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البوليتكنك تبداأ ا�ستقبال طلبات االلتحاق اليوم

تبداأ كلية البحرين التقنية »بوليتكنك 

طلبات  با�ستقبال  الأحد  اليوم  البحرين« 

الأول  الدرا�سي  للف�سل  بالكلية  اللتحاق 

2014م،   –  2013 الأكادميي  العام  من 

حيث �سيظل الت�سجيل م�ستمًرا اإىل الرابع 

من �سهر يوليو املقبل. 

الراغبني  الطلبة  البوليتكنك  ودعت 

يف اللتحاق بها اإىل مراجعة اإدارة القبول 

احلرم  يف   )8 رقم  )مبنى  والت�سجيل 

عي�سى،  مبدينة  للبوليتكنك  اجلامعي 

اإىل  �سباًحا   9:00 ال�ساعة  من  وذل��ك 

ا�ستمارة  معهم  م�سطحبني  ظهًرا،   2:30

الإنرتنت  عرب  املتوافرة  اللتحاق  طلب 

للبوليتكنك  الإلكرتوين  املوقع  خالل  من 

 ،)http://www.polytechnic.bh(

»التي هي جزء  التوقيع  وطباعة �سفحة 

اإىل  اإ�سافة  الطلب«،  تقدمي  عملية  من 

الهوية  بطاقة  وهي:  املطلوبة  امل�ستندات 

�سورة  املفعول،  �ساري  ال�سفر  وج��واز 

ال�سفر،  جواز  �سورة  بحجم  فوتوغرافية 

»التوجيهية«،  الثانوية  املرحلة  �سهادات 

مير  مل  وال�سلوك  ال�سرية  بح�سن  واإفادة 

عليها اأكرث من �سنة واحدة، ومن ثم دفع 

 20 البالغة  اللتحاق  طلب  تقدمي  ر�سوم 

قابلة لال�سرتجاع. وبدورهم،  ديناًرا غري 

القبول بالتحقق من  �سيقوم موظفو ق�سم 

امل�ستندات املطلوبة، واعتماد تقدمي الطلب، 

وحتديد موعد لختبار القبول. 

اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  وكانت 

القبول والت�سجيل كاثرين والكر قد اأعلنت 

�سابًقا اأن اختبارات القبول �ستبداأ يف 27 

اجلاري، منبهة اإىل اأنه نظًرا اإىل حمدودية 

الأك��ادمي��ي  للعام  ال�ساغرة  املقاعد 

�سمان  يوجد  ل  فاإنه  2014/2013م 

اأكيد لقبول املتقدمني يف الربامج الأكادميية 

التي يختارونها، حيث اإن القبول النهائي 

يف اأي من الربامج الأكادميية يعتمد على 

املقاعد  وعدد  نف�سه  الربنامج  متطلبات 

ال�ساغرة فيه يف ذلك العام، ولذلك يف�سل 

اإىل  بالتقدمي  املتخرج  الطالب  يقوم  اأن 

اأكرث من موؤ�س�سة تعليمية وعدم الكتفاء 

بالتقدم للبوليتكنك.

جلنة البطاقة الذكية اخلليجية 

تناق�ش اليوم ا�ستخداماتها وتطبيقاتها

ت�ست�سيف البحرين اليوم الحد الجتماع التا�سع 

جمل�س  ب��دول  الذكية  للبطاقة  التوجيهية  للجنة 

اخلليج حيث  بفندق  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

�سيناق�س الجتماع الذي ت�ست�سيفه البحرين ب�سفتها 

التعاون  جمل�س  لجتماعات  احلالية  الدورة  رئي�س 

املركزي  اجلهاز  رئي�س  اأعماله  ويراأ�س  اخلليجي 

للمعلومات ويح�سره اأع�ساء اللجنة التوجيهية بدول 

املجل�س، عدداً من املوا�سيع املتعلقة بالبطاقة الذكية 

يف  الذكية  البطاقة  تطبيقات  ا�ستخدام  �سمنها  من 

ال�سحي ومناق�سة تطبيق برنامج قراءة  امللف  جمال 

وذلك  الهوية  ببطاقة  الإلكرتونية  ال�سريحة  حمتوى 

يف املنافذ احلدودية بني دول املجل�س.

