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بالدنا

رعى حفل التخرج الثاين لكلية البحرين التقنية ...حممد بن مبارك:

“بوليتكنك” تغر�س �سلوكيــات العمــل وتعزّز االنتمـــاء للمجتمــع

املنامة  -بنا :رع���ى نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ،رئي����س املجل����س الأعل���ى لتطوي���ر
التعلي���م والتدريب �س���مو ال�ش���يخ حممد بن
مب���ارك �آل خليفة حفل التخ���رج الثاين لكلية
البحرين التقني���ة (بوليتكنك البحرين) الذي
�أقي���م يف قاعة ال�ش���يخ عبدالعزي���ز بن حممد
�آل خليفة مبق���ر جامعة البحرين يف ال�ص���خري
بح�ض���ور ع���دد م���ن ال���وزراء والن���واب وكبار
امل�س�ؤولني يف اململكة.
ويف ت�رصي���ح ل�س���موه به���ذه املنا�س���بة،
�أع���رب ال�ش���يخ حممد ب���ن مبارك عن �ش���كره
وتقدي���ره ل���كل القائم�ي�ن على ه���ذه الكلية
التقنية التي هي نتاج م�رشوع تطوير التعليم
والتدري���ب و�إحدى �أهم مبادراته الهادفة �إلى
�إع���داد وت�أهيل وتدريب جي���ل من اخلريجني
بق���در عال من املهنية مبا ميكنهم من ريادة
الأعمال واملناف�س���ة يف �ش���غل فر����ص العمل
املختلفة يف كافة املجاالت.
وق���ال �س���موه �إن “ثم���ار ه���ذه الكلي���ة
التقنية الفتية التي جنيناها العام املا�ض���ي
�أثبتت �أننا ن�س�ي�ر يف االجتاه ال�صحيح فمعظم
اخلريج�ي�ن مت ا�س���تقطابهم يف �س���وق العمل
وح�ص���لوا على فر�ص عمل جمزي���ة ،وها نحن
الي���وم نرفد �س���وق العم���ل مبجموع���ة �أخرى
مت ت�أهيله���ا وجتهيزه���ا مبه���ارات متكنه���م
م���ن التعامل مع ابت���كارات وتقني���ات الع�رص
اجلدي���دة واملتط���ورة والت���ي من �ش����أنها �أن
تفتح له���م �آفاقً ���ا جديدة حتق���ق املزيد من
النم���و والتق���دم واالزده���ار يف اقت�ص���ادنا
الوطني”.

و�أ�ض���اف �س���موه “لق���د ج���اءت مب���ادرة
تطوي���ر التعلي���م والتدري���ب ب�إن�ش���اء كلي���ة
البحرين التقنية �ض���من ر�ؤية وا�ض���حة ت�ؤكد
�أن متتاز هذه الكلية ب�أعلى املعايري الدولية
للجودة يف براجمها التدريبية ،و�أن تعمل على
غر����س مفاهيم و�س���لوكيات العم���ل وتعزيز
االنتماء للمجتمع والوط���ن يف نفو�س طلبتها
من �أجل زيادة م�س���اهمتهم البناءة يف التنمية
االقت�ص���ادية مبملكة البحرين ،وان�س���جامًا مع
التوج���ه ال���ذي تنتهج���ه ال���دول املتقدمة يف
الرتكي���ز على العلوم التطبيقي���ة ملا لها من
�أهمية يف رفد �سوق العمل باملهارات الالزمة،
و�سعيها احلثيث من �أجل تعزيز وتطوير قطاع
التعلي���م التقن���ي والتطبيق���ي ،حي���ث بد�أت
العديد م���ن ال���دول ،ودول جمل����س التعاون
لدول اخللي���ج العربية على وجه اخل�ص���و�ص
زي���ادة االهتم���ام به���ذا القط���اع والتو�س���ع
يف �إن�ش���اء الكلي���ات التقني���ة والتطبيقي���ة”.
وعب �س���موه عن �ش���كره وتقديره للهيئتني
رّ
الأكادميي���ة والإداري���ة والرئا�س���ة التنفيذية
يف كلي���ة البحري���ن التقني���ة عل���ى جهوده���م
وعطائه���م ،ولرئي�س و�أع�ض���اء جمل�س الأمناء
الذي قدموا اجلهد والوقت من �أجل �أن حتقق
الكلي���ة �أهدافها ،مهنئً���ا اخلريجني وذويهم
ومتمنيًّا لهم التوفي���ق والنجاح يف حتقيق ما
ي�صبون �إليه.
بع���د ذلك� ،ألقى وزي���ر الرتبية والتعليم
ماجد النعيمي كلمة �ش���كر فيها �سمو ال�شيخ
حممد بن مبارك �آل خليفة على تف�ضله برعاية
حف���ل التخ���رج ،ث���م تط���رق لأهمي���ة التعليم

