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«�أموال القا�صرين» يقر البيانات املالية ل�سنة  2014ويوزع � ً
أرباحا بن�سبة % 4
عقد جمل�س الوالية على �أموال
القا�صرين ومن يف حكمهم بوزارة العدل
وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف اجتماعا
ا�ستثنائيا ،ملناق�شة و�إقرار البيانات
املالية لأموال القا�صرين لل�سنة املالية
املنتهية يف 2014/12/31م ،برئا�سة
ال�شيخ خالد بن علي �آل خليفة وزير
العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
 رئي�س جمل�س الوالية على �أموالالقا�صرين ومن يف حكمهم.
وقد ناق�ش املجل�س البيانات املالية
ل�سنة 2014م والتي مت �إقرارها،
وكذلك مقرتح توزيع الأرباح ،حيث
وافق املجل�س على توزيع �أرباح �سنوية
على ح�سابات الورثة القا�صرين ومن
يف حكمهم ،من �صايف الأرباح التي
حققتها �أموال القا�صرين عن ن�شاطها
اال�ستثماري خالل ال�سنة املالية
2014م وبن�سبة  .%4كما ا�ستعر�ض
جمل�س الوالية على �أموال القا�صرين

ح�سام بن عي�سى يت�سلم ن�سخة من
بيان اليابان حول دعم عملية ال�سالم
وزير العدل مرتئ�سا اجتماع جمل�س الوالية على �أموال القا�صرين

ومن يف حكمهم �أهم امل�ستجدات املتعلقة
باخلطط اال�ستثمارية ونتائج الأداء
على ا�ستثمارات �أموال القا�صرين خالل
ال�سنة املالية 2014م.
و�أكد وزير العدل احلر�ص
على �أولوية رعاية وتنمية �أموال
القا�صرين من خالل البحث عن الفر�ص

اال�ستثمارية املالئمة والآمنة ومبا ي�سهم
يف زيادة الربحية مع املحافظة على
ر�أ�س املال.
هذا وقد بلغت عدد الرتكات اجلديدة
التي مت التويل عليها خالل هذه ال�سنة
املالية  357تركة ،وبذلك يكون �إجمايل
عدد الرتكات والأموال حتت الو�صاية

يف نهاية ال�سنة املالية  2969تركة.
ويف ختام االجتماع ،قدم وزير
العدل رئي�س جمل�س الوالية بالغ �شكره
وتقديره لأع�ضاء جمل�س الوالية على ما
يبذلونه من جهود خمل�صة ،كما �أعرب
عن بالغ ال�شكر لكل امل�ساهمني واملتربعني
لدعم �إدارة �ش�ؤون القا�صرين.

حميدان :التطورات االقت�صادية ت�ستدعي مراجعة ملنظومة التدريب املهني
�أكد وزير العمل رئي�س املجل�س الأعلى
للتدريب املهني جميل بن حممد علي حميدان
ان مملكة البحرين قطعت �شوطا ً كبريا ً يف
�إعداد بيئة تدريبية متكاملة �أ�س�ست ملرحلة
مهمة كانت اململكة ب�أم�س احلاجة �إليها
ملد �سوق العمل باحتياجاته من الأيدي
العاملة الوطنية املتدربة تدريبا ً احرتافيا ً
يف خمتلف القطاعات ،كما عزز من مكانة
البحرين كمركز �إقليمي متقدم للتدريب
املهني ،وذلك بف�ضل دعم احلكومة املوقرة
برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء ومتابعة
م�ستمرة من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ،ويل العهد نائب
القائد الأعلى ،النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،واجلهود التي يبذلها املجل�س
الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئا�سة
�سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء.
جاء ذلك خالل لقاء حميدان باخلبري
الدويل يف تنمية املوارد الب�شرية �أحمد
م�صطفى عبد اهلل الذي يزور البحرين

وزير العمل خالل ا�ستقباله �أحمد م�صطفى

بدعوة من وزارة العمل لتقييم م�شاريع
منظومة قطاع التدريب وبالأخ�ص ما يتعلق
مب�شروع املعايري املهنية و�آليات ربطها
بامل�ؤهالت الوطنية يف مملكة البحرين.
و�أ�ضاف حميدان �أن التطور االقت�صادي
وحجم التحديات التي يواجهها �سوق
العمل ت�ستدعي مراجعات دورية لتطوير
�أداء منظومة التدريب املهني من �أجل �ضمان
رفد ال�سوق بكفاءات مهنية مت�سلحة تقنيا ً