من  ع��ددا  املجتمعون  يناق�س  اأن  املقرر  ومن 

التطبيقات املمكن ا�ستخدامها بالبطاقة الذكية والتقدم 

البطاقة  ا�ستخدام  بجانب  يتعلق  فيما  اأحرز  الذي 

الذكية كو�سيلة للعبور من خالل البوابات الإلكرتونية 

يف املطارات اخلليجية ومن �سمن املوا�سيع املدرجة 

موحدة  اآلية  اإيجاد  الأعمال  جدول  على  للمناق�سة 

للتعميم عن بطاقة الهوية املفقودة كما �سيتم مناق�سة 

م�سروع تو�سعة الرقم املدين اأو اخلانات الرقمية على 

بطاقة الهوية وذلك نظرا لتباين عدد اخلانات الرقمية 

امل�ستجدات  اآخر  على  الوقوف  �سيتم  كما  بالبطاقات 

فيما يخ�س تفعيل قرار املجل�س الأعلى لدول املجل�س 

هوية  كاإثبات  ال�سخ�سية  الهوية  بطاقة  قبول  ب�ساأن 

معامالتهم  انهاء  يف  التعاون  جمل�س  دول  ملواطني 

الداخلية بالدول الأع�ساء.

»الرتبية« تنظم دورة

 تدريبية ملعلمي اللغة الفرن�سية

الرتبية  بوزارة  واملناهج  التعليم  قطاع  نظم 

معلمي  من   21 لتاأهيل  تدريبية  دورة  والتعليم 

والثانوية  الإعدادية  باملرحلتني  الفرن�سية  اللغة 

الدولية  الدالف  امتحانات  وت�سحيح  لإج��راء 

اللغة  من  التمكن  �سهادة  على  للح�سول  املوؤهلة 

بن  خليفة  ال�سيخ  معهد  يف  وذل��ك  الفرن�سية، 

�سلمان للتكنولوجيا، بهدف رفع م�ستوى كفاءاتهم 

ومهاراتهم يف هذا املجال.   

وتت�سمن الدورة ور�س عمل وعرو�س تتخللها 

م�ستويات   4 اإىل  تنق�سم  والتي  الدالف  امتحانات 

منها A1 وA2 وB1 وB2، ح�سب الإطار الأوروبي 

املوحد للغات، كما يتم منح املتدربني �سهادة معرتف 

المتحانات، حيث  ت�سحيح  من  متكنهم  دولياً  بها 

تنفذ الدورة حتت اإ�سراف مبا�سر من الأ�ستاذ اأحمد 

وحتا�سر  الفرن�سية،  للغة  العام  امل�سرف  يعقوب 

اخت�سا�سية  حل�سيني  عمر  مونة  الأ�ستاذة  فيها 

اللغة الفرن�سية. 

اللغة  تطوير  م�سروع  اأن  بالذكر  اجلدير 

التي  التطويرية  امل�ساريع  اأحد  يعد  الفرن�سية 

تن�سجم  كونها  والتعليم  الرتبية  وزارة  تتبناها 

 2030 البحرين  ململكة  القت�سادية  الروؤية  مع 

يف  املتعلم  يكت�سب  اإذ  التناف�سية،  على  توؤكد  التي 

هذا امل�سروع مهارات وقدرات للغة ثالثة اإىل جانب 

اللغة العربية واللغة الإجنليزية.

