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 الإعالم القطري ين�ضئ ح�ضابات وهمية حتمل �ضور قادة ورموز اخلليج ل�ضرب وحدتنا الوطنية

اأكد علي الرميحي وزير �شوؤون االإعالم اأن املنهجية 

هو  ما  لكل  االإ�شاءة  يف  القطري  النظام  يتبعها  التي 

الرف�ض  اإال  تلقى  وال  مك�شوفة  باتت  وعربي  خليجي 

اأبناء دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج  وال�شخط من 

العربية.

واأ�شار وزير �شوؤون االإعالم اإىل اأنه مت ر�شد �شبكة من 

احل�شابات االإلكرتونية على مواقع التوا�شل االجتماعي، 

القطري،  النظام  اإعالم  بو�شائل  وترتبط  قطر  من  ُتدار 

دول  ورموز  لقادة  وبيانات  ومعلومات  �شوًرا  حتمل 

اخلليجية  الوحدة  �شف  �شق  بهدف  العربية،  اخلليج 

الفتنة وخلط االأوراق  و�شرب الوحدة الوطنية، واإثارة 

االجتماعي،  والن�شيج  االأهلي  ال�شلم  تهديد  وحماولة 

ودول  البحرين  مملكة  يف  واال�شتقرار  االأمن  وزعزعة 

جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

القطري  النظام  اأن  االإعالم على  و�شدد وزير �شوؤون 

ينتهج ومنذ اأكرث من 20 عاًما �شيا�شة عدائية رخي�شة 

من  جمموعة  على  فيها  يعتمد  للمنطقة،  خرًيا  تريد  ال 

اأركان  ا�شتهداف  يف  الهدامة  اأجنداته  لتنفيذ  املرتزقة 

املنطقة،  لدول  اجلامعة  واملنظومة  اخلليجية  الوحدة 

القربى وما  يف انتهاك �شارخ الأوا�شر االأخوة وو�شائج 

ا�شتثنائية،  العربي من عالقات  اأبناء اخلليج  يجمع بني 

اإليها  واالإ�شاءة  ل�شربها  دائًما  القطري  النظام  ي�شعى 

اخلليجية  ال�شعوب  اأن  �شعادته  موؤكًدا  ال�شبل،  ب�شتى 

الواحدة كانت و�شتظل راف�شة لتلك ال�شيا�شات القطرية، 

التي ت�شعى لهدم منظومة جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

ورموز  قادة  اأن  االإعالم  �شوؤون  وزير  واأكد  العربية. 

الكبريين  والتقدير  املكانة  من  لهم  العربي  اخلليج  دول 

اأي  بها فوق  ي�شمو  ما  العربية،  اأبناء دول اخلليج  لدى 

اإ�شاءة مغر�شة يتبناها النظام القطري واإعالمه امل�شبوه، 

الهدامة لن يكتب  القطرية  اأن كل تلك املحاوالت  م�شيًفا 

حول  اخلليجي  ال�شعبي  االلتفاف  ظل  يف  النجاح  لها 

قيادته احلكيمة.

واأهاب وزير �شوؤون االإعالم مبواطني مملكة البحرين 

من  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  ودول 

م�شتخدمي و�شائل التوا�شل االجتماعــي، علــى �شرورة 

وراء  االن�شياق  وعــدم  واحلــذر،  احليـطة  توخــي 

اإ�شاعات  مــن  امل�شبوهــة  احل�شابات  تلك  له  تروج  مــا 

مغر�شة واأفكار م�شمومة، ت�شعى لتحقيــق اأهداف النظام 

القطري يف زعزعة اأمن وا�شتقرار املنطقة.

م�ؤكًدا اأن ال�شع�ب اخلليجية ترف�ض الإ�شاءات القطرية.. وزير �ش�ؤون الإعالم: 

من  االأول  االثنني،  اليوم  بداأت 

رقم  القرار  تطبيق  �شريان  يوليو، 

العمل  ب�شاأن حظر  ل�شنة 2013،   )3(

املك�شوفة،  االأماكن  يف  الظهرية  وقت 

والذي ت�شرف على تنفيذه وزارة العمل 

ما  الفرتة  يف  االجتماعية  والتنمية 

الرابعة  وحتى  ظهراً   12 ال�شاعة  بني 

�شهر  نهاية  حتى  وي�شتمر  ع�شراً، 

اأغ�شط�ض املقبل.