ومعرفياً ،الفتا ً �إىل �أهمية اال�ستفادة من
اخلربات العربية والعاملية يف هذا املجال
مع الأخذ يف االعتبار الواقع االقت�صادي
واالجتماعي ململكة البحرين ،مو�ضحا ً ان
نقل التجارب بحذافريها قد ال تخدم منظومة
التدريب املهني والتقني �إذا مل ت�أت مت�سقة
مع خ�صو�صية املجتمع ولن جتني الثمار
املرجوة .وقد اطلع اخلبري على م�شاريع
البنية الأ�سا�سية ل�سوق العمل والتي تركزت

حول م�شروع املعايري املهنية واال�ستخدام
الأمثل لها وفق التجارب الدولية و�آليات
ربطها مبنظومة امل�ؤهالت الوطنية ،حيث
ناق�ش مع امل�س�ؤولني املعنيني ال�صيغة
املثلى لال�ستفادة من املعايري املهنية يف كافة
جماالت �سوق العمل.
ويف هذا ال�سياق� ،أ�شاد اخلبري الدويل
بتجربة مملكة البحرين يف جمال التدريب
وتنمية املوارد الب�شرية ،معتربا ً �أن هذه
التجربة تعد الأبرز يف املنطقة ،حيث
يتجلى ذلك وا�ضحا ً من خالل ا�ستيعاب
كافة قطاعات �سوق العمل للأيدي العاملة
البحرينية ،م�شريا ً �إىل �أن وعي امل�سئولني
ب�أهمية التدريب املهني يف اململكة ي�شكل
احلجر الأ�سا�س لنجاح �سيا�سات التدريب
خ�صو�صا ً ان اقت�صاد اململكة قائم على
قطاعات حتتاج �إىل تدريب مهني وحريف
عايل امل�ستوى يواكب ما و�صلت �إليه
البحرين من تطور ومناء يف خمتلف
املجاالت ،متطلعا ً �إىل �أن تكون زيارته فر�صة
لتبادل الآراء والأفكار لالرتقاء مبنظومة
التدريب املهني يف اململكة.

ا�شتكوا ارتفاع �أ�سعار الأ�سماك وطالبوا ب�إجراءات �سريعة �ضد ج�شع بع�ض التجار

�أهايل املحرق يرفعون ال�شكر للقيادة لتكرمها بامل�شاريع التي تخدم املواطن
طالب �أهايل حمافظة املحرق يف
جمل�سهم الأ�سبوعي من اجلهات املخت�صة
واملتمثلة يف وزارة التجارة وجلنة حماية
امل�ستهلك يف اتخاذ القرارات احلازمة �ضد
املتالعبني باال�سعار ب�شكل عام وب�أ�سعار
الأ�سماك ب�شكل خا�ص ،مبدين ا�ستغرابهم
من االرتفاع اخلطري يف �سعر ال�سمك دون
مراعاة لو�ضع املواطن املعي�شي ،م�ؤملني ان
تتحرك جلنة حماية امل�ستهلك على ار�ض
الواقع للت�صدى جل�شع بع�ض التجار �أو
العزوف عن �شراء الأ�سماك ملدة طويلة.
جاء ذلك خالل املجل�س الأ�سبوعي
ملحافظة املحرق الذي رفع من خالله
�سلمان بن عي�سى بن هندي املناعي
حمافظ حمافظة املحرق با�سمه وبا�سم
كافة �أهايل املحافظة ال�شكر واالمتنان
للتوجيهات ال�سامية من لدن جاللة امللك
املفدى و�صاحب ال�سمو رئي�س الوزراء
ب�إن�شاء ج�سر رابع يربط املحرق باملنامة،
الأمر الذي �سي�ساهم يف ان�سيابية احلركة
املرورية وتخفيف االزدحامات ،بينما
طالبوا يف املقابل عن املهم يف ازالة

احل�ضور مبجل�س حمافظ املحرق الأ�سبوعي

الع�شي�ش التي احتلت ال�سواحل ،م�ؤكدين
على عدم امتهان معظم من قام ب�إن�شاء تلك
الع�شي�ش ال�سيئة ال�صيت ملهنة ال�صيد،
وال�شواهد والدالالت على ذلك كثرية ومن
اهمها ارتفاع �سعر الأ�سماك ،واملمار�سات
الال�أخالقية يف بع�ض تلك الع�شي�ش.
كما رفع املحافظ ال�شكر با�سمه
وبا�سم الأهايل اىل وزير الداخلية بعد
لقائه بنخبة من ابناء الوطن وممثلي عن
اهايل املحافظات الأربع الذين �ضربوا
اروع الأمثلة على وقفة ال�شعب البحريني

الأ�صيل �ضد التدخالت االيرانية ال�سافرة،
م�ؤكدا ب�أن املحرق كما عهدتها القيادة
احلكيمة منذ الأزل وال�ؤها لن يكون �إال
للآل خليفة الكرام ولرتبة هذا الوطن
الغايل.
وحول االهتمام بجيل امل�ستقبل من
الطلبة ا�شاد الأهايل بالربامج التي اقيمت
لأبنائهم خالل االجازة ال�صيفية ،ومنها
مع�سكر االكادميية امللكية لل�شرطة والذي
يعترب امنوذجا يف �صناعة قادة امل�ستقبل
من جيل �شاب وواع ،كما قدموا ال�شكر

