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اأ بالع�ضر الأواخر من رم�ضان وبقرب حلول عيد الفطر املبارك هنَّ

»الأعلى لل�س�ؤون الإ�سالمية« ي�سكر امللك على الثقة امللكية ال�سامية
الأعلى  املجل�س  واأع�ضاء  رئي�س  رفع 

الإ�ضالمية برقية �ضكر وتقدير لعاهل  لل�ض�ؤون 

البالد املفدى ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

على  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

الثقة امللكية الغالية التي منحها جاللته اإياهم 

بتعيينهم اأع�ضاء يف الت�ضكيل اجلديد للمجل�س 

الأعلى لل�ض�ؤون الإ�ضالمية، معاهدين اهلل تعاىل 

خدمة  يف  اجلهد  بذل  على  جاللته  ومعاهدين 

الدين احلنيف وال�طن العزيز. 

ولدى تروؤ�س �ضم�ه اجلل�ضة الأوىل للت�ضكيل 

اجلديد للمجل�س م�ضاء  اأم�س الأول -الإثنني-، 

األقى رئي�س املجل�س الأعلى لل�ض�ؤون الإ�ضالمية 

كلمة  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضم� 

الف�ضيلة  واأ�ضحاب  الرئي�س  بنائب  فيها  ب  رحَّ

الأع�ضاء اجلدد، مهنًئا اجلميع على الثقة امللكية 

قدرة  يف  الكبرية  ثقته  �ضم�ه  م�ؤكًدا  الغالية، 

الطريق خلدمة  الت�ضكيل اجلديد على م�ا�ضلة 

الدين وال�طن. 

الذي قدَّمه  الكبري  كما ن�ه �ضم�ه بالعطاء 

عن  نف�ضه  ال�قت  يف  معرًبا  ال�ضابق،  املجل�س 

الف�ضيلة  لأ�ضحاب  وتقديره  �ضكره  خال�س 

اأع�ضاء املجل�س ال�ضابق على ما بذل�ه من جه�د 

خمل�ضة لتحقيق اأهداف املجل�س الأعلى. 

لل�ض�ؤون  الأعلى  املجل�س  هناأ  ذلك،  اإىل 

الإ�ضالمية ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك املفدى 

ال�ضم�  �ضاحب  وح�ضرة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

امللكي رئي�س ال�زراء امل�قر حفظه اهلل ورعاه، 

وح�ضرة �ضاحب ال�ضم� امللكي ويل العهد نائب 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

البحرين  وحك�مة  ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�زراء 

والإ�ضالمية  العربية  والأمتني  الكرمي،  و�ضعبها 

رم�ضان  �ضهر  من  الأواخر  الع�ضر  مبنا�ضبة 

الف�ضيل وقرب حل�ل عيد الفطر املبارك، �ضائالً 

اهلل تعاىل اأن يعيد هذه الأيام والليايل العظيمة 

على اجلميع باخلري واليمن والربكات، داعًيا يف 

ال�قت نف�ضه اإىل اغتنام هذه اللحظات الف�ضيلة 

بتدبر القراآن الكرمي، ومراجعة النف�س، والت�بة 

وجل،  عز  لأوامره  والمتثال  تعاىل،  اهلل  اإىل 

والتحلِّي بفا�ضل الأخالق التي دعا اإليها النبي 

الكرمي �ضلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضلم. 

لل�ض�ؤون  الأعلى  املجل�س  �ضكَّل  ذلك،  بعد 

باملجل�س،  الدائمة  الأربع  اللجان  الإ�ضالمية 

ال�ضرعية، جلنة  العل�م  وهي جلنة دعم طلبة 

جلنة  الإ�ضالمية،  وامل�ؤ�ض�ضات  اجلمعيات 

الن�اب  املحالة من جمل�ضي  الطلبات  النظر يف 

وال�ض�رى، وجلنة الإعداد للندوات وامل�ؤمترات.

