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أقلهم حّظًا يحصل على راتب يساوي راتب نائب برلماني في المغرب

صحيفة مغربية: المغربيون يشغلون مناصب عليا ومرموقة في هرم اإلدارة الحكومية بالبحرين
أمس  عددها  في  المغربية  »هسبريس«  جريدة  قالت   [
العاصمة  فــي  إن   )2011 ــران  ــزي ح يونيو/   27( األول 
المغربية،  للجالية  الفــتــًا  ـــوداً  »وج المنامة  البحرينية 
اإلدارة  هــــرم  فـــي  ومـــرمـــوقـــة  ــا  ــي ــل ع ــب  ــاص ــن م ــون  ــل ــغ ــش ي
بالمملكة  تجمعها  التي  الفتية  المملكة  لهذه  الحكومية، 
الراحلين  عهد  منذ  ـــوة  واألخ المحبة  أواصـــر  المغربية 

خليفة«. آل  سلمان  بن  عيسى  والشيخ  الثاني  الحسن 
تقريراً  اإللــكــتــرونــي  موقعها  على  الــجــريــدة  ونــشــرت 
في  ــد  ــواج ت أنــه  إلــى  فــيــه  ـــار  أش ـــذي  ال صحافييها،  ألحــد 
مدارس  إحدى  في  معاراً  »أستاذاً  بصفته  البحرين  مملكة 
إلى  التقرير  ولفت  المنامة«،  بالعاصمة  العامة  الثانوية 
)الطبقة  من  مختلفة  أطيافًا  »يضم  مقهى  البحرين  في  أن 
ــي الــشــرطــة والــحــرس  الــوســطــى الــمــغــربــيــة(، ضــبــاطــًا ف
في  العاملين  بعض  ممرضين،  أطباء،  أساتذة،  األميري، 
وتابع  إلــخ«.  وصحافيين...  ومترجمين  القضاء  مجال 
منهم  الجرائد،  يتصفحون  وأحيانًا  يتحدثون  »أحيانًا 

التدخين«.  رائحة  يعيف  من  ومنهم  بشراهة  يدخن  من 
الــبــحــريــن  فـــي  الــمــغــربــيــيــن  أن  ـــى  إل ــر  ــري ــق ــت ال وأشـــــار 
في  بــمــا  ــًا،  ــب ــري ــق ت ــات  ــس ــؤس ــم ال جــمــيــع  فــي  »يــشــتــغــلــون 
والدولية  واإلقليمية  المحلية  والهيئات  الـــوزارات  ذلــك 
ـــن  ودواوي القضائية  والــدوائــر  الحكومية  والــمــجــالــس 
مبينًا  أصــنــافــهــا«.  بمختلف  األمنية  ــزة  ــه واألج الحكام 
نائب  ــب  رات يــســاوي  ــب  رات على  يحصل  حــّظــًا  »أقلهم  أن 
على  يحصلون  التراجم  وبعض  المغرب؛  في  برلماني 

بقليل«. المغرب  وزراء  يتقاضاه  ما  يفوق  راتب 
أنهم  )المترجمين(  فئة  في  االنتباه  يلفت  »ما  أن  وذكر 
الرابع  عقده  أكبرهم  يتجاوز  ال  العمر  مقتبل  في  شباب 

المغرب  ــي  ف والــتــحــريــريــة  الــفــوريــة  الترجمة  أن  بحكم 
تخصص حديث نسبيًا«. وقال: »ألول مرة أعرف أن هناك 
في  متخصص  العالي  للتعليم  حكومي  معهد  المغرب  في 
اإلجــازة  على  حصولهم  بعد  الطالب  إليها  يلج  الترجمة 
ــع ضــــرورة تــفــوقــهــم في  ـــدى الــلــغــات األجــنــبــيــة م ــي إح ف
بحكم  صعبًا  فيه  الشك  مما  سيكون  الذي  الولوج  اختبار 
المغرب«.  في  يتخرجون  الذين  التراجم  من  القليل  العدد 
سوق  األجنبية  اللغات  إتقان  »إن  بالقول:  التقرير  وختم 

