتطوير  متابعة 

و�ملقيمني  للمو�طنني  �ملقدمة  و�لعالجية 

على �أر�س مملكة �لبحرين �حلبيبة.

جمعية  و�أع�شاء  رئي�س  و�أ�شاد  كما 

وحر�شه  �ل��وزي��ر  بتوجهات  �الأط��ب��اء 

�ل�شحي،  �لقطاع  بتطوير  و�هتمامه 

بني  �لتو��شل  ج�شور  مد  على  وحر�شه 

�لبحرينية،  �الأطباء  وجمعية  �ل��وز�رة 

من  له  ملا  �ملثمر  نهجه  ��شتمر�ر  يف  �آملني 

دور يف �الرتقاء بخدمات �لرعاية �ل�شحية 

و�لعالجية من جهة و�ملحافظة على �إيجاد 

جمتمع �شليم ومعافى من جهة �أخرى.

يف  �الأطباء  �إر�شال  �آلية  �إط��ار  ويف 

�لدور�ت �لتدريبية �لق�شرية خارج مملكة 

مل  �لوز�رة  �أن  �إىل  �لوزير  �أ�شار  �لبحرين، 

�لتدريبية  �لرب�مج  تتوقف يوماً عن تنفيذ 

�شمن  �لتدريب  مو�شوع  و�شع  و�أن��ه 

مالحظات  �أي  هناك  كانت  و�إذ�  �أولوياته، 

على �لنظام �ملتبع يف �لتدريب فاإن �لوز�رة 

ت�شب يف  �آليات  �أو  باأي مالحظات  ترحب 

م�شلحة تدريب موظفيها.

وزير ال�صحة يجتمع مع جمعية الأطباء البحرينية

�صمو ال�صيخ حممد بن مبارك مرتئ�صاً  الجتماع

�صمو ويل العهد لدى ا�صتقباله نائب رئي�س العمليات البحرية الأمريكية

عبد�لكرمي  بن  �شادق  �ل�شحة  وزي��ر  ق��ال 

�ل�شهابي �إن وز�رة �ل�شحة و�شعت خطة للتعاطي 

خالل  �لكورونا  بفريو�س  �الإ�شابة  �حتمالية  مع 

فرتة �حلج، و�شملت ��شتعد�د�ت ما قبل فرتة �حلج 

و�ملمر�شني  لالأطباء  ور�شة  عقد  يف  تتمثل  و�لتي 

�ملر�س،  ح��ول  للحمالت  �ملر�فقني  و�مل�شعفني 

على  تركز  توعوية  �إعالمية  حملة  �إىل  باالإ�شافة 

�جلهاز  طريق  عن  �ملنقولة  �الأمر��س  من  �لوقاية 

»�لربو�شور�ت«  توزيع  �شيتم  حيث  �لتنف�شي، 

على  �لكورونا  وخ�شو�شاً  باالنفلونز�  �خلا�شة 

�حلجاج، كما �شتعلق مل�شقات وتوجيهات حول 

�شبل �لوقاية من �النفلونز� ب�شكل عام توزع على 

ت�شتمل  كما  �ململكة،  يف  �ل�شحية  �ملر�فق  جميع 

�لالزمة قبل  �لتطعيمات  �أخذ  �لتاأكيد على  �خلطة 

�لذهاب للحج مبا فيها تطعيم �النفلونز�.

و�أ�شار وزير �ل�شحة �إىل �أن �الإجر�ء�ت �شت�شتمر 

�إجر�ئية  لو�ئح  عمل  و�شت�شمل  �حلج  فرتة  خالل 

تو�شع يف عيادتنا يف �ملنا�شك �ملقد�شة، مكة ومنى 

مقر�ت  يف  �إلز�مي  وب�شكل  تو�شع  كما  وعرفة، 

�حلمالت حيث �شتكون جزء� من تقييم �حلمالت، 

و�شيتم �لتاأكيد على جلان �لتفتي�س ببعثة مملكة 

�لبحرين للحج للتاأكد من وجود �للو�ئح �لتوعوية 

لرفع م�شتوى �لوعي �ل�شحي وخ�شو�شاً �جلانب 

�مل�شتبه  فح�س  �إىل  باالإ�شافة  للحجاج،  �لوقائي 

باإ�شابتهم باأمر��س تنف�شية �شديدة ملر�س �لكورونا 

وحتويله لعيادة �لبعثة �أو �إىل �حدى م�شت�شفيات 

�لعالج  �ل�شريفني وتوفري  حكومة خادم �حلرمني 

�لالزم لهم.