للمحافظة على الربنامج الذي اقامته
بالتعاون مع الأندية واملراكز ال�شبابية
واجلمعيات الأهلية خالل العطلة
املدر�سية ،م�ؤملني ان ت�ستمر هذه االن�شطة
يف ال�سنوات القادمة.
ويف ختام املجل�س ،رفع املحافظ
والأهايل ال�شكر اىل وزير الداخلية على
اجلهود الأمنية ملديرية �أمن حمافظة
املحرق يف حفظ �أمن الأهايل من �أيادي
الإرهاب التي حتاول عبثا ً �أن جتد لها
مكانا ً يف هذه املحافظة ال�شماء ،م�ؤكدا
على �أن اهايل املحرق بكافة مدنها وقراها
ي�ضعون ايديهم يف ايدي رجال الأمن
املخل�صني يف الت�صدي لعمالء اخلارج من
االرهابيني ومريدي الفتنة.
كما ا�شادوا بدور رجال الدفاع املدين
يف �سرعة اال�ستجابة واجلاهزية التامة
�ضد �أي طارئ ،يف ا�شارة اىل احلريق الذي
�شب يف احد املباين مبدينة احلد العزيزة،
ومت من خالله انقاذ من كانوا بداخله،
وال�سيطرة على احلريق يف فرتة زمنية
قيا�سية.

ا�ستقبل ال�شيخ ح�سام بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س ديوان �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
مبكتبه �صباح ام�س يف ق�صر الق�ضيبية ال�سفري
كايو�شي ا�ساكو �سفري اليابان لدى مملكة البحرين،
الذي �سلمه ن�سخة من بيان رئي�س وزراء الياباين
�شينزو �آبي والذي ي�صدر ب�شكل دوري للت�أكيد
على دعم اليابان لعملية ال�سالم بني خمتلف دول
العامل.
وخالل اللقاء� ،أ�شاد ال�سفري الياباين بدعم
حكومة البحرين برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء
لتقوية �أوا�صر التعاون بني البلدين ،م�ؤكدا ً ان
ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات وبنية
اقت�صادية وا�ستثمارية قوية وما ت�شهده من نه�ضة
تنموية يف خمتلف القطاعات ،هو نتاج �سيا�ستها
يف التنموية على خمتلف امل�ستويات.
من جانبه� ،أعرب رئي�س ديوان رئي�س الوزراء
عن دعم مملكة البحرين لتقوية �أوا�صر العالقات
التاريخية التي تربطها مع �شعب اليابان ال�صديق
وفتح جماالت جديدة للتعاون بينهما ،ال�سيما
يف قطاعات اال�ستثمار ال�صناعي والتكنولوجي
وغريها ،تفعيال ملا مت توقيعه من اتفاقيات ثنائية
يف العديد من املجاالت االقت�صادية والتجارية
واال�ستثمارية.

مريزا يبحث تطوير قطاع الطاقة
بالدائرة الثانية واملدينة ال�شمالية

من منطلق حر�ص وزير الطاقة على االلتقاء
بالنواب لتلم�س احتياجات املواطنني والإ�ستماع
ملقرتحات النواب ،ا�ستقبل الدكتور عبداحل�سني
بن علي مريزا وزير الطاقة مبكتبه النائب جالل
كاظم املحفوظ ع�ضو جمل�س النواب ،ويف بداية
رحب الدكتور مريزا بالنائب م�ؤكدا ً متابعته
اللقاء َّ
ال�شخ�صية لكل الق�ضايا التي يطرحها النواب
واملواطنني وال�شكاوى واالحتياجات اخلا�صة بهم،
وقال �إننا هنا خلدمة املواطنني كافة و�إن عملنا هذا
ينطلق من حر�ص القيادة الر�شيدة على �أن ت�صل
اخلدمات للمواطنني ب�صورة تلقى ر�ضى وقبول
منهم.
وقد مت خالل اللقاء طرح ومناق�شة عدد من
متطلبات واحتياجات �أهايل الدائرة الثانية مبنطقة
بني جمرة والدراز و�أبدى الوزير وامل�س�ؤولون
بهيئة الكهرباء واملاء كل التجاوب والتعاون
والنظر يف �إمكانية حتقيق تلك املتطلبات.
من جهته� ،أعرب النائب جالل كاظم عن
خال�ص �شكره وامتنانه لوزير الطاقة الدكتور
عبداحل�سني بن علي مريزا على ح�سن اال�ستقبال
واحلفاوة والرتحيب وت ّفهمه للموا�ضيع املطروحة
من ِقبل املواطنني ،و�أبدى النائب ا�ستعداده
للتعاون مع ال�سلطة التنفيذية لكل ما من �ش�أنه
تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمواطنني ،م�شيدا ً بجهود
الوزير وجهود كافة منت�سبي قطاع الطاقة لتذليل
كافة العقبات التي تواجه املواطنني لتحقيق �أف�ضل
اخلدمات بكل ُي�سر و�سهولة.
ح�ضر اللقاء كل من املهند�س عدنان حممد
فخرو الرئي�س التنفيذي بالإنابة لهيئة الكهرباء
واملاء ،واملهند�س علي نعمة اهلل مدير �إدارة توزيع
الكهرباء ومدير مكتب النائب حممد الع�صفور.