األخرى«. العربية  الدول  وبعض  الخليج  دول  في  تبور  ال 
مطار  مــن  الطريق  فــي  »وأنــا  التقرير  كاتب  واستطرد 
المطاعم  وجد  مكان  عن  السائق  سألت  الدولي،  البحرين 
اليوم  وفي  خاصة.  والمغربية  عامة  العربية  المقاهي  أو 
لي  وصفها  التي  الجفير  منطقة  ــى  إل توجهت  الــمــوالــي، 
مقاهي  وتضم  ومزدحمة  صاخبة  فعاًل  ووجدتها  السائق 
لبنان  من  العربية  الجاليات  مختلف  ومتاجر  ومطاعم 
وتونس...  ومصر  والمغرب  والعراق  واألردن  وسورية 
لبنان  زهرة  مطعم  يجاور  مراكش  خياطة  متجر  تجد  الخ. 
للحلويات  متجراً  يجاور  أغادير  سيارات  تأجير  ومحل 
العربية  الدول  كل  وتصبح  الحدود  تـُزال  هنا  العمانية؛ 
إلــى  حــاجــة  ال  ـــام،  ع أمــيــن  أو  مــقــر  إلـــى  يــحــتــاج  ال  اتـــحـــاداً 
ومراكش  بيروت  عن  تفصلك  ال  الحّي؛  هذا  في  التأشيرات 
خطوات.  ثالث  وسكيكدة  مسقط  وبين  أمتار  خمسة  سوى 
عن  كثيراً  يختلف  ال  ــذي  ال الحي  هــذا  في  رأيته  ما  جميل 
البيضاء  الدار  في  غلف  درب  أو  الرباط  في  الحد  باب  سوق 
اختالف  مع  مكناس  في  الهديم  أو  طنجة  في  كازاباراطا  أو 
محفظة  تنسى  أن  يمكن  هنا  واألمــن.  االحترام  في  بسيط 
في  وتجدها  ساعة  بعد  وتعود  المقهى  طاولة  فوق  نقودك 

. » نها مكا
التفت  الحي،  هذا  وشــوارع  أزقة  في  أسير  وأنا  وأكمل: 
اسمًا  يحمل  مطعمًا  أرى  لعلي  الشمال  وذات  اليمين  ذات 
مغربيًا  اسمًا  أو  »النكعة«  أو  الـــزردة«  »مطعم  قبيل  من 
ــا  ــك ــالن ــازاب ـــم ك ــاًل لــلــحــالقــة يــحــمــل اس ــح ــزاً. رأيــــت م ــي ــم م
يــجــيــدون  ال  هـــنـــوداً  ـــوى  س بــه  ـــد  أج فــلــم  ــه  ــي إل فــتــوجــهــت 
يعرفون  كانوا  إن  متلعثمة  بإنجليزية  فسألتهم  العربية، 
بعدين  سيييدا  »رووح  أحدهم:  فأجاب  مغربيًا.  مطعمًا 
باك  مطعم  في  مسجد،  إيشوف  أنت  وكف.  في  ما  دّور  دّور 
توقف  دون  السير  علّي  أن  منها  فهمت  ركيكة  لغة  سايد«. 
عندما  بلكنتي  لهجته  ذكرتني  مطعمًا.  هناك  وســأجــد 
إلى  مرة  ألول  ارسالي  تم  أن  بعد  األمازيغية  أتعمل  بدأت 
لتعلم  مضطراً  كنت  حيث  هناك  ألدرس  الناظور  مدينة 

خاللها. من  أتواصل  أن  يمكنني  التي  العبارات  بعض 
اسم  يحمل  صغيراً  مطعمًا  مسجد  خلف  »وجدت  أردف 
صادفته.  مغربي  أول  على  تعرفت  وهــنــاك  »مــكــنــاس« 
آخر  شخص  معه  ــان  وك المطار  شرطة  فــي  يشتغل  كــان 
يبدو.  كــان  هكذا  أو  النعمة  أثــر  عليه  ُــرى  وتـــ الكالم  قليل 
البطاطس  ورقــائــق  والجلبان  باللحم  طاجينًا  تناولت 
تلقّيتها  نصيحة  أول  المغربية.  الطريقة  على  المقلية 
اسمًا  يحمل  مشبوه  مقهى  عن  االبتعاد  هو  الشرطي  من 
ــة الــذيــن فــقــدوا  ــارب ــغ ــم فــرنــســيــًا ويـــرابـــط فــيــه بــعــض ال
من  خــوفــًا  ربما  البلد  مــن  الــخــروج  ــدون  ــري والي وظائفهم 
يجلس  آخر  بمقهى  أوصاني  الجيران.  أو  الناس  شماتة 
أنني  ومع  جيد.  ثقافي  مستوى  ولهم  أشراف  مغاربة  فيه 
إلى  المساء  فــي  ذهبت  »مــثــقــف«،  كلمة  فــي  كثيراً  ــق  أث ال 