•�سمو ال�شيخ حممد بن مبارك يرعي حفل التخرج الثاين لكلية البحرين التقنية

ِي
يم المَ ْرئ ّ
ِي وَ الت َّْص ِم ِ
اإلعالم اإللِكْ تُرُون ِّ
ِ
تخريج المَ جْ مُ وعَ ةَ األ ُولى من
الفني واملهني يف خدمة االقت�ص���اد الوطني،
م�ش���يدًا بنج���اح م�رشوع �إن�ش���اء كلي���ة البحرين
التقني���ة (بوليتكن���ك البحري���ن) وبالأهداف
التي �أن�ش���ئت م���ن �أجلها ،و�أهميته���ا ككيان
�ض���من منظومة التعليم يف مملك���ة البحرين،
مبينً���ا عددًا من �أبرز �إجنازات البوليتكنك منذ
 ،2012مو�ض���حًا م�س���اهماتها يف رفد �س���وق
العم���ل بالكفاءات املاه���رة ،ويف دعم الناجت
البحثي ململكة البحرين ،و�إبراز ا�سم اململكة
يف العدي���د املحاف���ل الدولية وامل�س���ابقات
العاملية ،داعيً���ا �أولياء الأمور حل���ث �أبنائهم
وبناته���م على االلتح���اق بالتعليم التطبيقي
ملا له من �أهمية يف عامل الغد.
ثم ق���دّم املتحدث الرئي�س���ي يف احلفل،

الرئي�س التنفي���ذي جلامعة بولتون باململكة
املتح���دة الربوفي�س���ور ج���ورج هومل���ز كلمة
تناول���ت �أهمية التعلي���م التطبيقي ودوره يف
دع���م اقت�ص���اديات ال���دول عرب مدِها �س���وق
العمل بالأيدي املاهرة والقادرة على �إحداث
الف���رق يف جم���االت تخ�ص�ص���ها ،مقدمًا عددًا
م���ن الأمثلة من ع���امل اليوم ،داعيً���ا �إلى دعم
التعليم التطبيقي والتو�س���ع فيه والت�شجيع
عليه ،وم�ؤكدًا جتارب الدول املتقدمة يف هذا
املج���ال والتي برزت نتائجها ب�ش���كل �إيجابي
على االقت�صاد.
بع���د ذلك ،قدم القائ���م ب�أعمال الرئي�س
التنفي���ذي لبوليتكن���ك البحري���ن حمم���د
الع�سريي كلمة تطرق فيها �إلى �أهم �إجنازات

البوليتكن���ك خ�ل�ال الع���ام املا�ض���ي عل���ى
م�ستعر�ض���ا النتائ���ج امل�رشفة
ً
عدة �أ�ص���عدة،
لتقيي���م الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ض���مان
جودة التعلي���م والتدريب ،ونتائ���ج التقييم
اخلارج���ي ،وجناح���ات البوليتكن���ك يف ني���ل
االعتم���اد الأكادمي���ي ملجموعة م���ن براجمها
م���ن قبل عدد من اجله���ات العاملية ،متطرقً ا
يف الوق���ت ذات���ه جله���ود البوليتكنك يف نيل
االعتماد امل�ؤ�س�س���ي من قبل جمل�س التعليم
الع���ايل ،و�إدراج برام���ج الكلية �ض���من الإطار
الوطني للم�ؤهالت.
كما قدّم جمموعة من الإح�ص���ائيات حول
ن�س���ب توظي���ف اخلريج�ي�ن والت���ي بلغت ما
يقارب  % 90يف فرتة قيا�سية ن�سبيًّا ،ون�سب