ور�سة حول اإدارة ومراقبة ح�سابات م�ستخدمي ويندوز 7

امللك  جاللة  م�سروع  اإدارة  نظمت 

الرتبية  بوزارة  امل�ستقبل  ملدار�س  حمد 

عنوان  حتت  عمل  ور�سة  والتعليم 

م�ستخدمي  ح�سابات  ومراقبة  »اإدارة 

املعهد  7«، وذلك يف   Windows نظام 

عدد  مب�ساركة  للبنني،  البتدائي  الديني 

املعهد.  طلبة  اأمور  اأولياء  من 

الأ�ستاذ  ال��ور���س��ة  يف  وحا�سر 

تكنولوجيا  اخت�سا�سي  العزة  اإ�سماعيل 

بتدريب  قام  والذي  املعهد،  يف  تعليم 

م�ستخدم  ح�ساب  اإن�ساء  على  احل�سور 

برامج  اأنواع  على  والتعرف  واإدارت��ه 

الأبناء  ومراقبة  والألعاب،  احلماية 

والتعرف  لالإنرتنت  ا�ستخدامهم  اأثناء 

وغري  املفيدة  الن��رتن��ت  مواقع  على 

اإعدادات  �سبط  متارين  وعلى  املفيدة، 

التي  الربامج  واأنواع  احلا�سوب  جهاز 

اأثناء  منها  ي�ستفيد  اأن  الطالب  ي�ستطيع 

الأم��ور  اأولياء  تعرف  كما  الدرا�سة، 

التكنولوجيا  ا�ستخدام  اأهمية  على 

فراغ  وقت  اأثناء  والرتفيه  التعليم  يف 

بنائهم. اأ

عن  حميدان  جميل  العمل  وزير  اعلن 

خطة لدعم بحرنة القطاع الفندقي يف البلد، 

اأن وزارة العمل ت�سعى لزيادة  اإىل  م�سرياً 

عدد املواطنني يف �سناعة الفنادق عرب دعم 

رواتب البحرينيني العاملني يف هذا القطاع 

ورفع احلد الدنى للراتب لي�سل اإىل 300 

دينار بدلً من 250 ديناراً. وبني ان ن�سبة 

البحرنة يف قطاع الفندقة حالياً ل تتعدى 

17% بينما كانت قبل فرتة ت�سل اإىل اأكرث 

من %33.

م�ساركته  هام�س  على  حميدان  وقال 

امل��وارد  م�سوؤويل  ملتقى  يف  كمتحدث 

الب�سرية يف القطاع اخلا�س والذي نظمته 

وزارة العمل بالتعاون مع املجل�س الأعلى 

العمالة  تدين  �سبب  اأن  املهني  للتدريب 

اإىل منو  يعود  الفنادق  قطاع  الوطنية يف 

املتكافئة  واملناف�سة غري  الأجنبية  العمالة 

بينهما.

تتجه  ال��وزارة  ان  حميدان  واأو�سح 

يف  الوطنية  للعمالة  الدن��ى  احلد  لرفع 

الراغبني يف العمل  الفندقي جلذب  القطاع 

يف هذا القطاع.

واأكد حميدان ان الوزارة العمل ترف�س 

لها  توجه  التي  التهامات  قاطعاً  رف�ساً 

ال�سباب  توجه  انها  يف  البع�س  قبل  من 

الفندقية  املهن  بع�س  يف  للعمل  العاطل 

التي تتعار�س ح�سب كثريين مع ال�سريعة 

الإ�سالمية.

اأخبار  من  يدور  ما  حميدان  وو�سف 

البحريني  لل�سباب  الوزارة  توظيف  حول 

اإ�ساعات  اإل  هي  ما  الفنادق  حانات  يف 

�سمعة  من  النيل  منها  ي��راد  مغر�سة 

اأن الوزارة مل تر�سل اأحداً  الوزارة. م�سدداً 

للعمل يف مثل هذه املواقع.

قطاع  الفندقة  قطاع  اإن  حميدان  قال 

ليكون  تهيئته  من  بد  ول  ون�سط  حيوي 

واجهة رئي�سية ل�ستقطاب وجذب ال�سباب 

املرحلة  يف  العمل  �سوق  يف  الداخلني 

متعددة  عمل  فر�س  من  يوفره  ملا  املقبلة، 

واأنه  والتخ�س�سات،  امل�ستويات  وخمتلفة 

ل بد واأن ياأخذ هذا القطاع دوره يف توفري 

فر�س توظيف متنوعة من خالل اإزالة كافة 

العراقيل التي حتول دون حتقيق ذلك.

