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 »البوليتكنك« 
و»المكاتب الهندسية« 

تناقشان التعاون والتدريب

التق��ت نائب الرئي��س التنفيذي للش��ؤون األكاديمية بكلية 
ري��م  الدكت��ورة  البحري��ن«  التقني��ة »بوليتكن��ك  البحري��ن 
البوعينين، رئي��س جمعية المكاتب الهندس��ية في البحرين 
مازن العمران، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون والتدريب 
المش��تركة بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية العاملة في مجال 

الهندسة.
وف��ي إطار الت��زام البوليتكن��ك بالتعلم مدى الحي��اة، ناقش 
الطرفان آفاق إعادة صقل مهارات المهندس��ين والرس��امين 
المختلفين ف��ي البحرين، فكانت برام��ج التدريب المخصصة 
والمؤه��ات المهني��ة من بين األس��اليب المقترح��ة لتعزيز 

القوى العاملة الهندسية.
وأكدت البوعينين، أن البوليتكنك تؤمن بأن مستقبل الرفاهية 
االجتماعية واالقتصادية للمملكة سيعتمد على تزويد سوق 
العمل بقوة عاملة مؤهلة وماهرة، مؤكدة حرص البوليتكنك 
على تقدي��م المؤهات األكاديمية والمهنية لش��ركائها في 
الصناعة من خال تحس��ين مه��ارات الق��وى العاملة وإعادة 
تش��كيلها لتلبية متطلبات س��وق العمل، كج��زء من خطتها 

االستراتيجية 2024-2020.
بدوره، أش��اد العمران، بتجاوب البوليتكنك السريع في تنظيم 
اللقاء، مؤكدًا ضرورة تزويد الفنيين بش��هادات مهنية للعمل 

في القطاع الهندسي بهدف تعزيز البحرنة. 
وأش��ار إلى ضرورة التنسيق الدائم والتواصل مع بقية الجهات 
ذات العاقة مثل: وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وصندوق 
العمل »تمكين«، ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندس��ية، 
من أجل تس��هيل إج��راءات دمج ه��ؤالء الفنيين ف��ي القطاع 

الهندسي.

 وزير العمل: مميزات جديدة 
على التأمين االختياري للعمالة المنزلية

وجه وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس 
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، إلى 
دراس��ة إمكانية إضافة مميزات جدي��دة على نظام 
التأمي��ن االختياري على العمالة المنزلية الذي يوفر 
الحماي��ة الازم��ة ألصح��اب العم��ل والعاملين في 
المنازل على حٍد س��واء، لخدمة وحفظ حقوق أطراف 

العمل.
ج��اء ذل��ك، خ��ال ترؤس��ه، عب��ر تقني��ة االتص��ال 
المرئ��ي، اجتم��اع مجل��س إدارة الهيئ��ة، حيث تم 
اس��تعراض تطورات المش��اريع الرئيس��ة والجدول 
الزمن��ي لتطبيقه��ا، والجه��ود المبذولة لتس��هيل 
إج��راء المعامات واختصار الوق��ت على العماء، مع 
التوسع في استخدام التكنولوجيا وإنجاز المعامات 
إلكترونيًا. وأكد حميدان أهمية تكثيف الجهود التي 
تسهم في تحقيق تطلعات الحكومة برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، في تطبيق خطة 
»التعافي االقتصادي« الهادفة إلى تنمية االقتصاد 
وخل��ق ف��رص العم��ل النوعي��ة أم��ام المواطني��ن 
وجعله��م الخي��ار األفض��ل للتوظي��ف، إل��ى جان��ب 
مواصل��ة تطوير اإلج��راءات الرقابي��ة والتنظيمية. 
وش��دد عل��ى أّن التحدي األبرز والمس��ؤولية الكبرى 
تتمثل في مواصلة الجهود بعزيمة عالية الستدامة 
النمو وتطوير س��وق العمل وفق المبادئ األساسية 
لرؤية البحري��ن االقتصادي��ة 2030، وبرنامج عمل 

الحكومة الموقرة.
واطلع الوزير على سير العمل في عدد من المشاريع 
وفي مقدمتها نظام حماية األجور، ومس��توى التزام 

أصحاب العم��ل باالنضمام إلى النظام وفًقا للجدول 
الزمني المحدد للمراحل الثاث.