وزير  وجه  املنا�شبة؛  وبهذه 

جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل 

التي  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  حميدان، 

ال�شم�ض  اأ�شعة  لديها مواقع عمل حتت 

العمل  حظر  بقرار  لاللتزام  املبا�شرة، 

طياته  يف  يحمل  الذي  الظهرية،  وقت 

ويهدف  واقت�شادية،  اإن�شانية  اأبعاداً 

اإىل حماية العمال وتاأمني �شالمتهم من 

و�شربات  احلراري  االإجهاد  خماطر 

ال�شيف  اأمرا�ض  وخمتلف  ال�شم�ض 

هذه  املهنية خالل  احلوادث  من  واحلد 

ارتفاعاً  ت�شهد  التي  العام  من  الفرتة 

الرطوبة  ون�شب  احلرارة  درجة  يف 

العالية مقارنة بغريها من �شهور ف�شل 

ال�شيف.

املن�شاآت  جميع  حميدان  دعا  كما 

املعنية اإىل تعزيز اأدوات احلماية الالزمة 

ال�شيف  اأمرا�ض  من  العمال  لوقاية 

واالإ�شابات املهنية املحتملة، مبا يف ذلك 

تاأثر  تنظيم �شاعات العمل ل�شمان عدم 

اجناز امل�شاريع واالأعمال التي تقوم بها 

يف جميع مناطق مملكة البحرين.

ال�شياق،  هذا  يف  الوزير،  واأكد 

اأمرا�ض  ب�شاأن  العمال  توعية  اأهمية 

بيان  عرب  منها  والوقاية  ال�شيف، 

ال�شيف، ومنها  العمل يف فرتة  خماطر 

اأخطر  من  يعد  الذي  احلراري  االإجهاد 

االأمرا�ض التي قد تلحق بالعمال نتيجة 

املبا�شرة،  ال�شم�ض  الأ�شعة  تعر�شهم 

وخا�شة خالل �شاعات فرتة حظر العمل 

االإ�شعافات  على  وتدريبهم  املذكورة، 

االأولية واإيجاد احللول الفنية املنا�شبة 

لتقليل درجة احلرارة يف مواقع العمل 

ال�شحية  الرعاية  وتقدمي  املختلفة، 

املياه  توفري  عن  ف�شالً  لهم،  املنا�شبة 

للراأ�ض  الواقية  واالأغطية  الكافية 

للعمال،  املنا�شبة  واالأحذية  والقفازات 

وذلك حفاظاً على �شالمتهم.

وقت  العمل  حظر  قرار  وين�ض 

تطبيقه  على  ت�شرف  الذي  الظهرية، 

االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة 

على اأنه »يعاقب كل من يخالف اأحكام 

هذا القرار بالعقوبات املن�شو�ض عليها 

العمل يف  قانون  من   )192( املادة  يف 

رقم  بالقانون  ال�شادر  االأهلي  القطاع 

تن�ض  والتي   ،2012 ل�شنة   )36(

من  اأياً  يخالف  من  كل  يعاقب  اأنه  على 

اأحكام الباب )15( والقرارات ال�شادرة 

على  تزيد  ال  مدة  باحلب�ض  له  تنفيذاً 

تقل عن  ال  التي  وبالغرامة  اأ�شهر  ثالثة 

500 دينار، وال تزيد على األف دينار اأو 

انه يف  العقوبتني«، علماً  باإحدى هاتني 

حال تكرار املخالفة تت�شاعف الغرامات 

املالية امل�شاعفة للمخالفني.

حميدان يدع� املن�شاآت لت�عية العمال مبخاطر »اأمرا�ض ال�شيف«

بدء �ضريـان قـرار حظـر العمـل وقـت الظهيـرة اليـوم

وزير العمل

الوزارة،  بديوان  مبكتبه  االإ�شكان  وزير  احلمر  با�شم  ا�شتقبل 

النائب خالد بوعنق ع�شو جمل�ض النواب، حيث جرى خالل اللقاء 

ا�شتعرا�ض عدد من املوا�شيع املتعلقة بامللف االإ�شكاين.

