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»التربية«: موازنة العمل اإلضافي »َنَفدت«... 
ولم نصرفها لجميع موظفي الوزارة

§الوسط - علي الموسوي 
والتعليم  التربية  وزارة  قالت   [
لشهر  اإلضافي  العمل  موازنة  إن 
وذلك  نفدت،   ،2013 آب  أغسطس/ 
العمل  ساعات  صرف  دون  حال 
الوزارة  موظفي  لجميع  اإلضافي 

للشهر المذكور.
لجميع  تعميماً  الوزارة  وأصدرت 
سترحل  بأنها  تبلغهم  الموظفين، 
شهر  إلى  اإلضافي  العمل  ساعات 
في   ،)2013( المقبل  أيلول  سبتمبر/ 
عدم  من  موظفون  شكا  الذي  الوقت 
اإلضافي،  العمل  مستحقات  صرف 
ــرب الــعــودة  وخــصــوصــاً مــع ق
للمدارس، وازدياد مصروفات شراء 

مستلزمات المدرسة.
وجاء في التعميم الصادر بتاريخ 
21 أغسطس/ آب 2013، والموقع من 
الموظفين،  وفوائد  الرواتب  رئيس 
ساعات  صرف  »عدم  عنوان  وحمل 
العمل اإلضافي على مرتب أغسطس 
أنه »نظراً الستنفاد موازنة   ،»2013
أغسطس  لشهر  اإلضافي  العمل 
الموارد  إدارة  على  تعذر   ،2013
العمل  ساعات  صــرف  البشرية 
إدارات  موظفي  لجميع  اإلضافي 
باإلضافة  والتعليم،  التربية  وزارة 
العمل اإلضافي لحراس  إلى ساعات 

األمن«.
أنه سيتم  التعميم »علماً  وأضاف 
ترحيل جميع الساعات التي لم ُتمرر 

إلى الشهر القادم )سبتمبر 2013(«.
المدارس  حراس  من  عدد  وعّبر 
صرف  تأجيل  من  استيائهم  عن 
مشيرين  »األوفرتايم«،  مستحقات 
رمضان  شهر  في  عملوا  أنهم  إلى 

ساعتين  بمعدل  إضافية،  ساعات 
أيام  عملهم  إلى  باالضافة  يومياً، 
الوزارة  مطالبين  الفطر،  عيد  إجازة 
الشهر  المشكلة قبل نهاية  بحل هذه 
صرف  على  تعمل  وأن  المقبل، 

بداية  اإلضافي مع  العمل  مستحقات 
أن  االعتبار  بعين  واألخذ  الشهر، 
في  ستكون  المدارس  إلى  العودة 

األسبوع األول من الشهر المقبل.
واستغرب حراس األمن مما صفوه 
التعميم،  في  الوارد  »التناقض«  بـ 
إن  يقول  »التعميم  أن  موضحين 
لشهر  اإلضــافــي  العمل  مــوازنــة 
يصرف  لم  وإنه  نفدت،  أغسطس 
لجميع موظفي اإلدارات، فكيف نفدت 
ألحد  تصرف  لم  والوزارة  الموازنة 

أجرة العمل اإلضافي«.
في  »العمل  أن  إلــى  وأشـــاروا 
شهر  في  الحكومية  الـــوزارات 
رمضان، ال يتجاوز 6 ساعات، بينما 
8 ساعات يومياً، ما يعني  كنا نعمل 
أننا نعمل يومياً ساعتين إضافيتين، 
فضاًل عن اإلجازات الرسمية، وإجازة 
العمل  أجرة  أن  مبينين  الفطر«،  عيد 
إلى  موظف  من  تختلف  اإلضافي 
آخر، وهي قد تصل إلى 200 دينار، 

»وهذا مبلغ ليس بقليل«.
ولفتوا إلى أن »الوزارة لم تصرف 
بصرف  واكتفت  المناوبة،  عالوة 
الراتب األساسي وعالوة المواصالت 

وعالوة المعيشة«.
األولى  المرة  »هذه  أن  وذكــروا 
التي تقول الوزارة إن موازنة العمل 
سيشكل  ما  وهذا  نفدت،  اإلضافي 
بااللتزامات  الوفاء  في  صعوبة  لنا 
عن  فضاًل  الشهرية،  والمصروفات 

مصروفات العودة إلى المدرسة«.

