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تفتتح اليوم »�شوق رم�شان« يف فندق اخلليج.. البلو�شي:

املعر�ض خال�صة جتارب رواد الأعمال الذين يعملون من املنزل
االجتماعية  التنمية  وزيرة  تفتتح 

االربعاء  اليوم  البلو�شي  فاطمة  الدكتورة 

»�شوق  منزيل  يف  �شنع  معر�ض  فعاليات 

رم�شان« يف فندق اخلليج والذي �شي�شتمر 

خالل يومي االربعاء واخلمي�ض من ال�شاعة 

العا�شرة �شباحاً اىل ال�شاعة العا�شرة م�شاًء.

فعاليات  انطالق  بدء  الوزيرة  واأعلنت 

رم�شان«  »�شوق  منزيل  يف  �شنع  معر�ض 

يقارب  ما  املعر�ض  يف  ي�شارك  حيث  اليوم 

املعر�ض  و�شي�شتمل  بحرينية  ا�شرة   200

البحرينيني  واالأفراد  اال�شر  منتجات  على 

الغذائية  واملنتجات  اليدوية  احلرف  من 

التقليدية واملالب�ض والعطور واالك�ش�شوارات 

وال�شناعات التقليدية اال�شيلة وال�شناعات 

الرم�شانية  املنتجات  اىل  باالإ�شافة  املنزلية 

باعتبار ان املعر�ض جاء قبيل �شهر رم�شان 

املبارك.

وقالت »كما �شيتم خالل املعر�ض توزيع 

جوائز مادية قيمة على 24 فائزاً يف اف�شل 

 12 اختيار  �شيتم  حيث  وعار�ض،  عر�ض 

عار�شاً او عار�شة الأف�شل زي تراثي تقليدي 

من  للعر�ض  موقعا   12 واختيار  حمدث 

م�شرية  واالبتكار  التنظيم  اأف�شلية  حيث 

هذا  يقت�شر  ال  ان  ارتاأت  الوزارة  ان  اىل 

خطوة  برنامج  يف  امل�شجلني  على  املعر�ض 

مظلتها  حتت  الواقعة  املنزلية  للم�شروعات 

تاأكيداً  االأعمال  رواد  لت�شمل جميع  بل متتد 

واالفراد  االأ�شر  متكني  على  حر�شها  على 

يتيح  حيث  منتجاتهم  مب�شتوى  واالرتقاء 

والثقافات  لتبادل اخلربات  فر�شة  املعر�ض 

االنتاجية«.

يف  نع  �شُ معر�ض  ان  البلو�شي  واأكدت 

ومميزاً  كثيفاً  اقباالً  �شنوياً  ي�شهد  منزيل 

االأعمال  رواد  جتارب  خال�شة  فيه  تعر�ض 

املنزل مبزيد من معايري  الذين يعملون من 

اجلودة والكفاءة والتطور، حيث و�شل هذا 

منتجات  يف  خمتلفة  جماالت  اىل  التطور 

اال�شر واالفراد التي تعمل من املنزل.

ودعت املواطنني واملقيمني وزوار مملكة 

معر�ض  يف  والت�شوق  للح�شور  البحرين 

�شنع يف منزيل »�شوق رم�شان« لت�شجيعهم 

البحريني  باملنتج  االهتمام  وحتفيزهم على 

والدخول  جديدة  ذاتية  عمل  فر�ض  وخلق 

اقت�شادي  مردود  ذات  م�شاريع �شغرية  يف 

م�شاف. وزيرة التنمية

االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمية يفتتح ال�شبت جامع ع�شكر   

يجب ال�صتفادة من رم�صان لن�صر قيم الت�صامح وتر�صيد اخلطاب الديني
لل�شوؤون  االأعلى  املجل�ض  رفع 

اإىل  والتربيكات  التهاين  اأطيب  االإ�شالمية 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  مقام 

بن عي�شى اآل خليفة واإىل رئي�ض الوزراء 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة واإىل ويل العهد 

لرئي�ض  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  الوزراء  جمل�ض 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

واإىل عموم �شعب البحرين مبنا�شبة قرب 

اهلل  �شائالً  املبارك،  رم�شان  �شهر  حلول 

تعاىل اأْن يجعله �شهر خرٍي وبركٍة ورحمٍة 

على البالد واأهلها. 