وأكد حميدان أهمية التطبيق الدقيق لحماية األجور، 
الذي يس��هم في خلق حالة من االس��تقرار في بيئة 
العم��ل التي تقوم عل��ى مبدأ األج��ر مقابل العمل، 

ويقلل من الخافات العّمالية. 
وتم خال االجتماع متابعة تطورات مش��روع نظام 
حماي��ة األجور على ضوء بدء تطبيق المرحلة الثالثة 
مطلع يناير الجاري، والتي ُتلزم جميع أصحاب العمل 
الذي��ن لديهم 1 – 49 عامًا، بس��داد أجور العاملين 
لديه��م وفق��ًا لنظ��ام حماي��ة األج��ور، وتع��د هذه 
المرحلة األوس��ع انتش��ارًا بما يفوق نسبة 98% من 

إجمالي الشركات بمراحلها الثاث.
م��ن جانبه، ق��دم الرئيس التنفي��ذي للهيئة جمال 
العل��وي، عرضًا لمجل��س اإلدارة فيم��ا يتعلق بأداء 

الهيئة وتطورات المش��روعات التي يجري تنفيذها، 
خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بتط��ورات نظ��ام التأمي��ن 

االختياري على العمالة المنزلية.
وأش��ار إل��ى أن النظام ال��ذي تم إطاقه أغس��طس 
الماضي يمثل مظلة حماية للمواطن والمقيم وأحد 
الحل��ول المثلى لمواجه��ة الظروف غي��ر االعتيادية 

التي تواجه العامل المنزلي أو صاحب العمل.
ولف��ت إل��ى أن��ه ت��م مراع��اة ط��رح باق��ات بمدد 
ومميزات وأس��عار متفاوتة تناسب مختلف الشرائح 
االجتماعية، مؤكدًا أن الهيئة بالتعاون مع الشركاء 
ف��ي مص��رف البحرين المرك��زي وجمعي��ة التأمين 
البحريني��ة، تعمل بصورة مس��تمرة عل��ى متابعة 
نظام التأمين االختياري، ودراس��ة تطويره من خال 
إضافة بعض المميزات اإلضافية التي من شأنها أن 

تسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

النعيمي: دور تربوي لجائزة حمدان بن 
راشد في االرتقاء بالكوادر التعليمية

استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، 
الفائزين بجائزة حمدان بن راش��د آل مكتوم لألداء التعليمي 

المتميز في دورتها الرابعة والعشرين.
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها الفائزون لنيل هذه الجائزة 
التربوية الهامة، منوهًا بالعاق��ات الوثيقة التي تربط بين 
مملكة البحرين ودول��ة اإلمارات العربية المتحدة في العديد 
م��ن المجاالت ومنها المج��ال التعليمي، مؤك��دًا على أهمية 
ال��دور الترب��وي للجائ��زة في تكري��م التربويي��ن المتميزين 
واالرتق��اء بالك��وادر التعليمية في الدول المش��اركة في هذه 
المس��ابقة، بما يعود بالخير على المي��دان التربوي، ومتمنيًا 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.
حضر المقابلة عدد من أولياء أمور الطلبة الفائزين. 

يذك��ر أن الفائزين بالجائزة في ه��ذه الدورة هم علي عبداهلل 
حبيب من مدرس��ة جابر بن حي��ان االبتدائي��ة للبنين الفائز 
بالجائ��زة عن فئة المعل��م المتميز، والطالب��ة رتاج إبراهيم 
العباس��ي من مدرس��ة الحد الثانوية للبن��ات، والطالب أحمد 
جواد العريبي من مدرس��ة الش��يخ عيس��ى بن عل��ي الثانوية 

للبنين، وهما الفائزان بالجائزة عن فئة الطالب المتميز. تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء

 »اإلسكان« تواصل توزيع الوحدات 
بمدينتي »خليفة« و»سلمان«

تس��ليم  اإلس��كان،  وزارة  واصل��ت 
شهادات التخصيص بمدينة خليفة، 
وتسليم المفاتيح في مدينة سلمان 
ألصح��اب الطلب��ات ضم��ن القوائم 
التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة، 
االحترازية  اإلج��راءات  متبعين كافة 
والوقائية الازمة في عملية التوزيع.

يأت��ي ذل��ك، ف��ي إط��ار التوجيهات 
الملكي��ة الس��امية بتوفي��ر 40 ألف 
وحدة س��كنية، وتنفيذًا ألمر صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجل��س الوزراء بتوزي��ع 2000 وحدة 

سكنية إضافية على المواطنين.
عملي��ة  مواصل��ة  ال��وزارة  وأك��دت 
التوزيعات اإلسكانية على المواطنين 
المس��تحقين من مختلف محافظات 

البحرين بوتيرة متسارعة ومستمرة 
ضم��ن الج��دول الزمني، الفت��ًة إلى 
تكام��ل خطة العم��ل فيم��ا يتعلق 

بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية 
تسهم في خلق المزيد من المشاريع 
اإلس��كانية التي يمك��ن للمواطنين 

االس��تفادة منه��ا، وذل��ك تحقيق��ًا 
ألهداف خطة التعافي االقتصادي.