وزارة  بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  �شبل  اإىل  اللقاء  وتطرق 

الطلبات  لتلبية  الوزارة  خطط  ودعم  النيابي،  واملجل�ض  االإ�شكان 

امل�شاريع  �شري  ا�شتعرا�ض  كما جرى  االنتظار،  قوائم  املدرجة على 

اال�شكانية قيد التنفيذ يف مدن البحرين اجلديدة. 

من جانبه، اأعرب النائب خالد بوعنق عن تقديره للجهود التي 

قوائم  وتلبية  االإ�شكانية  اخلدمات  تطوير  اأجل  من  الوزارة؛  تبذلها 

اخلطط  لتحقيق  الوزارة  مع  للتعاون  ا�شتعداده  مبدياً  االنتظار، 

واملبادرات والربامج االإ�شكانية.

وزير الإ�ضكان ي�ضتقبل النائب خالد بوعنق 

علي الرميحي

بوليتكنك البحرين: ا�ضت�ضافة 

برنامج لتعليم اللغة والثقافة الكورية

اتفاقية  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  اأبرمت 

تعاون مع �شفارة اجلمهورية الكورية يف مملكة البحرين، تهدف 

اإىل ا�شت�شافة الكلية برنامج »Discover Korea« لتعليم اللغة 

والثقافة الكورية، بال�شراكة مع معهد امللك �شيجونغ باجلمهورية 

الكورية.

الهادفة  املوؤ�ش�شة  مبادرات  �شمن  االتفاقية  هذه  توقيع  ياأتي 

لن�شر  الكورية  اجلمهورية  �شفارة  وروؤية  املجتمعي،  التعليم  اإىل 

امللك  البحرين من خالل معهد  الكورية يف مملكة  والثقافة  اللغة 

�شيجونغ، كما متهد هذه االتفاقية اإىل اإدراج اللغة الكورية من �شمن 

املواد الدرا�شية يف بوليتكنك البحرين. وتق�شي مذكرة التفاهم باأن 

الكورية حتت  اللغة والثقافة  يطرح املعهد دورة ق�شرية لتعليم 

�شعار )Discover Korea( يف منت�شف �شهر يوليو 2019، ملن 

تتجاوز اأعمارهم 18 عاًما.

التنفيذي  الرئي�ض  نائب  البحرين  بوليتكنك  من  املذكرة  وقع 

ل�شوؤون املوارد واملعلومات ال�شيخ علي بن عبدالرحمن اآل خليفة، 

ومن جانب ال�شفارة الكورية �شفري جمهورية كوريا اجلنوبية لدى 

مملكة البحرين كو هيون مو، وذلك بح�شورعدد من امل�شوؤولني من 

كال الطرفني.

على  البوليتكنك  زابود�شكي حر�ض  الدكتور  اأكد  ومن جهته، 

بحث اآفاق التعاون يف املجاالت االأكادميية والفنية وتنفيذ برامج 

م�شرتكة مع خمتلف اجلامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل املرموقة 

عاملًيا، مبا ي�شب يف تطوير وازدهار العملية التعليمية ومواكبة 

حملًيا  العمل  �شوق  احتياجات  مع  املطروحة  الدرا�شية  الربامج 

واإقليمًيا ودولًيا، وهذا التطوير االأكادميي ال بد اأن يواكبه التعرف 

على ثقافات ولغات الدول التي تن�شم اإليها هذه اجلامعات العاملية 

لكي يكون التبادل �شل�ًشا، ويعزز من ثقافة الطلبة ويك�شبهم مهارة 

طلبة  ليكونوا  اأفقهم  ات�شاع  يف  وي�شهم  والثقافات  اللغات  تعلم 

عامليني.

جمعية ال�ضحفيني: حملة قناة اجلزيرة خبيثة وت�ضتهدف النيل من منجزات البحرين
املغر�شة  االإعالمية  احلملة  البحرينية  ال�شحفيني  جمعية  ا�شتنكرت 

واخلبيثة التي تقوم بها قناة )اجلزيرة( القطرية لالإ�شاءة اىل مملكة البحرين 

طفرة  اململكة  فيه  حققت  الذي  الوقت  يف  احل�شارية،  منجزاتها  من  والنيل 

تنموية واجنازات ح�شارية يف املجاالت كافة، �شهد واأجمع عليها العامل قاطبة 

اأ  بوَّ الذي  االأمر  واالجتماعية،  واالقت�شادية  وال�شيا�شية  الدولية  مبوؤ�ش�شاته 

املحافل  التكرمي يف  من�شات  والرفيعة على  املرموقة  املكانة  البحرين  مملكة 

الدولية واالإقليمية.