بقاء اخلريجني يف الوظائف التي التحقوا بها
والت���ي جتاوزت  ،% 65ون�س���ب ح���ول عالقة
وظائفه���م بتخ�ص�ص���هم الدرا�س���ي والت���ي
جت���اوزت  ،% 60م�ؤكدًا الت���زام البوليتكنك
بالأهداف التي �أن�شئت من �أجلها وعلى ر�أ�سها
تزويد �س���وق العم���ل باخلريج�ي�ن امل�ؤهلني
مبه���ارات الق���رن الواح���د والع�رشي���ن ،وطرح
برامج تلبي احتياجات �س���وق العمل ،مو�ضحًا
�أن حف���ل هذا العام ي�ض���م املَجْ مُوعَ ��� َة الأُولى
مِ���نْ خِ رِّيج���ي َبرْنامجَ َ���يْ الإع�ل�ا ِم الإلِكْ �ُت�ررُ ُ ونيِ ِّ
مل ْرئِيّ  .اجلدي���ر بالذكر �أن حفل
وَالت َّْ�ص���مِي ِم ا َ
التخ���رج الث���اين لبوليتكن���ك البحري���ن �ض���م
 649خريجًا وخريجة يف تخ�ص�ص���ات متنوعة،
وبع�ض���ها ميتاز باالزدواجية يف التخ�ص����ص،
كم���ا بل���غ ع���دد احلا�ص���لني عل���ى االمتي���از
و�شهادات التميز  42خريجًا وخريجة.

ختام �أعمال م�ؤمتر “احلكومة الإلكرتونية اخلليجي” حتت رعاية رئي�س الوزراء

امل�شاركون :اللتخفيــ�ض النفقــات على ح�ســـاب خدمــات املواطن
$

بدور املالكي

اختتمت �أم�س فعاليات الن�س���خة الرابعة جلائ���زة وم�ؤمتر ومعر�ض
احلكوم���ة الإلكرتونية لدول جمل�س التعاون اخلليجي  ،2015التي
�أقيمت حتت رعاية كرمية من لدن رئي�س الوزراء �ص���احب ال�س���مو
امللك���ي الأم�ي�ر خليفة بن �س���لمان �آل خليفة ،بح�ض���ور قرابة 750
�شخ�صا من جميع دول جمل�س التعاون بني حفل االفتتاح وجل�سات
ً
امل�ؤمتر التي �أقيمت على مدار يومني.
خالل اجلل�س���ة ،قال نائ���ب مدير حكومة
الإمارات الإلكرتونية �سامل احلو�سني �إنه على
الرغم من التوجه احلايل يف تقلي�ص النفقات
ف�إن���ه يج���ب �أن ال يكون ه���ذا التقلي�ص على
ح�س���اب تقدمي اخلدمات للمواطنني ،بل كما
و�صفها ،يجب �أن تظل مب�ستوى �سبع جنوم،
وبدورها و�ض���عت الإمارات العربية املتحدة
اعتب���ارات لتطوي���ر �أدوات االبتكار احلكومي
بتكالي���ف �أقل مع املحافظة على امل�س���توى
نف�س���ه يف اجلودة ،داعيًا �إلى العمل على بناء
ا�سرتاتيجية لال�ستفادة من البيانات الذكية
ومواكبة التوجهات العاملية.
م���ن جانبه� ،أك���د حممد عل���ي القائد من
هيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة
مبملك���ة البحري���ن� ،أهمي���ة العم���ل على رفع
فاعلي���ة اخلدم���ات احلكومي���ة ع���ن طري���ق
�إعادة هند�س���ة الإج���راءات وعمليات اجلهات