وكان وزير العمل التقى موؤخراً مبمثلي 

اللجنة التن�سيقية لفنادق اخلم�س والأربع 

الفنادق  جمال�س  روؤ�ساء  من  وعدد  جنوم 

الدرجة الأوىل وروؤ�سائها التنفيذيني.

ومت بحث عدد من املو�سوعات املتعلقة 

بالقطاع الفندقي اأبرزها �سبل توفري املزيد 

من احلوافز واملزايا الوظيفية القادرة على 

ت�سجيع ال�سباب لالإقبال على فر�س العمل 

املتاحة يف هذا القطاع ومبا فيها دعم اأجور 

ظروف  وحت�سني  البحرينيني،  العاملني 

يف  ي�سهم  ومبا  جاذبة  وجعلها  العمل 

رفع ن�سبة البحرنة التي �سهدت انخفا�ساً 

خالل املرحلة املا�سية والعمل على �سمان 

ب�سورة  وزيادتها  الن�سب  هذه  ا�ستقرار 

م�سطردة خالل املرحلة القادمة.

وزير  مع  اللجنة  اأع���ساء  وبح��ث 

بت�سجيع  الكفيلة  العملية  الآليات  العمل 

طرح  خالل  من  القطاع  هذا  على  الإقبال 

الهادفة  وامل�ساريع  املبادرات  من  العديد 

الكوادر  اإقبال  زي��ادة  على  وامل�سجعة 

هذا  وان  خا�سة  فيه،  للعمل  البحرينية 

العمل  فر�س  من  العديد  ي�سمل  القطاع 

املجالت  من  عدد  يف  والقيمة  اجلاذبة 

الإدارية، والفنية، والتقنية.

انخفا�س ن�سبة البحرنة فيها اإىل 17%... وزير العمل:

رفع احلد االأدنى لرواتب البحرينيني يف الفنادق لـ 300 دينار

عائشة الصديقي:

وزير العمل

»امللتقى العربي الأول لالإح�ساء ال�سياحي« ينطلق يف املنامة غدا.. وزيرة الثقافة: 

ال�سياحة هي الطريق لثقافات ال�سعوب والتوا�سل معها
مع  وبالتعاون  البحرين  مملكة  تنظم 

العامة  املركزي للمعلومات والأمانة  اجلهاز 

جلامعة الدول العربية »امللتقى العربي الأول 

لالإح�ساء ال�سياحي« �سمن برنامج »املنامة.. 

 »2013 للعام  العربية  ال�سياحة  عا�سمة 

ينعقد  حيث  الثقافة،  وزارة  رعاية  حتت 

للمرة الأوىل يف الفرتة ما بني 8 وحتى 10 

ممثلي  ومب�ساركة  اجلاري،  اأبريل  �سهر  من 

العربية،  ال��دول  جلامعة  العامة  الأمانة 

منظمة ال�سياحة العربية، ممثلني عن وزارات 

العربية،  الإح�سائية  والأجهزة  ال�سياحة 

يف  والخت�سا�سيني  اخل��رباء  من  نخبة 

وامل�ستثمرين  والإح�سائي  ال�سياحي  احلقل 

يف  ي�سارك  كما  احلقل.  ذات  يف  والعاملني 

امللتقى جمموعة من اخلرباء والخت�سا�سيني 

القت�سادي،  ال�ستثمار  ال�سياحي،  يف احلقل 

بهذا  العالقة  ذات  احليوية  القطاعات 

ب�سوؤون  املعنية  واجلهات  التنموي،  الرفد 

ا�ستنباط  بهدف  وغريها،  والفندقة  ال�سفر 

القطاع  هذا  ودور  ال�سياحي  النمو  موؤ�سرات 

والب�سرية.  القت�سادية  التنمية  حتقيق  يف 

وي�سعى امللتقى لتكوين حقل تفاعلي يبحث 

املخت�سون فيه اخلطط والقواعد التطويرية 

تعزيز  باإمكانها  التي  التطبيقات  جانب  اإىل 

احل��راك  على  والتاأثري  ال�سياحي  النمو 

الإن�سان.