. » لمقهى ا

عدم صرف المخصصات المالية 
لساعات العمل اإلضافي لألطباء

بـــأن  ـــــط«  ـــــوس »ال ــت  ــم ــل ع  [
العاملين  األطـــبـــاء  ــن  م ــد  ــدي ــع ال
يتم  لـــم  ــة  ــي ــح ــص ال الـــمـــراكـــز  فـــي 
المالية  المخصصات  لهم  صرف 
والتي  اإلضافية،  العمل  لساعات 

تبلغ ما يقارب 200 دينار.
أن  إلــــى  الـــمـــصـــادر  ــــــارت  وأش
إلى  الــمــراكــز،  أطــبــاء  مــن  العديد 
ـــب أطــــبــــاء فــــي مــســتــشــفــى  ـــان ج
صرف  يتم  لم  الطبي  السلمانية 
ــل  ــم ــع ــات ســــاعــــات ال ــص ــص ــخ م

اإلضافي لهم، لينضموا بذلك إلى 
والموظفين  الــمــمــرضــات  بــاقــي 
وهم  أشهر  مضت  الذين  والكتاب 
لم يستلموا مخصصاتهم المالية 

اإلضافية. العمل  لساعات 
فقط  أن  إلى  المصادر  ــرت  وذك
يغطون  الــذيــن  ــن  ــي ــاري ــش ــت االس
الصحية  المراكز  فــي  ــراغ  ف ــدل  ب
لهم  ـــرف  ص تـــم  الـــذيـــن  ــط  ــق ف هـــم 
لتغطيتهم  مــالــيــة  مــخــصــصــات 

بدل الفراغ.

المسئولين  ــاء  ــب األط ــد  ــاش ون
هذه  بصرف  الصحة  وزارة  فــي 
أن  وخـــصـــوصـــًا  ــات  ــص ــص ــخ ــم ال
ما  تبلغ  اإلضافية  العمل  ساعات 

يقارب 63 ساعة.
في  العاملين  من  عدداً  أن  يذكر 
مسبقًا  اشتكوا  الصحي  القطاع 
المخصصات  ـــرف  ص ـــدم  ع مـــن 
اإلضافي  العمل  لساعات  المالية 
وشهر  شباط  فبراير/  شهري  منذ 

مارس/ آذار الماضيين.

»التربية« تعمل على استكمال 
إجراءات صرف المكافآت لبقية المتطوعين

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جاٍر  العمل  إن  والتعليم  التربية  وزارة  قالت   [
للمتطوعين  المكافآت  صرف  إجراءات  استكمال  على 
خالل  الــــوزارة  قــطــاعــات  مختلف  ــي  ف عملوا  ــن  ــذي ال
عملية  وتأخرت  بالبالد  مرت  التي  المؤسفة  األحداث 
صرف المكافآت لهم أسوًة بزمالئهم.  وذكرت الوزارة 
في  نشر  رسمي  تصريح  ــالل  خ ــن  وم لها،  سبق  ــه  أن
لمراجعة  أولئك  توجيه  سابقًا،  المحلية  الصحف 

إدارة الموارد البشرية في المنامة لمتابعة هذا األمر.