واإذ ت�شتنكر اجلمعية ما تقوم به هذه القناة �شد البحرين، فاإنها ت�شتغرب 

القناة تغ�ّض الطرف عما يحدث يف حميطها القطري من كبت وتنكيل  كون 

وقتل وقمع للحريات، ومن انتهاكات وا�شعة حلقوق االإن�شان القطري وغري 

العمال  له  يتعر�ض  ما  من خالل  الدولية  املنظمات  وثقته  ما  وهو  القطري، 

االأجانب العاملون يف ت�شييد املالعب الريا�شية، من انتهاك حلقوقهم االإن�شانية، 

اإذ يعي�شون حتت وطاأة اأو�شاع �شيئة ال تليق بالب�شر، ف�شالً عن الت�شفيات 

اجل�شدية واالعتقاالت التع�شفية التي جترى خارج نطاق املحاكمات.

ال�شتمرار ممار�شات  التام  رف�شها  البحرينية  ال�شحفيني  واأكدت جمعية 

املعتاد يف  ال�شافر  والتدّخل  الفنت  اإثارة  تعّمده  غّيه ويف  القطري يف  النظام 

ال�شوؤون الداخلية ململكة البحرين، واملحاوالت امل�شتمرة ل�شق ال�شف الواحد، 

املفدى،  امللك  جاللة  قيادة  وحنكة  تعاىل  بف�شله  بالف�شل  دوما  باءت  والتي 

موؤكدة اأن ال�شعب البحريني حري�ض على مكت�شباته التي حتققت بف�شل الروؤية 

الثاقبة واحلكيمة جلاللة امللك املفدى و�شمو رئي�ض الوزراء و�شمو ويل العهد 

حفظهم اهلل ورعاهم.

العامل  على  الفتنوية  براجمها  يف  تعتمد  القناة  اأن  اجلمعية  واأو�شحت 

االفرتا�شي يف و�شائل التوا�شل االجتماعي وما يت�شمنه من ح�شابات وهمية، 

مواقع  على  االإلكرتونية  احل�شابات  من  �شبكة  املخت�شة  اجلهات  ر�شدت  اإذ 

التوا�شل االجتماعي ُتدار من قطر وترتبط بو�شائل اإعالم النظام القطري، حتمل 

�شق  بهدف  العربية،  اخلليج  دول  ورموز  لقادة  وبيانات  ومعلومات  �شوًرا 

�شف الوحدة اخلليجية و�شرب الوحدة الوطنية، واإثارة الفتنة وخلط االأوراق 

وحماولة تهديد ال�شلم االأهلي والن�شيج االجتماعي، وزعزعة االأمن واال�شتقرار 

يف مملكة البحرين ودول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

االحتادات  اأي ع�شوية يف  لديها  لي�شت  قطر  دولة  اأن  اجلمعية  وذكرت 

الدولية املعنية بال�شحافة، ما يدل على عدم اعرتاف تلك املنظمات بوجود اأدنى 

حرية للراأي والتعبري، واأبرز داللة على ذلك عدم وجود جمعية لل�شحفيني يف 

قطر تكفل حرية التعبري عرب و�شائلها االإعالمية.

واأكدت اجلمعية انه يف الوقت الذي تعرب عن اعتزازها بال�شعب القطري 

ال�شقيق، لتدعو النظام القطري اإىل توجيه موارده اإىل ما يخدم ال�شعب القطري 

ويعزز وعيه وح�شوره يف املنظمات الدولية، بدالً من ا�شتغاللها يف التعبري 

عن مواقف حاقدة وم�شبوهة، واالإ�شاءة اإىل مملكة البحرين، االأمر الذي ُيعد 

الوحدة  مع  تاريخًيا يف وجدانهم  املتاأ�شلة  اخلليجية  الثوابت  على  خروًجا 

اخلليجية ووحدة ال�شف اخلليجي.