االعتيادية  املجل�ض يف جل�شته  ودعا 

املنعقدة ام�ض برئا�شة �شمو ال�شيخ عبداهلل 

من  اال�شتفادة  اإىل  خليفة  اآل  خالد  بن 

االأجواء الروحانية يف هذا ال�شهر الف�شيل 

اهلل  كلمة  الإعالء  الرم�شانية  واملجال�ض 

الدين  يف  ال�شمحة  القيم  ون�شر  تعاىل، 

اخلطاب،  برت�شيد  احلنيف  االإ�شالمي 

واالأخوة،  واملحبة  االألفة  اإىل  والدعوة 

ونبذ ال�شقاق والفرقة. 

لل�شوؤون  االأعلى  املجل�ض  واخذ 

من  االنتهاء  مت  اأنه  علًما  االإ�شالمية 

وقَرّر  ع�شكر،  جامع  بناء  اإعادة  م�شروع 

حر�شه  املجل�ض  موؤكًدا  ر�شمًيّا،  افتتاحه 

رم�شان  �شهر  قبل  االفتتاح  يتم  اأن  على 

للم�شلني  مفتوًحا  اجلامع  ليكون  املبارك 

وحَدّد  ولياليه،  الف�شيل  ال�شهر  اأيام  يف 

املقبل موعًدا لالفتتاح  ال�شبت  م�شاء يوم 

الر�شمي.   ولفت املجل�ض اإىل اأن بناء هذا 

اجلامع ياأتي تنفيًذا لالأمر امللكي ال�شامي 

من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

جامع  بناء  باإعادة  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

ع�شكر، معرًبا عن خال�ض �شكره وتقديره 

الكبري  الدعم  على  الر�شيدة  للقيادة 

والرعاية امل�شتمرة واملتابعة الدائمة ملثل 

الوقت نف�شه  امل�شروعات، معرًبا يف  هذه 

عن فخره واعتزازه باإجناز هذا امل�شروع 

مت  التي  اجلوامع  �شل�شلة  �شمن  املبارك 

مملكة  مناطق  من  عدٍد  يف  بنائها  اإعادة 

باأهمية  الكبري  اإميانه  اإىل  البحرين، الفًتا 

هوية  اإبراز  يف  االإ�شالمية  ال�شروح  هذه 

البحرين و�شون ثقافتها. 

االأع�شاء  الف�شيلة  اأ�شحاب  وا�شتمع 

العامة  االأمانة  من  موجٍز  عر�ٍض  اإىل 

العاملي  للموؤمتر  املجل�ض  ا�شت�شافة  عن 

بالتعاون  الكرمي  القراآن  لتعليم  الثاين 

الكرمي  القراآن  لتعليم  العاملية  الهيئة  مع 

الذي  االإ�شالمي  العامل  لرابطة  التابعة 

ُعقد يف مملكة البحرين اأواخر �شهر اأبريل 

الكبري  ارتياحه  املجل�ض  واأبدى  املا�شي، 

املوؤمتر،  ملا حتَقّق يف  الغامرة  و�شعادته 

موؤكًدا اأهمية مثل هذه الفعاليات الكربى 

يف دفع العجلة الثقافية، وتكري�ض القيم 

الدينية. 

املجل�ض  اطلع  منف�شل،  �شياق  ويف 

م�شروع  اإليه  و�شل  ما  اآخر  على  االأعلى 

طباعة م�شحف البحرين، مبدًيا ارتياحه 

اإليها  اأُخ�شع  التي  املراجعات  لنتائج 

بطريقة  املراجعة  واآخرها  امل�شروع، 

ي، موجًها االأمانة العامة اإىل القيام  التهِجّ

بالرتتيبات الالزمة لتد�شني امل�شحف. 

اللجان  تقارير  املجل�ض  وبحث 

القوانني  م�شاريع  ببع�ض  املخت�شة 

واالقرتاحات بقانون املحالة على املجل�ض 

من جمل�شي النواب وال�شورى الأخذ الراأي 

ال�شرعي، واتخذ املجل�ض فيها ما يلزم من 

القرارات. كما ا�شتعر�ض عدًدا من الطلبات 

اجلهات  بع�ض  من  املجل�ض  اإىل  املرفوعة 

واأحالها على  الر�شمية واالأهلية واالأفراد 

اللجان املخت�شة للدرا�شة.