للمتطوعين  مكافآت  بصرف  قامت  أنها  وبينت 
وقاموا  ـــوزارة  ال قطاعات  مختلف  فــي  عملوا  الــذيــن 
ــوزارة  ال مّكن  ما  النقص  سد  في  مشرف  وطني  بــدور 
لألبناء  التعليمية  الخدمة  توفير  في  االستمرار  من 
العالقات  إدارة  عــن  صـــادر  بــيــان  ـــح  وأوض الطلبة. 
المكافأة  هــذه  صــرف  أن  ــوزارة  ــال ب واإلعـــالم  العامة 
المؤهل  هــي:  رئيسية؛  ــل  ــوام ع ثــالثــة  فيه  ــت  ــي روع
قاموا  الذي  العمل  ونوعية  التطوع،  وفترة  الدراسي، 
ديــوان  ألنظمة  ــًا  ــق وف الــمــكــافــآت  صــرف  ــم  ت وقــد  بــه، 

الخدمة المدنية.

... وتوقع تعاونًا 
مع »الهيئة العالمية للقرآن الكريم«

العدل وزارة   - المنامة   §

والشئون  العدل  وزير  وقع   [
الشيخ  واألوقـــــاف  ــة  ــي ــالم اإلس
مع  خــلــيــفــة  آل  ــي  ــل ع بـــن  خــالــد 
العالمية  للهيئة  الــعــام  األمــيــن 
عبداهلل  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
ــاون  ــع ـــرة ت ـــذك ــر، م ــف ــص ــي ب ــل ع
التجارب  لتبادل  الطرفين  بين 
ــرآن  ــق ــال ال ــج والــخــبــرات فــي م
من  مــا  ـــل  وك ــه،  ــوم ــل وع ــم  ــري ــك ال
خدمة  في  دورهما  تأصيل  شأنه 
في  والتعاون  تعالى،  اهلل  كتاب 
المشاركة  خالل  من  المجال  هذا 
فـــي الــمــؤتــمــرات والــمــلــتــقــيــات 
المحلية  ـــدوات  ـــن وال ــة  ــي ــرآن ــق ال

. جية ر لخا ا و
ــاع  ــم ــت جــــاء ذلــــك خــــالل االج
ـــي مــكــتــب  ـــــذي عــقــد أخــــيــــراً ف ال
للهيئة  العام  األمين  مع  الوزير 
ـــرآن  ـــق ــظ ال ــي ــف ــح ــت الــعــالــمــيــة ل
ــي بــصــفــر،  ــل ـــداهلل ع ـــب الــكــريــم ع

للشئون  الوزارة  وكيل  بحضور 
ـــد الـــمـــفـــتـــاح،  ـــري اإلســـالمـــيـــة ف
العدل  لشئون  ـــوزارة  ال ووكــيــل 
ـــل  ـــي ـــوك ســـالـــم الــــــكــــــواري، وال
خالد  المحاكم  لشئون  المساعد 
الــشــئــون  إدارة  ومــديــر  ــاج  ــج ع

القطان. طاهر  محمد  الدينية 
ــر  ـــد وزي ـــذا اإلطـــــار، أك ـــي ه وف
ــــــــوزارة  »الــــــعــــــدل« حــــــرص ال
ــي تــعــزيــز الــتــعــاون  ورغــبــتــهــا ف
ــة  ــئ ــي ــه فـــيـــمـــا بــيــنــهــا وبــــيــــن ال
ـــرآن  ـــق ــظ ال ــي ــف ــح ــت الــعــالــمــيــة ل
العالم  لرابطة  التابعة  الكريم 
العربية  بالمملكة  اإلســالمــي 
مجال  فــي  بالعمل  السعودية، 

وعلومه. الكريم  القرآن 
عن  بصفر  أعــرب  جانبه،  من 
للدور  وتــقــديــره  ــزازه  ــت اع بــالــغ 
الشئون  به  تضطلع  الذي  الكبير 
ــة  ــدم ـــة بـــــالـــــوزارة خ ـــي ـــالم اإلس
في  والعاملين  تعالى  اهلل  لكتاب 
إدارة  عبر  المبارك،  الحقل  هــذا 

شئون  وإدارة  الدينية  الشئون 
على  تشرف  التي  الكريم  القرآن 
ــات الــقــرآنــيــة  ــق ــل ــح ــز وال ــراك ــم ال
لتنمية  وتسعى  البحرين  ــي  ف
في  العاملين  ومــهــارات  قــدرات 