»التربية« أبلغت الموظفين بأنها لم تصرف مستحقات عملهم اإلضافي لشهر أغسطس 2013

»التعليم العالي« يصدر دليل الطالب 
للتخصصات األكاديمية للعام 2013 - 2014

§مدينة عيسى - وزارة التربية 
ــة  ــان األم ــــدرت  أص  [
التعليم  لمجلس  العامة 
التربية  بــوزارة  العالي 
والتعليم دليل الطالب بشأن 
مؤسسات التعليم العالي في 
مملكة البحرين حيث يحتوي 
البرامج  جميع  على  الدليل 
بالجامعات  األكاديمية 
للعام  المرخصة  الخاصة 
الدراسي 2014/2013م، كما 
يستعرض الخطط الدراسية 
األكاديمية  البرامج  لجميع 
فيها  التسجيل  ــروط  وش

وتكلفتها المادية.
قال  المناسبة،  وبهذه 
والتعليم  التربية  ــر  وزي
التعليم  مجلس  رئيس 
أن  النعيمي  ماجد  العالي 
مرة  ألول  ُيصدر  الدليل  هذا 
معلومات  تقديم  أجل  من 
شاملة بشأن جميع البرامج 
في  المعتمدة  األكاديمية 
بما  الخاصة  الجامعات 
اختيار  على  الطلبة  يساعد 
التي  الدراسية  التخصصات 
وتعمل  رغباتهم  تناسب 
للوائح وأنظمة مجلس  وفقاً 

التعليم العالي.
هذا  ــداد  إع أن  ــاف  وأض
تدقيق جميع  بعد  تم  الدليل 
المدرجة  األكاديمية  البرامج 
مطابقتها  وضــمــان  فيه 
مجلس  وأنظمة  للوائح 

يضمن  بما  العالي  التعليم 
مصلحة الطلبة عند التحاقهم 
أنه  موضحاً  البرامج،  بهذه 
تم إدراج الدليل على الموقع 
العامة  لألمانة  اإللكتروني 
العالي  التعليم  لمجلس 
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الدليل  ــم  ــض وي هـــذا 
ــزا  ــوج ــا م ــراض ــع ــت اس
التعليمية  للمؤسسات 
البحرين  في  الحكومية 
البحرين،  جامعة  ــي  وه
جامعة  البحرين،  بوليتكنيك 
الخليج العربي، كما يتضمن 

للبرامج  مفصال  استعراضا 
بالجامعات  األكاديمية 
الجامعة  ــي:  وه الخاصة 
الدولية،  أما  جامعة  األهلية، 
التطبيقية،  العلوم  جامعة 
المفتوحة،  العربية  الجامعة 
الكلية  الخليجية،  الجامعة 
بايرلندا  للجراحين  الملكية 
الطبية،  البحرين  جامعة   -
للبنات،  الملكية  الجامعة 
أبــوغــزالــة  طــالل  كلية 
جامعة  لألعمال،  الجامعية 
البحرين  كلية  المملكة، 

الجامعية.

دليل الطالب عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين

سفير البحرين في القاهرة: ما قامت به البحرين 
هو واجب يمليه عليها خلقها اإلسالمي وعروبتها

§المنامة - بنا
مملكة  سفير  استقبل   [
جمهورية  لدى  البحرين 
والمندوب  العربية  مصر 
الدول  جامعة  لدى  الدائم 
بن  راشد  الشيخ  العربية 
خليفة  آل  عبدالرحمن 
من   ــداً  وف السفارة  بمقر 
السينمائيين  مصر  فناني 
والموسيقيين  والفنانين 
االتحاد  رئيس  يتقدمهم 

الفنية. للنقابات  العام 
خالل  السفير  وتسلم 
وعرفان،  شكر  برقية  اللقاء 
حضرة  ــالد  ــب ال لعاهل 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بن عيسى آل خليفة، تقديراً 
لمملكة  التاريخي  للموقف 
في  مصر  تجاه  البحرين 
ضد  وحربها  الحالية  أزمتها 