جانب من اجتماع املجل�س االعلى لل�س�ؤون اال�سالمية

ال�صعودية تفتتح مركز 

خدمات التاأ�صريات يف البحرين 

يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفارة  اأو�شحت 

اململكة  خارجية  وزارة  باأن  ال�شقيقة  البحرين  مملكة 

�شركات عاملية  بالتعاقد مع  قامت  ال�شعودية  العربية 

الالزمة للح�شول  متخ�ش�شة وذلك التخاذ االجراءات 

و�شورة  اليدين  »ب�شمة  احليوية  اخل�شائ�ض  على 

اأو غريهما« لطالبي تاأ�شريات الدخول للمملكة  الوجه 

تاأ�شرية  منحهم  قبل  واملعتمرين  احلجاج  فيهم  مبن 

�شركة  ال�شركات  هذه  �شمن  ومن  اململكة  اإىل  الدخول 

»يف اف ا�ض ت�شهيل الدولية« التي �شوف تقوم بت�شغيل 

املركز يف مملكة البحرين و�شتحل حمل مكاتب اخلدمات 

احلالية، و�شوف يكون لهذا املركز اأدوار رئي�شة تتمثل 

يف االآتي: 

اليدين  »ب�شمة  احليوية  اخل�شائ�ض  ت�شجيل   

هذا  ويهدف  التاأ�شريات  طالبي  جلميع  والوجه« 

االجراء اىل تقليل وقت االنتظار على املنافذ احلدودية 

�شوف  وهذا  واملعتمرين  احلجاج  خا�شة  للمملكة 

اأداء  حت�شني  التجريبية.  املرحلة  انتهاء  بعد  يكون 

وتنظيم مكاتب خدمات التاأ�شريات وذلك عرب ح�شول 

التقدم على  املتقدم على م�شتوى عال من اخلدمة عند 

مملكة  يف  املركز  عنوان  و�شيكون  التاأ�شرية.   طلب 

البحرين على النحو التايل: املنامةمرفاأ البحرين املايل  

Harbour Mall ، unit 62 الدور الثاين.

غًدا اآخر يوم لطلب 

اللتحاق بالبوليتكنك 

القائم  نبهت 

اإدارة  مدير  باأعمال 

والت�شجيل  القبول 

التقنية  البحرين  بكلية 

البحرين(  )بوليتكنك 

الطلبة  والكر،  كاثرين 

خريجي الثانوية العامة 

احلا�شلني  والطلبة 

درا�شية  بعثات  على 

طلبات  تقدمي  باب  باأن  للبوليتكنك، 

يوليو،   4 املوافق  اخلمي�ض  غد  يوم  �شيغلق  االلتحاق 

يف حني �شيكون يوم ال�شبت 6 يوليو اآخر يوم لتقدمي 

باملواعيد  االلتزام  عدم  اأن  موؤكدة  القبول،  امتحانات 

�شيحرم  االمتحانات  واإجراء  الطلبات  لتقدمي  املحددة 

للعام  بالبوليتكنك  االلتحاق  فر�شة  من  الطالب 

االأكادميي املقبل 2013 – 2014م. 

التقدمي  طلبات  عدد  اأن  اإىل  والكر  واأ�شارت 

للبوليتكنك حتى يوم االأحد املوافق 30 يونيو املا�شي 

قد بلغ نحو 1450 طلب التحاق، بينما بلغ عدد الذين 

منبهة  طالًبا،   1350 نحو  القبول  اختبارات  قدموا 

الت�شميم  يف  البكالوريو�ض  لربنامج  املتقدمني  الطلبة 

املرئي اإىل اأن اآخر موعد ال�شتالم ملف حمدث باالأعمال 

بقية  اأما  يوليو.  املوافق 11  اخلمي�ض  يوم  الفنية هو 

امل�شتندات  جميع  ا�شتيفاء  عليهم  فيجب  املتقدمني 

ال�شري  ح�شن  �شهادة  التخرج،  )اإفادة  الناق�شة 

ال�شاد�ض،  الدرا�شي  الف�شل  درجات  ك�شف  وال�شلوك، 

الخ( يف موعد اأق�شاه يوم اخلمي�ض املوافق 25 يوليو 

2013م.

كاثرين والكر

 يخ�ض الطلبة الذين ح�شلوا 90% واأقل

جامعة البحرين تنظم امتحان الإعفاء من »متهيدي الإجنليزية« اليوم
الطلبة  البحرين  جامعة  دعت 

يف  بها  لاللتحاق  بطلبات  تقدموا  الذين 

اختبار  تاأدية  اإىل  املقبل  اجلامعي  العام 

االإعفاء من الربنامج التمهيدي يف اللغة 

االإجنليزية �شباح اليوم يف مقر اجلامعة 

يف  التمهيدي  والربنامج  بال�شخري. 

يهدف  مكثف  برنامج  االإجنليزية  اللغة 

للطلبة  اللغوية  القدرات  تنمية  اإىل 

امل�شتجدين يف مهارات خمتلفة واإعدادهم 

خالل مدة ف�شل درا�شي واحد.