المجال. هذا 
الــمــذكــرة  مـــواد  أن  ــى  إل يــشــار 
ــى تـــعـــاون الــطــرفــيــن  ــل ــص ع ــن ت
والدراسات  البحوث  مجال  في 
الكريم  القرآن  بتعليم  المتعلقة 
الجانبان  يعمل  وأن  وعلومه، 
ــــة  ــم لــــقــــاءات دوري ــي ــظ ــن عــلــى ت
في  والــبــاحــثــيــن  الــعــلــمــاء  بــيــن 
لمواجهة  الكريم  الــقــرآن  علوم 
والمستجدات  القضايا  مختلف 
ــات  ــاج ــي ضـــوء مــعــطــيــات وح ف
ــال  ــج ـــر، وكــــذلــــك فــــي م ـــص ـــع ال
ـــــة  ـــــي ـــــالم اإلصــــــــــــــــــــدارات اإلع
المجالت  وخصوصًا  والدورية، 
تشمل  ــي  ــت ال وغــيــرهــا  العلمية 
وعلومه  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال خــدمــة 

المشتركة. األهداف  يحقق  بما 

وزير العدل بعد توقيع االتفاق للتعاون في مجال القرآن الكريم

»العدل« توقف وتنذر 98 موظفًا
 98 نحو  وأنذرت  أوقفت  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزارة  أن  عليمة  مصادر  من  »الوسط«  علمت   [

موظفًا.
باإلضافة  الراتب،  من  الخصم  مع  أيام    10 لمدة  العمل  عن  إيقافهم  تم  موظفًا   20 »نحو  بأن  المصادر  وأفادت 
أن  بعد  ذلك  ويأتي  الماضية«،  القليلة  األيام  خالل  آخرين  موظفًا   28 لنحو  وكتابية  شفوية  إنذارات  توجيه  إلى 

أوقفت الوزارة نحو 50 موظفًا مع الخصم من رواتبهم لمدة 10 أيام في وقت سابق.
كانت  أخرى  تحقيق  ولجنة  الغياب  بشأن  تحقيق  لجنة  إلى  الموظفين  بعض  إحالة  »تمت  أن  إلى  وأشارت 
من  عدد  من  أخرى  تحقيق  لجنة  تشكيل  »تم  أن  إلى  المصادر  ولفتت  األخيرة«،  األحداث  في  المشاركة  في  تحقق 
التحقيق  لجنة  إلى  إحالتهم  تمت  ومن  األخرى،  دون  معينة  لفئة  المنتمين  الموظفين  مع  التحقيق  وتم  المديرين 

األخرى تم إيقافهم عن العمل وإعطاء البعض إنذارات شفهية وأخرى كتابية«.

فتح باب القبول بكلية الطب بجامعة الخليج ألبناء »التعاون«
العربي  الخليج  جامعة  ـ  المنامة   §

الــعــربــي  الــخــلــيــج  ــة  ــع ــام ج فــتــحــت   [
الطبية  والعلوم  الطب  بكلية  القبول  باب 
ألبناء  2011م  /2012 الــدراســي  للعام 
الــخــلــيــج  ــــدول  ل الـــتـــعـــاون  ــس  ــل ــج م دول 
دكتور  درجة  لنيل  الجنسين  من  العربية 
بكالوريوس  لدرجة  المعادلة  الطب  في 
معظم  في  تمنح  التي  والجراحة  الطب  في 

العربية. الجامعات 
ــل  ــي ــج ــس ــت ـــول وال ـــب ـــق ـــس ال ـــي ـــــال رئ وق
عبدالحميد  الــعــربــي  الخليج  بجامعة 
أن  فــي  تتمثل  القبول  ــروط  ش إن  مــرهــون 
مجلس  دول  مواطني  مــن  الطالب  يكون 
ومرشحًا  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
أو  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارات  قــبــل  ــن  م
ولــو  حــتــى  ــم،  ــه دول ــي  ف الــعــالــي  التعليم 
قبول  يمكن  كما  الخاص،  حسابهم  على 
األخــرى  العربية  الــدول  أبــنــاء  مــن  طــالب 
لهؤالء  يمكن  إذ  المجلس،  بدول  المقيمين 