�لتاأكد من خلو  �أي�شاً  �الإجر�ء�ت  كما �شت�شمل 

�لتنف�شي  �جلهاز  باأمر��س  �مل�شابني  من  �حلمالت 

�ل�شديدة قبل �لعودة من �حلج، باالإ�شافة �إىل عقد 

لقاء رئي�س �للجنة �لطبية ببعثة مملكة �لبحرين 

�حلج  حلمالت  �لطبية  �لطو�قم  جميع  مع  للحج 

عليهم  و�لتاأكيد  للوطن،  �لرجوع  قبل  �لبحرينية 

ب�شرورة توعية �حلجاج باأعر��س �لكورونا. 

مت  �إج��ر�ء�ت  توجد  �أنه  �لوزير  �أو�شح   كما 

�لتاأكيد  �التفاق عليها عند عودة �حلجاج وت�شمل 

�شديدة  تنف�شية  باأمر��س  �مل�شابني  توجيه  على 

ملر�جعة �ملر�كز و�مل�شت�شفيات �ل�شحية مع توجيه 

�لعاملني �ل�شحيني وتوعيتهم عن طرق �لتعامل مع 

�مل�شتبه باإ�شابتهم باملر�س، باالإ�شافة �إىل تو�شيع 

مر�س  باأي  باإ�شابتهم  للم�شتبه  �لفح�س  جمال 

الأطباء جمعية  مع  الكـــادر  تعـــديل  يبحث  ال�صحة  وزير 

وجه �ملعنيني مبتابعة �آخر �الإر�شاد�ت وتنفيذها لتجنب �الإ�شابة باالأمر��س

وزير ال�صحة: خطة للوقاية من فريو�س الكورونا خالل فرتة احلج
وخ�شو�شاً �الأمر��س �ملعدية. كما ن�شح �لوزير ب�شرورة توخي 

�حلذر وتاأجيل �حلج لهذ� �لعام وخا�شة لكبار �ل�شن و�أ�شحاب 

�الأمر��س �ملزمنة و�حلو�مل و�الأطفال الأنهم �أكرث �لفئات عر�شة 

لالإ�شابة باالنفلونز� و�الأمر��س �ملعدية �الأخرى. كما �أكد �لوزير 

�أنه وجه �ملعنيني يف �للجنة �لطبية لبعثة �حلج مبكافحة جميع 

�الأمر��س وخ�شو�شاً �الأمر��س �لتنف�شية مثل مر�س �لكورونا 

�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  من  �لو�ردة  �الإر�شاد�ت  �آخر  مبتابعة 

و�مل�شوؤولني �ل�شحيني يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية بخ�شو�س 

بتعاون  �أنه  �لوزير  �أكد  وختاماً  للحج.  �لوقائية  �الإر�شاد�ت 

�جلميع فاإننا قادرون على �حلد من �نت�شار �الإ�شابات �ملعدية 

بني �أبناء وطننا �لعزيز و�ملقيمني فيه، و�ننا على �أمت �ال�شتعد�د 

للتعاون مع جميع �حلجاج و�ملحافظة على �شحتهم.

عالقاتنا �لثنائية وطيدة وم�شتو�ها متقدم.. ويل �لعهد:

حري�صون على تطوير تعاوننا الع�صكري مع اأمريكا

�لقائد  نائب  �لعهد،  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن  �شلمان  �الأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 

 Mark  الأعلى، �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء يف ق�شر �لرفاع �أم�س �لفريق �أول بحري�

Ferguson نائب رئي�س �لعمليات �لبحرية �الأمريكية و�لوفد �ملر�فق.
�شموه  م�شيد�ً  �ملر�فق  و�لوفد  �الأمريكية  �لبحرية  �لعمليات  رئي�س  بنائب  �شموه  ورحب 

بالعالقات �لوطيدة �لتي تربط مملكة �لبحرين و�لواليات �ملتحدة �المريكية وما و�شلت �إليه 

من م�شتوى متقدم، موؤكد�ً حر�س �ململكة على تطوير �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين �ل�شديقني 

يف �شتى �ملجاالت خا�شة فيما يتعلق بالتن�شيق �لع�شكري و�لتعاون �لدفاعي.

من جانبه، �أ�شاد نائب رئي�س �لعمليات �لبحرية �الأمريكية بالتعاون �مل�شرتك وبكفاءة �شالح 

�لبحرية �مللكي �لبحريني، متمنياً زيادة �لتعاون �لع�شكري �لثنائي بني �لبلدين �ل�شديقني.

ال�صيخ خليفة بن عي�صى