احلكومية ،للعمل على التقلي�ص يف النفقات
ب�ش���كل فع���ال ،وعق���ب عل���ى اال�س���تثمار يف
االبتكار يف جم���ال تقنية املعلومات بحيث ال
يه���دف خلف�ض النفقات وح�س���ب ،بل يكون
أي�ضا.
م�صدرًا للدخل � ً
واق�ت�رح م�ست�ش���ار وزي���ر االت�ص���االت
وتقني���ة املعلوم���ات ومدي���ر ع���ام برنام���ج
التعام�ل�ات الإلكرتوني���ة احلكومية باململكة
العربية ال�س���عودية عبدالرحمن بن �س���ليمان
العرين���ي� ،أن يك���ون اال�س���تثمار يف تقني���ة
املعلوم���ات بالت���وازي م���ع اال�س���تثمار يف
املج���االت الأخرى كال�ص���حة والتعليم ،كونه
ي�صب يف جميع هذه القطاعات .وقال �إن 70
 %من اال�ستثمار يف قطاع تقنية املعلومات
واالت�ص���االت يُ��ص�رف عل���ى املع���دات ،بينما
قطاعات �أخرى يف املجال نف�سه حتتاج ملزيد
م���ن اال�س���تثمار ك�إع���ادة الهيكل���ة وتفعيل

الدو�رسي يبحث التعاون العمايل مع باك�ستان

•اختتام فعاليات الن�سخة الرابعة جلائزة وم�ؤمتر ومعر�ض احلكومة الإلكرتونية لدول جمل�س التعاون اخلليجي

يجب أن يكون االستثمار في تنمية المعلومات متوازيًا مع المجاالت األخرى
حصول المواطنين على الخدمة من مكانهم يزيد ثقتهم في الحكومة اإللكترونية
دور االبت���كار والإب���داع ،وذك���ر �أن القط���اع
التكنولوج���ي يف املنطق���ة قد و�ص���ل لدرجة
عالي���ة من الن�ض���ج ،وعل���ى �أ�ص���حاب القرار
ت�ص���نيع املعرف���ة عرب حتوي���ل البيانات �إلى
ثروة اقت�ص���ادية تخدم املنطقة ،وا�ستغالل
الطاقات ال�ش���بابية لو�ض���ع ا�س�ت�راتيجيات
توائم جيلهم وت�ست�رشف م�ستقبلهم.
�أم���ا الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة تقنية
املعلومات ب�س���لطنة عمان �سامل بن �سلطان

متعذرة بتقلي�ص البند الأول ملوازنتها

“ال�صحة” تخف�ض مناوبة الأطباء املتدربني �إلى � 70ساعة �شهريًا
$

•وكيل وزارة العمل ملتقيا نظريه الباك�ستاين

بح���ث وكيل وزارة العم���ل والتنمية االجتماعية املعني بقطاع العمل �ص���باح
�س���امل الدو��س�ري م���ع وكي���ل وزارة تنمية امل���وارد الب�رشي���ة ل�ش����ؤون املواطنني
الباك�س���تانيني يف اخلارج خرياز حياة خان ،تعزي���ز العالقات والتعاون يف املجال
العمايل ،وذلك يف �إطار الزيارة التي يقوم بها �إلى مملكة البحرين.
و�أ�شاد وكيل الوزارة مب�ستوى العالقات اجليدة التي تربط البلدين ،و�أهمية
تقويتها يف �سبيل خدمة العمالة الباك�ستانية و�أ�صحاب العمل على حد �سواء.
و�أطلع الدو�رسي نظريه الباك�س���تاين ،بح�ض���ور ال�س���فري الباك�ستاين يف البالد
حمم���د �س���عيد خان ،عل���ى جهود مملك���ة البحري���ن يف �إطالق وتنفي���ذ العديد من
املب���ادرات لالرتقاء ب�س���وق العمل وتطوير ت�رشيعاته ومبا ي�ض���من حقوق العمال
وفقًا ملعايري العمل الدولية ،منوهً ا يف هذا ال�سياق مب�شاركة اجلالية الباك�ستانية
العاملة يف نه�ضة البحرين احلديثة.
وتناول االجتماع بحث �س���بل تعزيز التعاون القائم ،وخا�صة يف جمال تطوير
�أنظمة العمل وكذلك تنمية العالقات بني البلدين ال�صديقني مبا يحقق م�صلحة
جميع �أطراف االنتاج وحت�سني بيئة وظروف العمل يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص.