الجامعة.  إلى  مباشرة  بطلباتهم  التقدم 
حــاصــاًل  ــب  ــال ــط ال ــون  ــك ي أن  ــرط  ــت ــش وي
القسم  ــة  ــام ــع ال ــة  ــوي ــان ــث ال شــهــادة  ــى  ــل ع
ـ  سبقه  الذي  العام  أو  العام  لهذا  العلمي 
أو   95 عن  يقل  ال  عام  وبمعدل  ـ   األكثر  على 
3.75( من سلم الدرجات األربع، على أال  (

ميالدية. سنة   20 على  المتقدم  عمر  يزيد 
لتقديم  ــد  ــوع م آخـــر  أن  ــون  ــره م ـــال  وق
أو  والتعليم  التربية  ـــوزارات  ل الطلبات 

 17 هــو  المجلس  ــدول  ب العالي  التعليم 
االمتحانات  ان  إلــى  الفتا  المقبل،  يوليو 
ــد فــــي يـــــوم األحــــد  ــق ــع ــت الـــتـــحـــريـــريـــة س
الــمــقــبــل،  أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/   4 ــق  ــواف ــم ال
في  نـــظـــرّيـــًا  ــًا  ــب ــان ج االمـــتـــحـــان  ــل  ــم ــش وي
ــاء والــكــيــمــيــاء  ــزي ــي ــف ـــاء، ال ـــي ــوم األح ــل ــع ال
اللغة  في  امتحان  وكذلك  والرياضيات 
الــمــقــابــالت  ــدأ  ــب ت أن  ــى  ــل ع ــة،  ــزي ــي ــل ــج االن
 6 واألربــعــاء  الثلثاء  يــومــي  الشخصية 

نتائج  ستعلن  إذ   ،2011 و7ســبــتــمــبــر 
ـــول فـــي ضــــوء نـــتـــائـــج االمـــتـــحـــان  ـــب ـــق ال

الشخصية. والمقابلة 
وفي سياق متصل، قالت إدارة البعثات 
والتعليم  التربية  بـــوزارة  والملحقيات 
كلية  فــي  ـــى  األول للسنة  الــقــبــول  ــاب  ب إن 
الخليج  بجامعة  الطبية  والعلوم  الطب 
 1432 /1433 الدراسي  للعام  العربي 
فــتــح  2011م   /2012 ـــق  ـــواف ـــم ال هـــــ 

لنيل  الجنسين  من  البحرينيين  للطلبة 
ــب، الــمــعــادلــة لــدرجــة  ــط ــوس ال ــوري ــال ــك ب
بــكــالــوريــوس الــطــب والـــجـــراحـــة الــتــي 
لذلك  العربية،  الكليات  معظم  في  تمنح 
اســتــمــارة  مــلء  المتقدمين  الطلبة  عــلــى 
في  بــالــقــبــول  ــة  ــاص ــخ ال ــاق  ــح ــت االل طــلــب 
استيفاء  ــع  م ــي  ــرب ــع ال الــخــلــيــج  جــامــعــة 
المطلوبة،  ــق  ــائ ــوث وال الــبــيــانــات  جميع 
ــةـ  وفــي  ــام ــع ــة ال ــوي ــان ــث ــادة ال ــه ـــي: ش وه
ــة  ــوي ــان ــث ــى ال ــل ــب ع ــال ــط حـــال حــصــول ال
ــة داخــل  ــي ــب ــن ـــدارس األج ـــم ــة مــن ال ــام ــع ال
الــتــقــدم  عــلــيــه  الــمــجــلــس،  دول  خـــارج  أو 
التربية  وزارة  من  الشهادة  لهذه  بمعادلة 
وسلوك  سيرة  حسن  وشهادة  والتعليم، 
الطبية  االستمارة  وتعبئة  المدرسة،  من 
من  واعــتــمــادهــا  الــجــامــعــة  ــن  ع الــصــادرة 
لــيــاقــتــه  ــت  ــب ــث ت ــي  ــوم ــك ح مــســتــشــفــى  أي 
فوتوغرافية  صور   )4 ( وتقديم  الصحية، 
ـــــــورة مــــن جــــواز  ـــة، وص ـــون ـــل حـــديـــثـــة م
الهوية  أو  السكانية  البطاقة  مع  السفر 
ــق بــشــروط  ــل ــع ــت ــة، وفــيــمــا ي ــي ــص ــخ ــش ال
من  الطالب  يجتاز  أن  يتطلب  فإنه  القبول 
تنظمها  التي  االختبارات  العلمي  المسار 
بأن  علمًا  االنجليزية،  اللغة  في  الجامعة 
بحد   TOFEL امتحان  على  الحاصلين 
 IELTS امتحان  أو  درجــة   )450 ( أدنــى 
من  إعفاؤهم  يتم  درجة   )5.5 ( أدنى  بحد 
ــذي  ال االنجليزية  اللغة  اخــتــبــار  دخـــول 