الع�سريي :قبول �أكرب دفعة من الطلبة يف بوليتكنك البحرين منذ 2012

حممد الع�سريي

�صرح القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي ب�أن البوليتكنك قامت بقبول �أكرب
دفعة من الطلبة منذ  ،2012وذلك بعدد ي�صل �إىل نحو  600طالب �سوف
يلتحقون بالعام الأكادميي اجلديد 2016 – 2015م ،والذي يبد�أ يف 6
�سبتمرب 2015م.
و�أو�ضح الع�سريي �أن الإقبال على الت�سجيل يف البوليتكنك لهذا العام قد
�شهد طفرة ملحوظة مقارنة بالأعوام ال�سابقة ،وذلك منذ الأيام الأوىل لفتح
باب تقدمي طلبات االلتحاق يف � 26أبريل املا�ضي ،وكذلك احلال بالن�سبة �إىل
تثبيت القبول �إذ مل يت�سن للبوليتكنك �إال توفري عدد حمدود جدًّا من املقاعد
للطلبة املقبولني �ضمن الدفعة الثانية ،والذين كانوا على قائمة االنتظار،
ملف ًتا �إىل �أن قبول هذا العدد مل ي� ِأت �إال بعد درا�سة وافية ملدى قدرة الكلية على
ا�ستيفاء املعايري امللتزمة بها ،وعلى ر�أ�سها توافر الطاقم الأكادميي املنا�سب

لعدد الطلبة يف كل تخ�ص�ص ،وذلك كون هدف البوليتكنك يرتكز على جودة
التعليم املقدم للطلبة ولي�س على الكم ،والذي يتطلب توفري البيئة املنا�سبة
للدرا�سة والتدريب ،حيث �سعت البوليتكنك �إىل توفري املختربات اخلا�صة
بكل كلية وتزويدها ب�أحدث الأجهزة ،وكذلك �صيانة مباين الكلية وزيادة
قدرتها اال�ستيعابية من ال�صفوف الدرا�سية واملرافق اخلدمية والقاعات مع
احلر�ص على �إتباع �أف�ضل معايري ال�سالمة املهنية.
و�أكد الع�سريي �أن �إقبال الطلبة لهذا العام على االلتحاق بالبوليتكنك
خلري دليل على �سمعة الكلية الطيبة التي عززتها نتائج تقارير الهيئة
الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب و�أ�س�س لها ا�سرتاتيجية
تطورية جديدة تتما�شى مع برنامج عمل احلكومة 2018 – 2015م،
وت�سعى �إىل امل�شاركة يف حتقيق ر�ؤية البحرين  ،2030عرب ت�أهيل طلبة
جاهزين لالنخراط يف �سوق العمل فور تخرجهم ،لتمتعهم بجميع الإمكانات

واملهارات الالزمة ل�شغل �أعلى الوظائف ،وي�شهد على ذلك ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية التي قامت بتدريب الطلبة ومن ثم توظيفهم بعدما
مل�سته منهم من خربة ومهارة ت�ؤهلهم لت�سلم الوظيفة.
�إىل ذلك ،تقدم الدكتور الع�سريي بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل جمل�س
�أمناء بوليتكنك البحرين برئا�سة ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز �آل خليفة،
ملتابعته احلثيثة لكل �أمور الكلية ،وتوجيهاته ال�سديدة يف �سبيل االرتقاء
بالبوليتكنك �إىل م�صاف م�ؤ�س�سات التعليم العايل التطبيقية العاملية،
متوجهًا بال�شكر اجلزيل كذلك �إىل جميع منت�سبي الكلية من �أكادمييني
وفنيني و�إداريني ،وعلى ر�أ�سهم �إدارة الت�سجيل والقبول التي كان لها الف�ضل
َ
تتوان حلظة يف ت�سهيل
اجلزيل يف قبول هذا العدد من الطلبة ،والتي مل
�إجراءات التقدمي ودفع الر�سوم ،وتعاون موظفيها الالحمدود الذي �شهد
عليه الطلبة و�أولياء �أمورهم.