رم�ضان طاعة وعبادة تكثـر فيه جمال�س الذكر.. مـحافـظ الـ�ضـمالـيـة:

املجال�س الرم�سانية والدي�انيات تعترب مبثابة برملانات ي�مية
ان  ال�ضمالية  حمافظ  الع�ضف�ر  عبداحل�ضني  ال�ضيخ  بن  علي  قال 

�ضهر  فه�  ال�ضه�ر  باقي  عن  كبرًيا  اختالًفا  تختلف  الرم�ضانية  الأج�اء 

طاعة وعبادة تكرث فيه جمال�س الذكر والقراآن حيث يبتهل فيه امل�ضلم�ن 

طلًبا للمغفرة والرحمة والعتق من النريان، وهذا ال�ضهر له قد�ضية عظيمة 

فه� ال�ضهر الذي انزل اهلل فيه القراآن وفيه ليلة خري من األف �ضهر. وكما 

الرتابط  لزيادة  والتزاور  للقاءات  الأهلية  املجال�س  ال�ضهر  تفتح يف هذا 

و�ضلة الرحم، وفيه تكرث الغبقات الرم�ضانية واجلل�ضات، فالأج�اء يف 

�ضهر رم�ضان لها طعم خا�س ورائع خمتلف عن باقي ال�ضه�ر يف ال�ضنة.

للفرد  بالن�ضبة  الي�مية  احلياة  يف  ال�ضريع  للتط�ر  نظراً  وقال 

التي  والتقاليد  العادات  ان  فرنى  ال�ضهر،  على  ذلك  طبع  فقد  واملجتمع 

يحاول املجتمع البحريني بقدر امل�ضتطاع املحافظة عليها، قد دخل عليها 

العادات  يك�ن  قد  وال�ضبب  الن�احي،  جميع  من  املتغريات  من  الكثري 

الدخيلة التي تنقلها املحطات التلفزي�نية املختلفة وجتذب اجلمه�ر من 

امل�ضاهدين واملتابعني.

الرم�ضانية  املجال�س  ان  اأو�ضح  الرم�ضانية  املجال�س  دور  وح�ل 

اجلميع  ي�ضتطيع  حيث  ي�مية  برملانات  مبثابة  تعترب  والدي�انيات 

ال�ضيا�ضية  الن�احي  من  احلياتية  املمار�ضات  كافة  يف  براأيه  الأدلء 

والقت�ضادية وغريها من اأم�ر تهم املجتمع املحلي، كما اأنهم يرون يف 

جتمعهم فر�ضة للتالقي وتبادل الآراء ووجهات النظر التي ت�ضاهم يف 

عملية البناء والتط�ر بالن�ضبة للمجتمع البحريني والذي فيه تتجاوز 

كل التعقيدات والر�ضميات حيث ي�ضتطيع ال�ضغري ال�ضتزادة من الأفكار 

واخلربات،  التجارب  اأ�ضحاب  من  الكبار  يبديها  التي  والطروحات 

وبدون �ضك ان الت�ا�ضل واللقاءات يف ال�ضهر الف�ضيل تزيد من التقارب 

وقد  ال�ضمل،  ومل  الجتماعي  الن�ضيج  تاأكيد  ويعزز  النظر  وجهات  يف 

حر�ضت املحافظات م�ؤخراً على تخ�ضي�س اأيام يف الأ�ضب�ع للمجال�س 

الرم�ضانية وذلك ل�ضتقبال الأهايل والتعرف على احتياجاتهم واآرائهم 

يف الربامج التي تقدمها هذه املحافظات مما ي�ضهم يف تط�يرها وعمليات 

الرتقاء بها.

ل�ضهر  الفعاليات  تنظيم  يف  بداأت  املحافظه  بان  املحافظ  وتابع 

اإ�ضدارها  طريق  عن  وذلك  دخ�له،  من  فرتة  قبل  العام  هذا  رم�ضان 

حيث  املحافظة،  ومناطق  قرى  يف  الأهلية  الرم�ضانية  املجال�س  كتيب 

قامت بطباعته وت�زيعه على كافة اجلهات الر�ضمية واملجال�س الأهلية 

الي�مية  ووجهاتهم  مقا�ضدهم  على  للتعرف  للجمه�ر  فر�ضة  لت�فر 

للتزاور والتالقي، من ناحية اأخرى قام فريق خمت�س بالإعداد للعديد 

من الربامج والفعاليات يف اإطار املنا�ضبات الدينية، بالإ�ضافة اإىل تنفيذ 

الإ�ضرتاتيجية كلنا �ضركاء يف ال�ضالم. وكما ميكننا الق�ل اإن اأهم واأبرز 

الفعاليات التي تنظمها املحافظة ال�ضمالية هذا العام خالل �ضهر رم�ضان 

الكرمي ه� املجل�س الرم�ضاين الأ�ضب�عي الذي ن�ضتقبل فيه اأهاىل املحافظة 

ب�ضكل اأ�ضب�عي ونتبادل معهم الأحاديث ح�ل ف�ائد هذا ال�ضهر الكرمي، 

احلالية  الفرتة  يف  ي�اجه�نها  التي  وامل�ضاكل  طلباتهم  اإىل  ون�ضتمع 

تقدمي  املجل�س  خالل  يتم  وكذلك  لها،  املنا�ضبة  احلل�ل  اإيجاد  اأجل  من 

املحا�ضرات ال�ضحية بالتعاون مع م�ضت�ضفى البحرين التخ�ض�ضي.

»الب�ليتكنك« تعلن اأ�سماء املقب�لني 

وتثبيت القب�ل بدءًا من 4 اأغ�سط�س

التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  اعتمد 

)ب�ليتكنك  التقنية  البحرين  لكلية 

البحرين( الدكت�ر حممد اإبراهيم الع�ضريي 

اأم�س -الثالثاء - 22 ي�لي� اجلاري اأ�ضماء 

-2014 املقبل  الأكادميي  للعام  املقب�لني 

املتقدمني  الطلبة  باإمكان  حيث  2015م، 

الطالع على نتيجة القب�ل عرب الدخ�ل اإىل 

م�قع الب�ليتكنك الإلكرتوين.

القب�ل  ق�ضم  اأ�ضار رئي�س  ومن جانبه، 

اأحمد مال اهلل اإىل اأن املناف�ضة كانت �ضديدة يف 

مع حمدودية  ا  وخ�ض��ضً الختيار،  عملية 

اإىل  م�ضرياً  اجلدد،  للطلبة  ال�ضاغرة  املقاعد 

ق�ضرية  ن�ضية  ر�ضائل  اإر�ضال  مت  قد  اأنه 

)SMS( اإىل جميع املتقدمني لإعالمهم بقرار 

القب�ل من عدمه. كما مت اإر�ضال ر�ضائل عرب 

الربيد الإلكرتوين اإىل جميع املقب�لني. 

اإىل ذلك، اأو�ضح  مال اهلل اأنه على الطلبة 

املقب�لني املبادرة بتثبيت قب�لهم، وذلك عرب 

الب�ليتكنك  رقم 8 مبقر  مبنى  اإىل  الت�جه 

اإىل   4 من  الفرتة  خالل  عي�ضى  مدينة  يف 

19 اأغ�ضط�س 2014، من ال�ضاعة التا�ضعة 

م�ضطحبني  ظهًرا،  الثانية  وحتى  �ضباًحا 

معهم ن�ضخة من ر�ضالة القب�ل الإلكرتونية 

تثبيت  باإجراءات  للقيام  اله�ية،  وبطاقة 

الدرا�ضية  الر�ض�م  بدفع  وذلك  القب�ل، 

للطلبة  بحرينًيا  ديناًرا   120 والبالغة 

غري  للطلبة  ديناًرا  و2520  البحرينيني، 

البحرينيني، علًما اأن هذه املبالغ غري قابلة 

اهلل: كما و�ضيتم  مال  واأ�ضاف  لال�ضرتجاع. 

من  الأول  الف�ضل  مبتطلبات  الطالب  اإعالم 

يف  الت�ضجيل  وكيفية  الأكادميي  العام 

املقررات الدرا�ضية، وغري ذلك من الأم�ر.

عدم  حال  يف  اأنه  على  اهلل  مال  و�ضدد 

الفرتة  يف  القب�ل  تثبيت  اإجراءات  امتام 

منبهاً  ملغًيا،  العر�س  يعد  �ض�ف  املحددة 

�ضروة  اإىل  عاًما   18 �ضن  دون  الطلبة 

اإجراءات  لمتام  اأم�رهم  اأولياء  ا�ضطحاب 

تثبيت القب�ل.