وأف��ادت ال��وزارة أن هذه المش��اريع 
المطلة  بمواقعه��ا  يتميز بعضه��ا 
عل��ى واجه��ات بحري��ة، كم��ا توفر 
مس��ارات لممارس��ة رياضة المش��ي 
والدراجات الهوائية، فضًا عن توفر 
المفتوح��ة واالهتم��ام  المس��احات 
بالتشجير والمس��احات الخضراء، في 
إط��ار ح��رص الحكوم��ة عل��ى توفير 
مقوم��ات ج��ودة الحياة بالمش��اريع 

اإلسكانية. 
وأش��ارت إل��ى حرصها الدائ��م، على 
اإلس��كانية  المتطلب��ات  توفي��ر 
والتنموي��ة م��ن أجل تقدي��م أفضل 
الخدمات للمواطنين التي تلبي كافة 

التطلعات المستقبلية.

 وزير األشغال يبحث التعاون 
الزراعي مع السفير اإلسرائيلي

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عص��ام خل��ف، س��فير إس��رائيل ف��ي البحري��ن ايت��ان نائيه، 
بمناس��بة تعيينه في منصبه الجديد، حيث أكد أهمية تبادل 
الخب��رات الزراعية بين البلدين بما يمكن من تحقيق األهداف 
المنش��ودة في تعزيز األمن الغذائي. وتطرق اللقاء، إلى عدد 
من المواضيع المتعلقة بالتعاون في المشترك وخصوصًا في 
المجاالت الزراعية في ظل توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين 
لتطوير التعاون الزراعي. بدوره أكد السفير اإلسرائيلي حرص 
ب��اده على توطيد عاق��ات التعاون مع البحري��ن، معربًا عن 
اعت��زازه للعاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت، 

وخاصة المجاالت الزراعية والتقنيات الحديثة.
رنا بنت عيسى: أولويات التعليم العالي تلبي 
احتياجات الحاضر وتفي بتطلعات المستقبل

أكدت األمين الع��ام لمجلس التعليم 
العال��ي نائب رئي��س مجل��س أمناء 
الدكتورة  العال��ي  التعلي��م  مجل��س 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل 
خليف��ة، أن البحري��ن تش��هد تطورًا 
واس��عًا ف��ي مج��ال التعلي��م بفضل 
الرعاي��ة الس��امية م��ن ل��دن حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
المف��دى،  الب��اد  عاه��ل  خليف��ة  آل 
واالهتمام الكبير والدائم من صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
التعلي��م  لتطوي��ر مس��يرة  ال��وزراء، 
كأحد أه��م ركائ��ز لتحقي��ق التنمية 
االقتصادي��ة  والرؤي��ة  المس��تدامة 

لمملكة البحرين 2030. 
بمناس��بة  تصري��ح،  ف��ي  وأضاف��ت 
الي��وم الدولي للتعلي��م والذي أقرته 
الجمعية العامة لألم��م المتحدة في 
24 يناير من كل عام لاحتفاء بالدور 
الذي يضطلع ب��ه التعليم في تحقيق 
الس��ام والتنمية، أن ه��ذا اليوم يعد 
مناس��بة للتأكيد عل��ى أهمية توثيق 
الركائ��ز التعليمية والمنج��زات التي 
تحققه��ا المؤسس��ات عب��ر أهدافها 
ف��ي  القّيم��ة  ورس��ائلها  التنموي��ة 

استدامة التعليم.
وأش��ارت إلى أن احتف��ال العالم هذا 
العام الذي يأتي تحت ش��عار »تغيير 
المس��ار، إحداث تحول ف��ي التعليم«، 
يأت��ي متوافق��ًا م��ع أه��داف مجلس 
التعليم العالي، حيث يسعى المجلس 
إلنج��از ع��دة أولوي��ات مهم��ة تلبي 
احتياج��ات الحاضر وتف��ي بتطلعات 
المس��تقبل، ومنه��ا مراجعة وتطوير 
السياس��ات والتشريعات ذات العاقة 
العالي، وتوس��عة نطاقه  بالتعلي��م 
ليشمل كافة مسارات التعليم ما بعد 

المدرسي وأنماطه غير التقليدية.
واستعرضت الش��يخة رنا بنت عيسى 
آل خليفة، أهم اإلنجازات التي حققها 
مجل��س التعليم العالي خ��ال العام 
2021 ومنه��ا قدرت��ه عل��ى إح��داث 
تحول ف��ي التعلي��م العالي من خال 
اس��تحداث برام��ج أكاديمي��ة نوعية 
وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وإتاحة 
خيار التعلم لطلبة مؤسسات التعليم 
العالي بالدراسة حضوريًا أو عن بعد، 
ودعم القدرات البحثية ألعضاء الكوادر 
التعليمية بمؤسسات التعليم العالي 
ونش��ر أهمية ثقافة البح��ث العلمي 