الرزيقي ،فقد �أكد �أن كل دول اخلليج لديها
ا�س�ت�راتيجيات متكامل���ة ال تركز على توفري
اخلدمة الإلكرتونية فقط ،بل تهتم باجلانب
التوع���وي وبناء ق���درات املواطنني للتعامل
معه���ا� ،إل���ى جان���ب تغي�ي�ر فك���ر املوظ���ف
احلكومي بحيث ال يقدم اخلدمة الإلكرتونية
للمواطن ب�ش���كل �إلكرتوين �أبط�أ من الطريقة
التقليدية.
و�أ�ش���ار الوكيل امل�ساعد لقطاع الربامج

احلكومي���ة لتكنولوجي���ا املعلوم���ات بوزارة
االت�ص���االت وتكنولوجيا املعلوم���ات بدولة
قطر ح�سن جا�سم ال�س���يد� ،إلى �أن �أكرب حافز
يزيد ثقة املواطن باحلكومة الإلكرتونية هو
ح�ص���وله على اخلدمة من مكانه ،م�ش�ي�رً ا �إلى
تغري التحديات احلالية من تعليم ا�س���تخدام
التقني���ة �إلى تعويد املواط���ن تدريجيًّا على
االعتم���اد عليها ،ع�ب�ر �إيقاف تق���دمي بع�ض
اخلدم���ات بالطريق���ة التقليدي���ة� ،إلى جانب

و�ض���ع امل�ؤ�س�س���ات �أهدافً ���ا ترتبط بن�س���بة
ا�س���تخدام اخلدمات الإلكرتونية ،ال توفريها
فقط.
ويف ال�س���ياق ذات���ه ،ا�ستعر�ض���ت نائب
املدير الع���ام لقط���اع امل�رشوع���ات الوطنية
باجله���از املرك���زي لتكنولوجي���ا املعلومات
بدول���ة الكويت ماجدة �أحمد النقيب ،الآليات
املتبع���ة لزي���ادة ثق���ة املواط���ن باخلدمات
الإلكرتوني���ة وتعويده عليها منه���ا التوعية
عرب و�سائل التوا�ص���ل االجتماعي ،والرتكيز
عل���ى خدم���ات الهات���ف النق���ال ،وت�س���هيل
الدف���ع �أو طل���ب املعلومات ،و�إعط���اء حوافز
للم�س���تخدمني مثل تخفي�ض املخالفات عند
دفعها �إلكرتونيًّا.

املتبعة.

رجاء مرهون

اتخذت وزارة ال�صحة قرارًا يف�ضي بخف�ض ال�ساعات املناوبة للأطباء
املتدربني �إلى � 70س���اعة �شهريً ا كحد �أق�صى اعتبار ًا من الأول من
دي�سمرب املقبل.
وخاطب���ت الوكي���ل امل�س���اعد للم���وارد  .2014وينظ���م الب���اب الأول يف ميزاني���ة
الب�رشي���ة واخلدم���ات فاطم���ة عبدالواح���د يف ال���وزارات واجله���ات احلكومي���ة النفق���ات
ر�س���الة ر�س���مية موجهة �إلى الوكيل امل�ساعد وامل�رصوفات املرتبط���ة بالرواتب والعالوات
للتدريب والتخطيط حممد العو�ض���ي تطلب واملكافئات للقوى العاملة فيها.
من���ه �أخذ ه���ذا الق���رار باالعتب���ار عن���د �إعداد البدائل
ج���داول املناوب���ة ،وذل���ك وف���ق ن�س���خة م���ن
و�أ�شار القرار �إلى �أن تخفي�ض البند الأول
اخلطاب ح�صلت عليه �صحيفة “البالد”.
يف امليزانية يتطلب اتخاذ قرارات جدية للحد
ويق���در ع���دد الأطب���اء املعتم���دون على
م���ن النفقات غ�ي�ر ال�رضورية  -بح�س���ب ن�ص
نظام التدريب مب�ست�ش���فى ال�سلمانية الطبي
الر�سالة  -التي نوهت �إلى �رضورة اال�ستفادة
باملئ���ات ،وي�ش���كلون جزءاً كب�ي�راً من �إجمايل
م���ن البدائل املمكن���ة لتعوي����ض املوظفني
القوى الطبي���ة ،كما �أن بع�ض���هم يعمل بهذا
وتوفري النفقات.
املرفق احليوي ملدة �سنوات.
وت�ضمنت الر�سالة املوجهة �إلى الوكيل
الباب الأول
امل�س���اعد للتدري���ب والتخطيط �إ�ش���ارة �إلى
ولفت القرار �إلى �أن امليزانية املعتمدة
لوزارة ال�ص���حة لل�س���نتني املالية احلاليتني
 2016 2015يف بابه���ا الأول تق���ل بن�س���بةكب�ي�رة ع���ن ميزانية ال�س���نة املالي���ة الفائتة