اأقام مكتب النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء حفل 

االأول  النائب  الرابعة من برنامج  الدفعة  تكرمي ملنت�شبي 

لتنمية الكوادر الوطنية بعد اإمتامهم متطلبات الربنامج 

وفرتة االنتداب التي امتدت عاماً كامالً باملكتب.

واأكد ال�شيخ فهد بن عبدالرحمن اآل خليفة املدير العام 

كلمة  يف  الوزراء،  جمل�ض  لرئي�ض  االأول  النائب  ملكتب 

األقاها خالل احلفل الذي ح�شره عدد من كبار امل�شوؤولني، 

اأن برنامج النائب االأول لتنمية الكوادر الوطنية قد ج�شد 

منذ اإطالقه روؤية �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

الوطنية  بالكوادر  االهتمام  يف  الوزراء،  جمل�ض  لرئي�ض 

ال�شابة وتطويرها وت�شجيعها يف كل املواقع.

جمل�ض  لرئي�ض  االأول  النائب  مكتب  يف  اإننا  وقال 

الروؤية،  اأعيننا هدًفا يعك�ض هذه  الوزراء و�شعنا ن�شب 

و�شعينا للو�شول اإليه بجهد كبري وعمل م�شٍن متثل ذلك 

الكفاءات  ي�شتقطب  مميز  طابع  ذي  برنامج  ت�شميم  يف 

روح  ويحفز  قدراتها،  يف  وي�شتثمر  ال�شابة  الوطنية 

االإبداع واالبتكار لت�شهم يف خدمة الوطن وتلبي تطلعاته.

خليفة  اآل  الرحمن  عبد  بن  فهد  ال�شيخ  واأ�شاف 

العام  يف  تد�شينه  منذ  جناحه  على  برهن  الربنامج  اأن 

من  ال�شابقة  الدفعات  منت�شبو  اأ�شهم  حيث   ،2015

الربنامج يف تطوير خمتلف م�شارات العمل احلكومي مبا 

اجلهات  اإيجابي حمفز يف خمتلف  تغيري  من  اإجنازه  مت 

مكتب  يف  انتدابهم  فرتة  انتهاء  بعد  وذلك  احلكومية، 

ملواقع  وعودتهم  الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  االأول  النائب 

العالية  والقدرات  القيادية  املهارات  اأن  اإىل  الفًتا  عملهم، 

ال�شاعات  نتاج  كانت  الربنامج  منت�شبو  بها  ميتاز  التي 

�شنع  اآلية  على  اطلعوا خاللها  التي  املتوا�شلة  الطويلة 

اجتماعات  من  عدد  ح�شورهم  عرب  احلكومة  يف  القرار 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة 

جمل�ض  لرئي�ض  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

من  عدد  مع  نقا�شية  جل�شات  يف  وامل�شاركة  الوزراء، 

الوزراء وامل�شوؤولني احلكوميني، والقيام بزيارات ميدانية 

لعدد من اجلهات احلكومية، وح�شورهم برامج تدريبية 

مكثفة.

العمل  �شندوق  من  العلوي  فهد  خالد  األقى  كما 

)متكني( كلمة نيابة عن منت�شبي الدفعة الرابعة، توجه 

فيها باأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان ل�شاحب ال�شمو امللكي 

القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  االأمري 

االأعلى النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء، على رعايته 

فتح  قد  الربنامج  اأن  اإىل  م�شرًيا  الربنامج،  لهذا  الكرمية 

فر�شة  لهم  واأتاح  رحبة  اآفاقا  الرابعة  الدفعة  ملنت�شبي 

تو�شيع مداركهم لتحقيق التطوير املن�شود.

اأن الربنامج كان فر�شة ذهبية للعمل  واأكد العلوي 

عرب  واالنطالق  للخربة  اأهلتهم  طموحة  م�شاريع  على 

م�شريتهم العملية من خالل االطالع على خمتلف م�شاريع 

�شمن  واحد  كفريق  العمل  اإن  وقال  احلكومة،  وبرامج 

الربنامج  حتديات  اجتياز  من  مكنهم  البحرين«  »فريق 

بحٍب للتحدي وع�شٍق لالإجناز.

تكرمي الدفعة الرابعة من 

منت�ضبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية


