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حّمل اإ�سرائيل امل�سوؤولية القانونية على جرائمها يف القطاع 

»خارجية التعاون الإ�سالمي« يدع� لعقد م�ؤمتر للمانحني لإعمار غزة

خالد  ال�شيخ  اخلارجية  وزير  �شارك 

اجتماع  خليفة يف  اآل  بن حممد  اأحمد  بن 

اللجنة التنفيذية اال�شتثنائي املو�شع على 

التعاون  منظمة  خارجية  وزراء  م�شتوى 

يف  اخلطري  الو�شع  ب�شاأن  االإ�شالمي، 

فل�شطني املحتلة مبا فيها القد�س ال�شريف، 

العامة  االمانة  مقر  يف  ام�س  عقد  الذي 

�شاحب  برئا�شة  جدة،  مبدينة  للمنظمة 

الفي�شل،  �شعود  االأمري  امللكي  ال�شمو 

وزير خارجية اململكة العربية ال�شعودية 

دولة  وزراء  رئي�س  وبح�شور  ال�شقيقة، 

فل�شطني الدكتور رامي احلمد اهلل.

اآخر  مناق�شة  االجتماع  خالل  ومت   

فل�شطني  دولة  يف  االأو�شاع  تطورات 

الع�شكري  العدوان  وا�شتمرار  املحتلة، 

ادان  حيث  غزة،  قطاع  على  االإ�شرائيلي 

ا�شرائيل،  العبارات  باأ�شد  امل�شاركون 

ترتكبه  ملا  باالحتالل،  القائمة  ال�شلطة 

االرا�شي  يف  م�شتمرة  حرب  جرائم  من 

الفل�شطينية املحتلة.

ختاميا،  بيانا  االجتماع  عن  و�شدر   

مت االعراب فيه عن القلق البالغ لتوا�شل 

ينفذه  الذي  الغا�شم  الع�شكري  العدوان 

ال�شعب  �شد  اال�شرائيلي  االحتالل  جي�س 

والتاكيد على �شرورة وقف  الفل�شطيني، 

وحتميلها  الع�شكري  لعدوانها  ا�شرائيل 

الكاملة  وال�شيا�شية  القانونية  امل�شوؤولية 

عن تبعات جرائم احلرب.

الدويل  املجتمع  اللجنة  دعت  كما   

ح�شارها  النهاء  ا�شرائيل،  على  لل�شغط 

للجهود  تقديرها  عن  واعربت  غزة،  على 

يف  العربية  م�شر  جمهورية  تبذلها  التي 

التهدئة،  وحتقيق  العدوان  وقف  �شبيل 

وتقديرها اي�شا للمملكة العربية ال�شعودية 

على تربعها بـ 300 مليون ريال �شعودي 

ال�شرورية  اخلدمات  اعباء  ملواجهة 

الناجمة عن العدوان اال�شرائيلي.

اللجنة،يف  دعت  ذلك  اىل  باال�شافة 

بيانها اخلتامي، اىل عقد موؤمتر للمانحني 

اال�شرائيلي  العدوان  دمره  ما  بناء  العادة 

يف غزة.

»هيئة الإعالم« تنفي تعر�ض 

تلفزي�ن البحرين لعملية اخرتاق 

ما  االعالم  �شوؤون  هيئة  يف  م�شوؤول  م�شدر  نفى 

يرتدد ب�شاأن اخرتاق قناة تلفزيون البحرين. 

اعالنات  عرب  املواطنني  دعت  الهيئة  ان  وا�شاف 

مطالبة  املا�شية  ا�شهر  الثالثة  مدار  على  التلفزيون 

على  البحرين  تلفزيون  باقة  و�شبط  باالنتقال  اياهم 

الرتدد اجلديد. 

واكد ان ما الحظه بع�س امل�شاهدين من تغيري يف 

�شات  نور  ل�شركة  يعود  القنوات  الحدى  الرتدد  بث 

التي كانت متعاقدة معها الهيئة �شابقا وقيامها ببيع 

االعالم  �شوؤون  لهيئة  عالقة  وال  القناة،  لتلك  الرتدد 

بالرتدد ال�شابق.  

�شبط  الإعادة  جمدداً  امل�شاهدين  الهيئة  ودعت 

اجهزتهم على الرتددات التالية: 

اأفقي،  ا�شتقطاب   12226 تردد:  عرب�شات  قمر 

)مدار  يوتل�شات  قمر   -  4/3  27500 ترميز: 

النايل�شات( تردد 11676 ا�شتقطاب عمودي، ترميز: 

 12149 تردد:  بريد  الهوت  قمر   -  4/3  27500

ا�شتقطاب عمودي، ترميز: 27500 4/3

خطة طموحة لزيادة كادر »البيطريني«.. اخلزاعي لـ »الأيام«:

البحرين خالية من اأية اأمرا�ض وبائية على �سعيد الرثوة احلي�انية
م�شطفى نورالدين:

اأعلن الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون الزراعة 

والتخطيط  البلديات  �شوؤون  ــوزارة  ب

اخلزاعي  عبدالنبي  د.�شلمان  العمراين 

اأمرا�س  اأية  من  البحرين  عن خلو مملكة 

وبائية على �شعيد الرثوة احليوانية.

وقال اخلزاعي يف ت�شريح لـ »االأيام« 

م�شنية  جهوداً  تبذل  البلديات  وزارة  ان 

املوا�شي  �شالمة  على  احلفاظ  �شبيل  يف 

تف�شي  ومنع  تام  ب�شكل  املوا�شي  وقطاع 

االجــراءات  اتخاذ  طريق  عن  االأمرا�س 

الوقائية.

البلديات  وزارة  ان  اخلزاعي  واأكد 

واالأدوية  باالم�شال  املوا�شي  مربي  تزود 

ميدانية  بــزيــارات  وتقوم  ال�شرورية 

االحتياجات  لتفقد  ــة  دوري تفتي�شية 

عدد  الوزارة  لدى  توجد  كما  ال�شرورية، 

بعملها  تقوم  التي  البيطرية  املحاجر  من 

من  للتاأكد  املوا�شي  فح�س  يف  الــالزم 

من  القادمة  املوا�شي  خا�شة  �شالمتها، 

اىل  بعزلها  تقوم  والتي  البحرين  خارج 

حني التاكد من �شالمتها.

لديها  يوجد  الــوزارة  ان  واو�شح 

البيطرين  كادر  زيادة  يف  طموحة  خطة 

حالياً،  املوجودين  الفنيني  اىل  باال�شافة 

على  املحافظة  يف  خطتها  �شمن  وذلك 

الكوادر  عدد  وزيادة  احليوانية،  الرثوة 

املهم  القطاع  هذا  يف  واملدربة  املوؤهلة 

القطاعات  من  يعترب  والــذي  واحليوي 

والرئي�شية. املهمة 

خط  يف  ت�شري  الــوزارة  ان  وا�شاف 

متواز يف احلفاظ كذلك على تنمية الرثوة 

اىل جنب عن  الزراعية واحليوانية جنباً 

الزراعية  الرثوة  بقطاع  االهتمام  طريق 

عرب  الكاف  االهتمام  املزارعني  واإعطاء 

توفري الت�شهيالت الالزمة اليهم.

خــالل  ومـــن  ـــــوزارة  ال اأن  وبـــني 

الزراعية  للتنمية  الوطنية  اال�شرتاتيجية 

االعتماد  زيادة  على  �شتعمل  امل�شتدامة 

ال�شلع  بع�س  يف  املحلي  االنتاج  على 

جودة  وحت�شني  اال�شرتاتيجية  الغذائية 

احلد  اىل  باال�شافة  الــغــذاء  و�شالمة 

الغذائية  لل�شلع  الت�شويقي  الفاقد  من 

تقليل  اال�شرتاتيجي  الهدف  و�شيكون 

بني  الغذائي  العجز  ميزان  يف  الفجوة 

االنتاج واال�شترياد، م�شرياً اىل اأن وجود 

ا�شتثمار  هو  البديع  يف  املزراعني  �شوق 

البحرينية  للمنتجات  وترويج  حقيقي 

والذي  البحرينيني  املزراعني  قبل  ومن 

هذا  يف  منتوجاتهم  عر�س  لهم  يتيح 

هورة  يف  اآخر  فرع  افتتاح  وان  ال�شوق، 

�شند �شيعطي حجماً اآخراً يف تلبية بع�س 

املنتوجات الزراعية املحلية.

و�شعت  اال�شرتاتيجية  اأن  اىل  وا�شار 

كهدف  الــزراعــي  اال�شتثمار  ت�شجيع 

القطاع  دور  تعزيز  يف  لتحقيقه  ت�شعى 

الزراعية  التنمية  عملية  يف  اخلا�س 

واملكونات  العنا�شر  حتديد  خالل  من 

انواع  من  نوع  لكل  املحدودة  واملناطق 

مراجعة  اىل  باال�شافة  اال�شتخدامات 

وال�شيا�شية  الزراعية  الت�شريعات  تطوير 

واالمنائية للم�شروعات الزراعية.

�سلمان اخلزاعي

التقنية  البحرين  بكلية  القبول  ق�شم  رئي�س  نبه 

اجلدد  الطلبة  اهلل  مال  اأحمد  البحرين(  )بوليتكنك 

الذين   ،2015  –  2014 االأكادميي  للعام  املقبولني 

االطالع  طريق  عن  التحاقهم  طلب  قبول  من  تاأكدوا 

بتثبيت  املبادرة  االإلكرتوين،  البوليتكنك  موقع  على 

اأق�شاه  موعد  يف  القبول  ــراءات  اإج وامتــام  قبولهم 

منوًها  اجلاري،  اأغ�شط�س   19 املوافق  القادم  الثالثاء 

القبول يف  تثبيت  اإجراءات  امتام  عدم  اأنه يف حال  اإىل 

ملغًيا. العر�س  يعد  �شوف  املحددة  الفرتة 

اهلل  مال  اأحمد  اأو�شح  القبول،  تثبيت  اآلية  وعن 

رقم  مبنى  اإىل  التوجه  املقبولني  الطلبة  على  اأنــه 

ال�شاعة  من  عي�شى  مدينة  يف  البوليتكنك  مبقر   8

م�شطحبني  ظهًرا،  الثانية  وحتى  �شباًحا  التا�شعة 

ون�شخة  االإلكرتونية  القبول  ر�شالة  من  ن�شخة  معهم 

امل�شتندات  بقية  اإىل  باالإ�شافة  الهوية،  بطاقة  من 

تثبيت  باإجراءات  للقيام  وذلك  وجدت،  اإن  املطلوبة 

 120 والبالغة  الدرا�شية  الر�شوم  ودفــع  القبول 

ديناًرا  و2520  البحرينيني،  للطلبة  بحرينًيا  ديناًرا 

غري  املبالغ  هذه  اأن  علًما  البحرينيني،  غري  للطلبة 

الطالب  باإعالم  �شنقوم  وبدورنا،  لال�شرتجاع.   قابلة 

وكيفية  االأكادميي  العام  من  االأول  الف�شل  مبتطلبات 

من  ذلك  وغري  الدرا�شية،  املـقررات  يف  الت�شجيل 

االأمور.

عاًما   18 �شن  دون  الطلبة  اهلل  مال  نبه  ذلك،  اإىل 

اإجراءات  المتام  اأمورهم  اأولياء  ا�شطحاب  �شروة  اإىل 

ولكنهم  قبولهم  مت  الذين  الطلبة  اأما  القبول،  تثبيت 

القبول  تثبيت  فرتة  خالل  البحرين  مملكة  خــارج 

الر�شالة  على  ــرد  ال الطالب  على  فاإنه  املــحــددة، 

البحرين،  بوليتكنك  قبل  من  اإليه  املوجهة  االإلكرتونية 

اأحًدا  ينتدب  ثم  ومن  العر�س،  قبوله  خاللها  من  يوؤكد 

الر�شوم  لدفع  البحرين  مملكة  يف  معارفه  اأو  اأهله  من 

تعد  حيث  القبول،  تثبيت  اإجراءات  وامتام  الدرا�شية 

يقوم  اأن  حني  اإىل  املقعد  حجز  مبثابة  اخلطوة  هذه 

لتوقيع  البوليتكنك  مقر  اإىل  بالتوجه  �شخ�شًيا  الطالب 

�شبتمرب   7 اأق�شاه  موعد  يف  املطلوبة  امل�شتندات 

.2014

اأكدت اهتمام احلكومة الكبري بهذا امل�سروع.. الإ�سكان: 

تخ�سي�ض وحدات البديع مت وفقًا ملعيار اأقدمية طلبات املنطقة

الثالثة  املرحلة  توزيعات  اأن  االإ�شكان  وزارة  اأكدت 

الطلبات  تلبية  ا�شتهدفت  اال�شكاين  البديع  م�شروع  من 

فرباير  �شهر  اىل  اقدميتها  تاريخ  تعود  التي  اال�شكانية 

مراحل  خالل  اتبعت  انها  موؤكدة   ،2005 العام  من 

اق�شى  اال�شكاين  البديع  مل�شروع  املختلفة  التوزيعات 

معايري امل�شاواة يف تخ�شي�س الوحدات الهايل املنطقة.

موؤخرا  اثري  ما  ان  لها  بيان  يف  الوزارة  واأ�شافت   

يف  عادلة  �شيا�شة  الــوزارة  اتباع  عدم  عن  حديث  من 

اال�شكاين  البديع  م�شروع  من  الثالثة  املرحلة  تخ�شي�س 

باعداد  الــوزارة  قيام  اىل  م�شرية  �شحيح،  غري  امر 

وفقا  كبرية  بعناية  امل�شروع  هذا  من  امل�شتفيدين  قائمة 

الأقدمية الطلب اال�شكاين، وانه قد مت التدقيق على ا�شماء 

م�شتفيد  كل  احقية  من  للتاكد  عديدة  مرات  امل�شتفيدين 

بوحدات امل�شروع.

اال�شكانية  اخلدمات  ادارة  ان  الوزارة  بيان  واأردف 

وحدة   263 تخ�شي�س  يف   2009 العام  منذ  �شرعت 

 74 بواقع  الثالثة،  مبراحله  البديع  م�شروع  يف  �شكنية 

و72   ،2009 عام  يف  االوىل  باملرحلة  �شكنية  وحدة 

العام 2012، واخريا 21  وحدة و96 �شقة �شكنية يف 

وحدة باملرحلة الثالثة والتي جرت موؤخرا.

املوقرة  احلكومة  اهتمام  اال�شكان  وزارة  وبينت 

الكبري مب�شروع البديع اال�شكاين منذ ال�شروع يف تنفيذه 

�شرعة  توزيعه من منطلق حر�شها على  مرورا مبراحل 

هذا  ان  مبينة  املنطقة،  بتلك  اال�شكانية  الطلبات  تلبية 

اول  تنفيذ  �شهد  الذي   1985 العام  اىل  ميتد  االهتمام 

وحدة   21 وحداته  عدد  وبلغ  باملنطقة  ا�شكاين  م�شروع 

اخر  ا�شكاين  م�شروع  بتنفيذ  الوزارة  قامت  ثم  �شكنية. 

�شنة 1997 �شمل على 13 وحدة �شكنية.

ال  احلكومي  االهتمام  هذا  ان  على  الوزارة  و�شددت 

يقت�شر على تخ�شي�س امل�شاريع املقامة مبنطقة البديع، 

امل�شاريع  وحدات  من  ن�شبة  تخ�شي�س  اىل  ميتد  وامنا 

تلبية  ال�شتكمال  ال�شمالية  املدينة  كم�شروع  الكربى 

طلبات البديع وطلبات اهايل املحافظة ال�شمالية.

�شكاوى  لديهم  الذين  املواطنني  ــوزارة  ال ودعت   

ال�شكاوى  ــدة  وح مع  التوا�شل  اىل  وا�شتف�شارات 

الدبلوما�شية،  املنطقة  يف  الوزارة  مبقر  واال�شتف�شارات 

�شتقوم  الوزارة  وان  الثبوتية،  املعلومات  وتقدمي جميع 

بدرا�شة م�شمون تلك ال�شكاوى بعناية كبرية والرد على 

املواطنني با�شرع وقت ممكن.

وزير اخلارجية خالل م�ساركته يف اجتماع اللجنة التنفيذية اال�ستثنائي

تنتهي الثالثاء القادم املوافق 19 اأغ�سط�س

الب�ليتكنك: جتاوز الفرتة املحددة لتثبيت القب�ل يلغي طلب اللتحاق
اأحمد املال

»الرتبية« ت�سارك يف برنامج 

املعايري الدولية للتقنية يف التعليم

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  فريق  �شارك 

مكتب  معايري  على  للمدربني  »الرتخي�س  برنامج 

الدولية  واجلمعية  اخلليج  لدول  العربي  الرتبية 

العربي  املركز  نظمه  والذي  التعليم«،  يف  للتقنية 

والتابع  بالدوحة  اخلليج  لدول  الرتبوي  للتدريب 

 22 مب�شاركة  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  ملكتب 

متدربا من الدول االأع�شاء باملكتب وهي دول جمل�س 

التعاون اخلليجي واليمن، حيث نفذ الربنامج خرباء 

عامليون متخ�ش�شون من اجلمعية الدولية للتقنية يف 

التعليم ISTE، بهدف اإعداد مدربني معتمدين بح�شب 

املعايري العاملية للجمعية، ومتكينهم من القيـام بدور 

تاأهيلهم  من خالل  بدولهم،  التعليم  تطوير  فعـال يف 

ودعمهم  املعلمني  توجيه  يف  احرتافية  مهام  لتنفيذ 

لدمج التقنية بفاعلية يف عمليات التعليم والتعلم. 

وقد اأجنز فريق الوزارة متطلبات احل�شول على 

ن�شاطات  تنفيذ  يف  بفاعلية  �شارك  حيث  ال�شهادة، 

الدورة  الدوحة ون�شاطات  التدريبيتني يف  الور�شتني 

الفريق  قام  كما  االنرتنت،  �شبكة  على  التدريبية 

نظم  تطبيق  رئي�س  الغتم  اإبراهيم  لطيفة  من  املكون 

امللك  جاللة  مب�شروع  للمدار�س  االلكرتوين  التعلم 

حمد ملدار�س امل�شتقبل، ومهني حممد غوا�س من مكتب 

حممد  وعلي  والفني،  العام  للتعليم  امل�شاعد  الوكيل 

الرتبوي،  االإ�شراف  باإدارة  اأول  تربوي  م�شرف  �شعيد 

باإعداد خطط لدمج التقنية يف الدرو�س وفقا ملعايري 

الرفاع  مدار�س  يف  ميدانياً  الدرو�س  وتنفيذ   ،ISTE
للبنات  االبتدائية  والعروبة  للبنات  الثانوية  الغربي 

واملحرق الثانوية للبنات.

حمافظة املحرق تنظم زيارات 

ميدانية لعدد من البي�ت الرتاثية
 

لطلبة  ال�شيفي  العام  الربنامج  مع  متا�شيا 

وطالبات االكادميية امللكية لل�شرطة بوزارة الداخلية 

ويف اطار حر�س حمافظة املحرق على تعزيز ال�شراكة 

ال�شيفية  االن�شطة  دعم  يف  والتعاون  املجتمعية 

من  جمموعة  املحرق  حمافظة  ا�شتقبلت  لل�شباب 

زيارات  عدة  خالل  من  االكادميي  املع�شكر  طالبات 

ميدانية لبيت ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة وبيت 

الطلبة  اطلع  حيث  خليفة  اآل  علي  بن  عي�شى  ال�شيخ 

العمراين  الطراز  ذات  الرتاثية  البيوت  من  عدد  على 

القدمي.

ال�شليطي  علي  بن  �شلطان  املحافظ  نائب  واأكد   

وطالبات  لطلبة  ال�شيفي  العام  بالربنامج  اهتمامه 

الداخلية وحر�س  لل�شرطة بوزارة  امللكية  االكادميية 

لديهم  والرتاثي  الثقايف  الوعي  تنمية  على  املحافظة 

امليدانية  الزيارات  من  عدد  يف  ا�شراكهم  خالل  من 

الرتاثي  االرث  على  يتعرفوا  حتى  املحرق  مبحافظة 

الثقايف الكبري الذي تزخر به متمنيا لهم كل التوفيق 

والنجاح.