ال�سيخة مي بنت  الثقافة  واأّكدت وزيرة 

حممد اآل خليفة اأهمية هذه التجربة ملا متلك 

من قدرة على اإيجاد حميط تفاعلي لتدار�س 

املعطيات والواقع ال�سياحي، م�سريًة: »عفوية 

لتحقيق  كافية  لي�ست  وجاذبيتها  الأوطان 

روؤى اقت�سادية و�سياحية، فالهوية اخلا�سة 

لكل وطن اأو منطقة حتتاج للو�سوح والإبراز 

�سارت  التي  ال�سياحية  ال�سناعة  خالل  من 

احلراكات  جلذب  الدول  كربى  مناف�سة  الآن 

الإن�سانية والثقافية اإليها«.

املنامة  ع��ام  يف  »�سعارنا  واأردف���ت: 

2013م  العربية  ال�سياحة  عا�سمة 

)ال�سياحة ترثي(، وذلك ي�سري اإىل كون هذا 

اقت�سادية،  باإن�سانيات، �سوؤون  القطاع غنًيا 

اجلديرة  وغ��ريه��ا  وتنموية  اجتماعية 

من  لي�س  جدًيا  ومناق�ستها  اأمامنا  بو�سعها 

لتحقيق  بل  فقط،  القت�سادي  الرفد  اأجل 

اخلا�سة  الهوية  وتعزيز  جمتمعية  تنمية 

الذي  الطريق  هي  فال�سياحة  ب��الأوط��ان، 

يوؤدي اإىل ثقافات ال�سعوب والتوا�سل معها، 

ووطٌن لي�س له يف الثقافة ن�سيب، لي�س له 

ا«. يف ال�سياحة حٌظ اأي�سً

منهجيات  اأه��م  امللتقى  وي�ستعر�س 

دفق  ور�سد  ال�سياحية  الإح�سائيات  جمع 

العربية،  ال��دول  م�ستوى  على  البيانات 

على  والطالع  اخلربات  تناقل  بهدف  وذلك 

بالر�سد  اخلا�سة  ال�سرتاتيجيات  اآخ��ر 

جتارب  �ستكون  كما  والتوثيق.  واملتابعة 

اإىل  بقوة،  حا�سرة  املجال  هذا  يف  العامل 

هذه  حتويل  يف  املتبعة  التطبيقات  جانب 

تتلّم�س  دلئل  اإىل  واملنظومات  املعلومات 

ال�سياحية  الإ�سكاليات  وتعالج  احللول 

والقت�سادية، وتعّزز اجلواذب اخلا�سة بكل 

منطقة. على اجلانب الآخر، تتكثف العرو�س 

التي  التحديات  اأهم  لتدار�س  العمل  واأوراق 

بجمع  تتعلق  والتي  العربية  الدول  تواجه 

الإح�سائيات ال�سياحية وال�ستفادة منها يف 

املوؤمل  من  حيث  والتنمية،  التطوير  عملية 

معاجلة  على  ت�ساعد  بتو�سيات  اخل��روج 

الأرق��ام  وتكري�س  الإ�سكاليات  هذه  مثل 

النمو  عجلة  دفع  اأجل  من  والإح�سائيات 

ال�سياحي. 

�سبكة  اإىل  بالتو�سل  امللتقى  يهتّم  كما 

ُت�سّهل  موّحدة  عربية  �سياحية  اإح�سائية 

ر�سد الن�ساط ال�سياحي يف املنطقة العربية، 

احلقل  بهذا  ا�سرتاتيجيات خا�سة  وحت�سيل 

حتديًدا.

وزير الثقافة