االإجنليزية  اللغة  مركز  مدير  وقال 

بوليله  عبدالعزيز  الدكتور  اجلامعة  يف 

اإن االمتحان يخ�ض الطلبة الذين ترتاوح 

 80 بني  العامة  الثانوية  يف  معدالتهم 

احلكومية،  املدار�ض  يف   %89.99 اإىل 

اأقل  معدل  على  احلا�شلني  والطلبة 

30 األف طالب ثانوي ت�صفحوا 
نتائجهم عرب احلكومة الإلكرتونية

رقم  ت�شجيل  عن  االإلكرتونية  احلكومة  هيئة  ك�شفت 

الطلبة  )نتائج  خدمة  ا�شتخدام  ملعدالت  جديد  قيا�شي 

الدرا�شية( عرب خمتلف قنواتها، حيث اطلع اأكرث من 30 األف 

طالب من املرحلة الثانوية على نتائجهم النهائية يف غ�شون 

الرتبية والتعليم د.  اعتماد وزير  االأوىل من  ال�شت �شاعات 

ماجد النعيمي للنتائج.

اجلديد  التطبيق  بتحميل  طالب  األف   20 قام  كما   

ي�شري  ما  وهو  العام  هذا  اإطالقه  مت  الذي  الذكية  للهواتف 

اإىل التوجه واالإقبال الكبريين من قبل الطلبة على ا�شتخدام 

التقنيات احلديثة لالطالع على نتائجهم.

اأن عدد م�شتعر�شي النتائج  اأي�شا  وبينت االإح�شائيات 

جتاوز 90% من الطلبة حيث �شهد اال�شتخدام كثافة عددية 

بوابة  خالل  الن�شطة  الطلبات  عدد  وبلغت  م�شبوقة  غري 

 3،500 من  اأكرث   Bahrain.bh االإلكرتونية  احلكومة 

طلب للمعلومات يف مدة ال تتجاوز خم�ض دقائق يف اأق�شى 

حاالتها من يوم االإعالن. 

اال�شتخدام  ت�شاعف  فقد  االإعالن  هذا  خالل  ومن 

يف  اال�شتخدام  حلجم  مقارنًة  تقريبا   %100 اخلدمة  لهذه 

اخلدمات  اإدارة  مدير  بوهزاع،  اأحمد  واأكد  املن�شرم.  العام 

االإلكرتونية  احلكومة  بهيئة  القنوات  وتطوير  االإلكرتونية 

على حر�ض الهيئة على ت�شهيل اإي�شال اخلدمات احلكومية 

االلكرتونية من خالل قنوات متنوعة ووفق اأحدث املمار�شات 

املتبعة يف هذا املجال مبا يالئم اجتاهات وميول كل م�شتخدم 

وفقاً للدرا�شات التحليلية املت�شلة باخلدمات املقدمة.

كان  اإذا  وعما  اخلا�شة.  املدار�ض  يف   %90 من 

االمتحان اإلزامّياً قال د. بوليله »االمتحان غري 

املعنيني  الطلبة  جميع  اأن�شح  ولكنني  اإلزامي، 

الفر�شة لالإعفاء  اأنف�شهم  بتاأديته وذلك الإعطاء 

االإجنليزية،  اللغة  يف  التمهيدي  الربنامج  من 

التخ�ش�شية«،  الدرا�شة  يف  مبا�شرة  والدخول 

مو�شحاً اأن »الطلبة احلا�شلني على ن�شبة %90 

االإجنليزية  اللغة  مقررات  جمموع  يف  فاأكرث 

الأنهم  اأي�شاً،  االمتحان  تاأدية  من  ُمْعَفوَن 

�شاأنهم  تلقائّياً،  التمهيدي  الربنامج  يتجاوزون 

�شاأن احلا�شلني على معدل ممتاز يف الثانوية«.

اإىل  االإجنليزية  اللغة  ملركز  بيان  ولفت 

من  العا�شرة  ال�شاعة  يف  �شيعقد  االختبار  اأن 

يوليو  �شهر  من  الثالث  املوافق  اليوم  �شباح 

اجلامعة يف  )18( مبقر  رقم  القاعة  املقبل يف 

يلتزم  اأن  اأهمية  على  البيان  و�شدد  ال�شخري. 

واأن  املعلن،  للموعد  وفقاً  باحل�شور  الطلبة 

يكونوا يف القاعة املحددة قبل االمتحان بن�شف 

والرقم  ال�شكانية  البطاقة  معهم  �شاعة حاملني 

اجلامعي.