الجامعة. تعقده 

عبدالحميد مرهون

التسجيل المبدئي بجامعة البحرين من 3 إلى 7 يوليو
§ الصخير - جامعة البحرين 

البحرين  بجامعة  والتسجيل  القبول  عمادة  أعلنت   [
للعام  األول  ــي  ــدراس ال للفصل  المبدئي  التسجيل  موعد 

الجامعي 2011/2012م، والذي يمتد من األحد 3 يوليو/ 
تموز 2011 حتى يوم الخميس 7 يوليو 2011.

المبدئي  التسجيل  في  الراغبين  الطلبة  العمادة  ودعت 
بعملية  للقيام  للجامعة  اإللكتروني  الموقع  زيـــارة  ــى  إل

االحتياجات  ذوو  الطلبة  يراجع  فيما  المبدئي،  التسجيل 
بعمادة  ــي  ــم ــادي األك ــــاد  واإلرش التسجيل  ـــرة  دائ الــخــاصــة 
الفترة  خالل  بالصخير  الجامعة  مقر  في  والتسجيل  القبول 

المذكورة أعاله.

5 يوليو آخر موعد لمقابالت متفوقي الثانوية
ــوزارة  ب والملحقيات  البعثات  إدارة  أعلنت   [
المقابالت  إجـــراء  سيتم  أنــه  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
المتفوقين  الثانوية  المرحلة  لخريجي  الشخصية 
على  الحاصلين  والخاصة  الحكومية  المدارس  من 
لم  والــذيــن  ــوق  ف فما  المئة  فــي   90 تراكمي  معدل 
الوزارة  أجرتها  التي  المقابالت  حضور  من  يتمكنوا 
تموز  يوليو/   5 الموافق  الثلثاء  يوم  وذلك  سابقًا، 
في  والتعليم  التربية  وزارة  صالة  فــي  2011م، 

صباحًا. الثامنة  الساعة  من  ابتداًء  عيسى  مدينة 

في  الراغبين  المعنيين  الطلبة  اإلدارة  ــت  ودع
بحسب  الدراسية  البعثات  على  للتنافس  التقدم 
العام،  لهذا  الوزارة  خطة  في  الواردة  التخصصات 
ــد أقــصــاه  ــوع ــي م ـــــوزارة ف ــة ال ــال ــور إلـــى ص ــض ــح ال
ألي  يسمح  ولن  صباحًا،  والنصف  الثامنة  الساعة 
الوقت،  هذا  بعد  المقابالت  مقر  إلى  بالدخول  طالب 
المقابالت  ــراءات  ــإج ب الطلبة  الــتــزام  ضــرورة  مــع 
علمًا  الصالة،  داخــل  النقالة  الهواتف  حمل  وعــدم 

المقابالت. إلجراء  موعد  آخر  يعتبر  الموعد  هذا  أن 

كمال: التنسيق مع »الخدمة المدنية« 
للهيكل التنظيمي لـ »حقوق اإلنسان«

§المنامة - وزارة حقوق اإلنسان 

الــتــنــمــيــة  وكـــيـــل  صـــرحـــت   [
ــوق  ــق االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــــــوزارة ح
االجتماعية  والتنمية  ــان  ــس اإلن
التنسيق  بأن  كمال،  محمد  حنان 
المدنية  الخدمة  ــوان  دي مع  ــاٍر  ج
لوكالة  التنظيمي  الهيكل  بشأن 
ورفع  بــالــوزارة،  اإلنسان  حقوق 
وكذلك  للوزارة،  الوظيفي  السقف 
التنسيق مع وزارة المالية لتوفير 
الموازنة المطلوبة لوكالة حقوق 