خط���اب �ص���در ع���ن دي���وان اخلدم���ة املدنية
يف  24ماي���و ح���ول نفق���ات الق���وى العامل���ة
لل�س���نتني  ،2015-2016وكذل���ك لفتة �إلى
�سيا�سة خف�ض امل�رصوفات وتر�شيد النفقات

القدمي واجلديد
وق���ال الأطب���اء يف حديثه���م ل�ص���حيفة
“الب�ل�اد” بالأم�س �أن القرار اجلديد �س���ي�ؤدي
بطبيع���ة احل���ال �إل���ى خف����ض ع���دد الأطب���اء
املناوبني يف الأق�س���ام ،و�سيت�س���بب ب�ضغط
�أك�ب�ر يف العم���ل ،وبتخ�ص���ي�ص وق���ت �أق���ل
لكل مري�ض ،مما �س���ي�ؤدي �إل���ى تقليل جودة
اخلدمات املقدمة للمر�ضى.
وج���اء هذا القرار متما�ش���يا ً م���ع قرار �آخر
�أ�ص���درته وزارة ال�ص���حة م���ع مطل���ع �أكتوب���ر
املا�ض���ي يق�ض���ي با�س���تحداث نظ���ام جديد
ملناوب���ة الأطب���اء ويت�ض���من �أي�ض���ا ً توف�ي�راً
للنفقات.
ويق�ض���ي النظ���ام امل�س���تحدث ب�رضورة
حتوي���ل مناوبة الطبي���ب من نظ���ام “كول”،
بواقع � 24س���اعة �إلى نظام “ �شفت” بحدود
� 8ساعات يف �أوقات متفرقة من اليوم ،تنفذ
على امتداد  3فرتات.

قلق نقابي
وتفاعالً م���ع رف����ض الأطباء للق���رارات،

بح���ث رئي�س جمعي���ة الأطباء حمم���د رفيع يف
وقت �س���ابق م���ع م�س����ؤولني بوزارة ال�ص���حة
تداعيات قرار تعديل نظام املناوبة املعمول
به يف م�ست�شفى ال�سلمانية.
و�أبدت جمعية الأطباء يف ال�س���ابق قلقها
من �إمكاني���ة ت�أثري هذه القرارات �س���لبا ً على
اخلدمة الطبية املقدمة للمر�ض���ى ،خ�صو�صا
مع وجود �ض���بابية يف كيفية التطبيق ،ومدى
جاهزية م�ست�شفى ال�س���لمانية لتوفري العدد
املنا�سب من الأطباء املتمكنني وذوي اخلربة
للتدري���ب ،وتوفري الع�ل�اج املنا�س���ب يف �آن
واحد عند تطبيق النظام اجلديد.
و�أ�ض���اف لرفيع :مثل هذه القرارات رمبا
ت����ؤدي �إلى انحدار م�س���توى اخلدمة ال�ص���حية
والر�ض���ا الوظيف���ي عند الأطباء ،م���ا ينعك�س
�سلبا ً على املري�ض �أي�ضا ً.