اإلرهاب.
راشد  الشيخ  ــرب  وأع
خليفة  آل  عبدالرحمن  بن 
المواقف  لهذه  شكره  عن 
من  المستغربة  غــيــر 
الشقيق  المصري  الشعب 
الوفاء  عنه  والمعروف 
عالقة  ظل  في  والمحبة، 
الصداقة  ــر  وأط األخـــوة 
الشعبين  بين  تجمع  التي 
على  والمصري  البحريني 

مر التاريخ.
به  قامت  ما  »إن  وقــال: 
يمليه  واجب  هو  البحرين 
خلقها  شيء  كل  قبل  عليها 
وعروبتها«،  ــي  ــالم اإلس
البحرين  مملكة  أن  مؤكداً 
حكومة  مصر  بجانب  تقف 
جهداً  تدخر  وال  وشعباً 
ظروفها  في  مصر  دعم  في 
باألمن  تنعم  حتى  الحالية 
إلى  وتعود  واالستقرار 
األمة  في  الرائدة  مكانتها 

واإلسالمية. العربية 
الموقف  »هذا  أن  وأضاف 
مميز«،  توقيت  في  أتــى 
بالدولة  مصر  ــاً  ــف واص

أحد  يستطيع  وال  الكبيرة 
إلى  مشيراً  عليها.  يؤثر  أن 
تؤكد  البحرين  مملكة  أن 
خادم  لموقف  الكامل  دعمها 
الملك  الشريفين  الحرمين 
آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
يحاول  من  كل  تجاه  سعود 
مصر  بشئون  المساس 
الشرعي  وحقها  الداخلية 
المصالح  عن  الدفاع  في 
الشقيق  للشعب  الحيوية 
عليها. والمحافظة  ورعايتها 

االتحاد  رئيس  وتقدم 
هاني  الفنية  للنقابات  العام 
فناني  عن  بالنيابة  مهنا، 
والتقدير  بالشكر  مصر 

البحرين  مــوقــف  على 
المصري  لالستقالل  الداعم 
والمنحاز إلرادة المصريين. 
موقفاً  سطرتم  »لقد  وقال: 
ليس بجديد على واحدة من 
وأخلص  الحضارات  أعرق 

الدول لعروبتها وأمتها«. 
»الشعب  أن  وأضـــاف 
الفترة  هذه  في  المصري 
لن  الحساسة  التاريخية 
في  ــوة  إخ لــه  أن  ينسى 
عندما  ساندوه  البحرين 
تربص األعداء به، وسيبقى 
حضرة  البالد  عاهل  اسم 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
في  خليفة  آل  عيسى  بن 
تاريخ  وفي  مصر  ضمير 
واإلسالمية  العربية  أمتنا 
عظام  قـــادة  جـــوار  ــى  إل
استقالل  في  يفرطوا  لم 
يقبلوا  ولــم  أوطــانــهــم 
الخضوع لتهديد أو إرهاب«.

تسلم  اللقاء،  ختام  وفي 
تذكارياً  درعاً  راشد  الشيخ 
النقابات  اتحاد  أعضاء  من 
بهذه  مصر  فــي  الفنية 

المناسبة.

 الشيخ راشد تسلم من اتحاد النقابات الفنية رسالة شكر لعاهل البالد

وزير التربية: اإلعالم صار ركنًا 
أساسيًا لألنشطة الطالبية بالمدارس

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
ماجد  والتعليم  التربية  وزير  أّكد   [
كبيراً  حيزاً  يأخذ  صار  اإلعالم  أّن  النعيمي 
خالل  من  بالمدارس  الالصفية  األنشطة  في 
المدرسية  ــة  واإلذاع الحائطية  اللوحات 
الوسائل  واستخدام  الطالبية  والصحافة 
اإلعالمية الرقمية الحديثة في شرح الدروس 
المدارس،  داخل  الطلبة  شخصية  وصقل 
مهمة  التدريبية  البرامج  هذه  مثل  أّن  مبيناً 
داخل  اإلعالمي  الحقل  في  للعاملين  جداً 
معرفي  مخزون  لديهم  يكون  لكي  الوزارة 
ومهاري لالستفادة مما تتيحه وسائل اإلعالم 
التقليدية والحديثة في تحقيق الفائدة للطلبة 

في المدارس.