اإلنسان واإلدارات التابعة لها. 
التنمية  قطاع  أن  كمال  وأكدت 
معني  ــــوزارة  ــــال ب ــة  ــي ــاع ــم ــت االج
جميع  وتحفيز  المجتمع  بتنمية 
للمساهمة  الــمــجــتــمــع  شـــرائـــح 
المستدامة،  التنمية  عملية  فــي 
على  يرتكز  القطاع  أن  موضحة 
يرتكز  األول  أساسين،  محورين 
في  االجتماعي  االستثمار  على 
وقــدراتــه  طاقاته  وتنمية  الــفــرد 
في  ــة  ــل ــاع ف ــة  ــم ــاه ــس م ــم  ــاه ــس ــي ل
ـــوى مــعــيــشــتــه  ـــت ـــس ــن م ــي ــس ــح ت
ـــارك فـــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر  ـــش وي
ــذا  ــه ويــخــدم ه ــن ــوط والــتــنــمــيــة ل
ـــور شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن  ـــح ـــم ال

ـــرة  ــــواء أفـــــراد األس الــمــجــتــمــع س
األهـــلـــي،  الـــقـــطـــاع  مــنــتــســبــي  أو 
على  الثاني  المحور  يركز  بينما 
االجتماعية،  الحماية  مــجــاالت 
والتأهيل  الــرعــايــة  تضم  والــتــي 
فئات  من  كبيرة  شريحة  ويخدم 
الضعيفة  أو  المهمشة  المجتمع 
مــــن الـــمـــســـنـــيـــن والـــمـــعـــوقـــيـــن 
أو  ــل  ــاك ــش ــم ــل ل والــمــتــعــرضــيــن 

للعنف األسري.
ــن  ــوري ــح ــم ال أن  ــــت  ــــح وأوض
أرضية  لتشكيل  مــعــًا  يتكامالن 
ذات  الــــمــــبــــادرات  مـــن  واســـعـــة 
والتنموي  االجتماعي  ــردود  ــم ال
للقياس،  والقابل  الــمــدى  طويل 
ـــي رفــــع مــســتــوى  ــم ف ــاه ــس ــا ي ــم ب
ــرار  ــق ــت الــمــعــيــشــة، ويــحــقــق االس

ــراد  أف ــل  وك ــرة،  ــألس ل االجتماعي 
الـــوزارة  أن  وأضــافــت  المجتمع. 
ــج  ــام ــرن ــى تــنــفــيــذ ب ــل حـــرصـــت ع
المجتمع  مؤسسات  مع  الشراكة 
إضافة  الخاص،  والقطاع  المدني 
من  الـــقـــصـــوى  ـــادة  ـــف ـــت االس ــــى  إل
المتخصصة،  الدولية  الخبرات 
بتطوير  الـــــوزارة  ــت  ــم ــت واه كــمــا 
ــع  ــوزي ــت الــبــنــيــة الــمــؤســســيــة وال
عبر  لخدماتها  العادل  الجغرافي 
المختلفة  البحرين  مملكة  مناطق 

لبناء مجتمٍع متكافٍل متماسٍك.
ــام  أي عــدة  قبل  صــدر  أن  يــذكــر 
ـــأن إعـــــادة  ـــش ــي ب ــك ــل مــــرســــوم م
التنمية  وزارة  وتنظيم  تسمية 
وزارة  لــتــصــبــح  االجــتــمــاعــيــة، 
ــة  ــي ــم ــن ــت ـــــان وال ـــــس حــــقــــوق اإلن
وزير  مسمى  ويعدل  االجتماعية، 
ليصبح  ــة  ــي ــاع ــم ــت االج الــتــنــمــيــة 
والتنمية  ــان  ــس اإلن حقوق  وزيــر 
المادة  تضمنت  كما  االجتماعية. 
الثانية من المرسوم إعادة تنظيم 
قطاعين  على  لتشتمل  ــــوزارة  ال
وكيال  أحدهما  وكــيــل  قــطــاع  لكل 
وكيال  واآلخـــر  ــان  ــس اإلن لحقوق 

للتنمية االجتماعية.

حنان محمد كمال