لطلبة تلك المؤسسات.
وأضاف��ت أن مجل��س التعليم العالي 
ح��رص كذلك عل��ى تعزي��ز العاقات 
م��ع مختلف ال��دول وتب��ادل الخبرات 
والبرام��ج الت��ي تس��هم ف��ي تطوير 
التعلي��م العال��ي، م��ن خ��ال إج��راء 
لق��اءات م��ع س��فراء وممثل��ي الدول 
الشقيقة والصديقة، وإبرام اتفاقيات 
تعاون بين مؤسسات التعليم العالي 
والتع��اون  األجنبي��ة،  والمؤسس��ات 
البريطان��ي  االعتم��اد  مجل��س  م��ع 
وأكاديمية التعليم العالي البريطاني 
األمي��ن  ونوه��ت   .»Advance HE«

الع��ام إل��ى أن البحري��ن تعاملت مع 
تداعيات جائح��ة كورونا، وما فرضته 
م��ن ظ��روف اس��تثنائية ب��كل وعي 
وكف��اءة واقتدار، بفضل الجهود التي 
قدمتها اللجنة التنس��يقية برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء األمر ال��ذي أدى لبناء 
منظومة جامعية قوية، واس��تمرارية 
واس��تدامة مؤسسات التعليم العالي 
ف��ي تقديم خدماته��ا التعليمية عن 

بعد من بداية ظهور الجائحة.
وأشارت إلى أن نجاح استدامة تقديم 
الخدم��ات التعليمي��ة للطلب��ة، يأتي 
لقدرة مؤسسات التعليم العالي على 
تبني طرائق واس��تراتيجيات مبتكرة، 
والتحول نحو التعليم الرقمي، إضافة 
إلى صقل وتعزيز مه��ارات وإمكانات 
ودع��م  واإلداري  األكاديم��ي  ال��كادر 
قدراته��م ف��ي توظي��ف التكنولوجيا 

الحديثة.
وأك��دت أن مجل��س التعلي��م العالي 
يدرك حجم المس��ؤولية الملقاة على 
عاتقه ف��ي تطوير وتعزيز المس��يرة 
التعليمية والمضي بها لمس��تويات 

أرحب من التقدم واالزدهار.

د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة

الشاعر: »هيومن رايتس« تثير النعرات الطائفية بالبحرين
اس��تنكر رئي��س الرابطة البحريني��ة األوروبية 
للتواصل االجتماعي وحقوق اإلنس��ان عبداهلل 
إبراهيم الش��اعر اس��تمرار منظم��ة »هيومن 
رايتس ووتش« في تدليس الحقائق بالمملكة 
وعنصري��ًا  وطائفي��ًا  سياس��يًا  واس��تهدافها 
المجتم��ع  بي��ن  النع��رات  إث��ارة  ومح��اوالت 
الوطني��ة  بلحمت��ه  يتمي��ز  ال��ذي  البحرين��ي 
وتراب��ط أفراده، الفتًا إلى أن المدير التنفيذي 
ل�«هيوم��ن رايتس ووتش«، كينيث روث وبعد 
أن تم إصدار جمل��ة مغالطات في تقرير حول 

حق��وق اإلنس��ان ف��ي البحري��ن 2021 يخ��رج 
بتغريدات مس��يئة وعنصرية تؤكد ما تسعى 
إلي��ه هذه المنظم��ة للنيل من أم��ن البحرين 
واستقرارها، ومحاولة بث الكراهية والطائفية 
والعنصري��ة بعكس ما تتميز به البحرين من 
تعايش سلمي وتآٍخ وحوار إيجابي بين األديان 
تحت مظلة المش��روع اإلصاحي لجالة الملك 

المفدى الذي كفل الحرية للجميع.
وذك��ر أن خط��اب مدي��ر المنظم��ة يتواف��ق 
تمام��ًا م��ع م��ا تطرح��ه بع��ض المنظمات 

وبع��ض  الحقوقي��ة  والدكاكي��ن  المسّيس��ة 
القن��وات الفضائي��ة ومنه��ا قن��اة الجزي��رة 
والقنوات اإليرانية من أكاذيب وإشاعات حول 
واق��ع البحرين، الفت��ًا إلى أن مدي��ر المنظمة 
ادعى وج��ود طائفية ف��ي المملك��ة اعتمادًا 
عل��ى ما ينقل��ه إلي��ه الخارجون ع��ن القانون 
والهارب��ون عن العدال��ة ويتواجدون في دول 
غربي��ة للطعن ف��ي البحرين وب��ث األكاذيب 
واإلش��اعات، والمحاول��ة للني��ل م��ن الوحدة 

الوطنية البحرينية.