ال�سيخ عي�سى بن �سلمان يرتاأ�س اجتماع 

جمل�س اأمناء وقف عي�سى بن �سلمان

�ضلمان  بن  عي�ضى  ال�ضيخ  �ضم�  تراأ�س 

بن حمد اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء وقف 

عي�ضى بن �ضلمان التعليمي اخلريي اجتماع 

املجل�س ال�ضاد�س، والذي عقد يف مركز عي�ضى 

الثقايف م�ضاء اأم�س. ويف بداية الجتماع هّناأ 

البحريني  وال�ضعب  القيادة احلكيمة  �ضم�ه 

الع�ضر  من  املباركة  الأيام  بهذه  الكرمي 

الأواخر لهذا ال�ضهر الف�ضيل، �ضائالً اهلل تعاىل 

من  مبزيد  الغالية  مملكتنا  على  يعيدها  اأن 

ال�ضتقرار والتط�ر والزدهار.

املدرجة  امل��ض�عات  املجل�س  بحث  ثم 

على جدول العمال، حيث اطلع على الطلبات 

يف  الراغبني  املتقدمني  الطلبة  من  اجلديدة 

ال�قف،  بعثات  من  الثانية  للدفعة  الرت�ضح 

وقد ُروعي يف هذه الطلبات املعدل الرتاكمي 

وفقاً  الطلبة  من  للمتقدمني  املادي  وال��ضع 

والتي مت  الغر�س،  لهذا  املعدة  لال�ضتمارات 

اإقرارها م�ضبقاً من املجل�س.

اأو�ضاع  على  كذلك  املجل�س  واطلع 

ال�قف،  بعثات  من  الأوىل  الدفعة  طلبة 

وقد وّجه �ضم�ه اىل ال�ضتمرار يف الهتمام 

بهم، وكذلك بالطلبة الذين �ضي�ضتفيدون من 

من  خا�ضة  لل�قف  الثانية  الدفعة  بعثات 

وتقدمي  الأكادميي  والر�ضاد  املتابعة  خالل 

كل اإمكانيات الدعم الالزمة لهم لتمكينهم من 

م�ا�ضلة حت�ضيلهم العلمي ب�ض�رة م�ضّرفة. 

كما اطلع املجل�س على الر�ضائل ال�اردة من 

عدد من اجلهات التي اأبدت ا�ضتعدادها لدعم 

عن  �ضم�ه  اأعرب  وقد  التعليمية،  امل�ضاريع 

اإىل هذه اجلهات على تقدمي  �ضكره وتقديره 

مثل هذه املبادرات. 

من  املقدم  التقرير  املجل�س  ناق�س  كما 

اعتماد  تقرر  �ض�ئه  وعلى  املالية  اللجنة 

امليزانية املقرتحة من اللجنة لبعثات الدفعة 

القادم،  الدرا�ضي  للعام  ال�قف  من  الثانية 

بعثة  ع�ضرين  تخ�ضي�س  �ضملت  والتي 

درا�ضية.

بالتعاون مع »املركزي للمعلومات«

»الأعلى للبيئة« يد�ّسن نظام املعل�مات اجلغرافية

بالتعاون  للبيئة  الأعلى  املجل�س  د�ّضن 

ام�س  �ضباح  للمعل�مات  املركزي  اجلهاز  مع 

-الثالثاء- نظام املعل�مات اجلغرافية اخلا�س 

تعاون  اإطار  يف  ياأتي  والذي  البيئية،  بالرقابة 

م�ضروع  من  البيئي  اجلانب  ل�ضتكمال  الطرفني 

اجلغرافية.  املعل�مات  لنظم  البحرين  ب�ابة 

اأهدافا  البيئي  اجلغرايف  النظام  هذا  ويحقق 

تتمثل يف دعم  للبيئة،  الأعلى  للمجل�س  حي�ية 

امل�ضاريع  يف  القرار  و�ضنع  التخطيط  عمليتي 

البيئية على ال�ضعيد ال�طني، ودمج املعل�مات 

الطبيعية والبحرية،  للبيئة وامل�ارد  الأ�ضا�ضية 

وت�ضخري ال�ضتخدام الأمثل للتكن�ل�جيا املكانية 

القدرات  وتط�ير  الإدارية،  العمليات  لتح�ضني 

امل�ؤ�ض�ضية يف جمال نظم املعل�مات اجلغرافية.