)اإلثنين(  أمس  حضوره  لدى  ذلك  جاء 
جانباً من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد 
إدارة  الذي نظمته  اإلعالم  المتخصصين في 
العامة واإلعالم بالوزارة وذلك في  العالقات 
المعلومات  المركز اإلقليمي لتكنولوجيا  مقّر 

واالتصال بالمنامة.
الذي   - التدريبي  البرنامج  وتّضمن 
مجموعة   - متخصصون  إعالميون  نّفذه 
األشكال  كتابة  على  التدريبية  األنشطة  من 
العناوين  واختيار  التقليدية  الصحافية 
وانتقاء  اإلخبارية  المصادر  مع  والتعامل 
الوثائق  من  لألخبار  المفيدة  المعلومات 
الصحافي  التحليل  إلى  إضافة  والمستندات، 

المتخصص.

المشاركون في البرنامج التدريبي لإلعالميين

رئيس األمن العام يترأس اجتماع المجلس 
العلمي لألكاديمية الملكية للشرطة

اللواء  العام  األمن  رئيس  ترأس   [
الحادي  االجتماع  الحسن،  ــارق  ط
والعشرين للمجلس العلمي لألكاديمية 
خالله  تم  والــذي  للشرطة،  الملكية 
بينها  من  المواضيع  من  عدد  مناقشة 
تقدمها  التي  والتدريب  التعليم  برامج 

األكاديمية في مختلف فروعها.
كما اعتمد االجتماع الخطة التعليمية 
 2013 الدراسي  للعام  واألكاديمية 
مراجعة  أهمية  على  مؤكداً   ،2014  -
بالشكل  والتدريبية  الدراسية  البرامج 
الوضع  مع  متالئمة  يجعلها  الــذي 
في  متابعة  لجنة  تشكيل  مع  الراهن 

هذا الشأن.
العلمي  المجلس  نــاقــش  كما 

توقيع  بشأن  مقترحاً  لألكاديمية، 
الدولية  المنظمة  مع  تفاهم  مذكرة 
لتدريب  )اإلنتربول(  الجنائية  للشرطة 
في  المجلس  ووّجه  العام،  األمن  قوات 
اإلجراءات  استكمال  إلى  الشأن  هذا 
على  للعرض  تمهيداً  بذلك،  الخاصة 

وزير الداخلية.
رئيس  قام  االجتماع  هامش  وعلى 
بزيارة  المجلس  رئيس  العام  األمن 
الصيفي  المعسكر  لفعاليات  تفقدية 
استمع  حيث  لألكاديمية،  الخامس 
الفعاليات واألنشطة  إليجاز حول أبرز 
التي قام بها الطلبة المشاركون ومدى 
والزيارات  البرامج  من  استفادتهم 
من  العديد  شملت  التي  الميدانية 

الرسمية  والجهات  المؤسسات 
تنمية  ضرورة  على  مشدداً  واألهلية، 
للشباب  اإليجابي  التفاعل  روح 
من  لديهم  الجماعي  العمل  وتعزيز 
وتوجيه  فراغهم  أوقات  استثمار  خالل 
في  يساهم  بما  وقدراتهم  مواهبهم 
لمستقبٍل  وإعدادهم  تطلعاتهم  صياغة 
استهدفت  حيث  فيه،  ومنتجين  فاعلين 
المشاركون  يكون  أن  المعسكر  برامج 
من جميع مناطق البحرين بال استثناء، 
لألكاديمية  والتقدير  الشكر  موجهاً 
استضافت  التي  للشرطة  الملكية 
التوالي،  على  الخامس  للعام  المعسكر 
مسّخرة خبرتها وبنيتها التحتية للعمل 

على إنجاح المعسكر.