نظم  اإدارة  من  وفد  قام  املنا�ضبة  وبهذه 

املركزي  باجلهاز  اجلغرافية  املعل�مات 

ملزايا  عملي  عر�س  بتقدمي  للمعل�مات 

املخ�ض�ضة  ن�ضخته  يف  النظام  واإمكانيات 

م�ض�ؤويل  من  عدد  بح�ض�ر  البيئية  للمعطيات 

اىل  فيه  التطرق  مت  املجل�س،  واأخ�ضائيي 

وامل�ؤ�ضرات  البيانات  من  املتعددة  امل�ضت�يات 

التي  املختلفة  امل�ضت�يات  ذات  اخلرائط  على 

باأن�اعها،  والعمرانية  الطبيعية  املناطق  �ضملت 

ونقاط  فيها،  املمار�ضة  الأن�ضطة  وت�ضنيفات 

وحمطات  والكيميائية،  البي�ل�جية  الأهمية 

اأبراج الت�ضالت  قيا�س ج�دة اله�اء، وخرائط 

ا�ضتح�ضار  واإمكانية  اخلدمة،  مزود  بح�ضب 

اخلط  وفق  والعمرانية  الطبيعية  اخلرائط 

فيها  مبا  والب�ضرية  التنم�ية  لالأن�ضطة  الزمني 

زيادة الرقعة العمرانية واأعمال الدفان.

اإ�ضافة اىل ذلك، يتيح النظام اإمكانية متييز 

مع  املنطقة،  بح�ضب  واملل�ثات  املخلفات  اأن�اع 

كما  وم�قعه،  فيها  املت�ضبب  الن�ضاط  حتديد 

الذي  الزراعي  امل�ضح  باأطل�س  النظام  يرتبط 

يراقب �ضحة الغطاء النباتي املحلي.

على  الطرفان  اتفق  العر�س  ختام  ويف 

املطل�بة  التفا�ضيل  لزيادة  التعاون  م�ا�ضلة 

م�ضتقبال ورفع م�ضت�ى دقة الر�ضد وا�ضتح�ضار 

املطل�بة، مل�ا�ضلة  البيئية  امل�ؤ�ضرات والبيانات 

املعاجلة املتخ�ض�ضة ملزايا وخدمات النظام كما 

ون�عا.

لإجناز  الهادفة  املحادثات  اأن  اىل  ي�ضار 

اخلا�س  اجلغرافية  املعل�مات  نظام  م�ضروع 

فرباير   24 بتاريخ  بداأت  قد  البيئية  بالرقابة 

يف  متمثال  للبيئة  الأعلى  املجل�س  بني   2011

اإدارة  البيئي وبني  ال�ضيا�ضات والتخطيط  اإدارة 

املركزي  باجلهاز  اجلغرافية  املعل�مات  نظم 

للمعل�مات ب�ضاأن التعاون بغر�س تزويد اإدارة 

بق�اعد  باجلهاز  اجلغرافية  املعل�مات  نظم 

البيئية  امل�ضاريع  جلميع  اجلغرافية  البيانات 

اجلغرافية  املعل�مات  نظم  وحدة  قامت  التي 

باإجنازها  البيئي  والتخطيط  ال�ضيا�ضات  باإدارة 

وقد   ،2012 العام  وحتى   2006 العام  منذ 

اأجنزت �ضفحة املجل�س الأعلى للبيئة على ب�ابة 

 »BSDI« اجلغرافية  املعل�مات  لنظم  البحرين 

امل�ضروع  هذا  مّكن  احلايل.  العام  مطلع  يف 

من  والتخطيط  ال�ضيا�ضات  باإدارة  املخت�ضني 

ال�ضتفادة من عر�س البيانات اجلغرافية البيئية 

للمجل�س والتي من �ضاأنها اأن تبني املناطق ذات 

احل�ضا�ضية البيئة باململكة »الربية والبحرية«، 

ال�ضناعية،  واملناطق  ال�ضاحلي  اخلط  وتغري 

اجلغرافية  البيانات  ق�اعد  على  والطالع 

للم�ؤ�ض�ضات املختلفة بالدولة، وربط املعل�مات 

امل�ضتقاة من البيانات ال�طنية املت�فرة لغر�س 

متخذي  متكن  متكاملة  �ضم�لية  نظرة  ت�فري 

ب�ض�رة  البيئية  �ضيا�ضاتهم  ر�ضم  من  القرار 

�ضليمة ومدرو�ضة.

موقع نظام املعلومات اجلغرافية 

ال�سيخ عبداهلل بن خالد مرتئ�ساً اجتماع املجل�س االعلى لل�سوؤون اال�سالمية
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