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ثقافة اخلدمة املدنية

اإدارة تنمية املوارد الب�شرية 
 

 اإدارة تنمية املوارد الب�شرية هي واحدة من 

اإدارات ديوان اخلدمة املدنية التي مت ا�شتحداثها 

موؤخراً حيث تقوم بتقدمي الدعم الفني وامل�شاندة 

موظفي  وتطوير  لتدريب  �شاملة  خطة  لو�شع 

ومراجعة  احلكومي  بالقطاع  املدنية  اخلدمة 

والقرارات  والأنظمة  ال�شيا�شات  وتطوير 

والإجراءات املنظمة لعملية التدريب. 

تلبية  الإدارة  هذه  ا�شتحداث  وياأتي 

بهدف  احلكومي  العمل  تطوير  لحتياجات 

متكني املوظف وتدريبه وتاأهيله من اأجل اإحالل 

اجلهات  يف  الأجنبية  حمل  الوطنية  الكفاءات 

القيادة  توجيهات  اإطار  يف  وذلك  احلكومية، 

الر�شيدة يف اإعطاء الكفاءات الوطنية البحرينية 

الوظائف  يف  والأولوية  الفر�شة  املدربة 

باعتبار  الأجنبية  حمل  واإحاللها  احلكومية 

اإل  يكون  ل  الوطن  لبناء  الواعد  امل�شتقبل  اأن 

ب�شواعد اأبنائه. 

جميع  ودرا�شة  مبراجعة  الإدارة  وتقوم 

الأكادميية وطلبات  للدرا�شات  البتعاث  طلبات 

من  الواردة  اململكة  وخارج  داخل  التدريب 

اجلهات احلكومية مبا يف ذلك تقييم العائد من 

لتاأهيل  التدريب، كما ت�شاند اجلهات احلكومية 

املوظفني املنا�شبني بهدف الإعداد لل�شف الثاين 

لتاأهيل املوظفني لتويل مهام ومنا�شب اأعلى.

كما اأن من �شمن املهام وامل�شئوليات لإدارة 

امل�شاركة يف و�شع  الب�شرية هي  املوارد  تنمية 

ديوان  موظفي  وتطوير  لتدريب  �شاملة  خطة 

اخلدمة املدنية، كما تقوم بتقدمي امل�شورة الفنية 

التدريب  باأمور  يتعلق  فيما  احلكومية  للجهات 

املحلية  التدريب  موؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق 

التدريب  ب�شئون  املعلومات  لتبادل  والدولية 

والتطوير.

حمافظة العا�شمة حتتفل 

اليوم بختام ن�شاطها ال�شيفي
  

احلفل  اليوم  �صباح  العا�صمة  حمافظة  تقيم 

�صيفها  »عا�صمتنا..  ال�صيفي  للن�صاط  اخلتامي 

حمافظ  رعاية  حتت  وذلك   2013 لعام  اأحلى« 

مبارك  العا�صمة  حمافظ  باأعمال  القائم  الو�صطى 

�صيقام  حيث  ال�صالم،  م�صرف  من  وبدعم  الفا�صل 

احلفل بقاعة نادي �صباط الأمن العام بالق�صيبية.

ثم  ومن  احلفل  راعي  بو�صول  احلفل  و�صيبداأ 

�صتلقي اإحدى الطالبات كلمة الطلبة امل�صاركني يف 

الطلبة  اأحد  بعدها  يلقي  اأن  على  ال�صيفي  الن�صاط 

ق�صيدة �صعرية بهذه املنا�صبة.

ومن ثم �صيكرم راعي احلفل الطلبة امل�صاركني 

الطلبة  تكرمي  اإىل  بالإ�صافة  ال�صيفي  الن�صاط  يف 

الفائزين مب�صابقة الر�صم »وطننا البحرين«، ليقدم 

تذكارية  هدية  ال�صيفي  الن�صاط  وطالبات  طلبة 

يختتم  ثم  ومن  ال�صالم  وم�صرف  احلفل  راعي  اإىل 

احلفل بالن�صيط الوطني وبعدها �صيتم اأخذ �صورة 

مع  ال�صيفي  الن�صاط  يف  للم�صاركني  تذكارية 

ن�صاطها  العا�صمة  اختتمت حمافظة  وقد  املحافظ. 

ال�صيفي الأول الأ�صبوع املا�صي والذي ا�صتمر ملدة 

اأ�صبوعني ما بني 18 – 29 اأغ�صط�س املا�صي بنجاح 

اإىل  الزيارات  العديد من  الن�صاط  كبري، حيث �صهد 

مراكز ثقافية واأثرية وحيوية يف اململكة بالإ�صافة 

اإىل ا�صتمتاع الطلبة بعدد من الرحالت الرتفيهية.

عري�شة حمرقية �شد 

»التنمية« ملجل�س الوزراء

»�صكوى«  عري�صة  املحرق  حمافظة  اأهايل  يعد 

و�صماهيج  امواج  وجزر  قاليل  مناطق  �صتجوب 

جمل�س  اإىل  و�صرتفع  التنمية  وزارة  �صد  والدير 

الوزراء ملطالبتها باإن�صاء مركز اجتماعي ودار لرعاية 

الوالدين لتوفري اخلدمات الجتماعية الأ�صا�صية لهم 

بح�صب نظام وزارة التنمية الذي يق�صي تخ�صي�س 

ذلك لكل 20 الف ن�صمة.

واأبدى رئي�س جمعية مركز �صماهيج الجتماعي 

ال�صديد  امتعا�صه  خرفو�س  اآل  اأحمد  جمال  ال�صيخ 

اآذانها  تغلق  اأ�صبحت  التي  الوزارة  من  وا�صتغرابه 

عن مطالب املواطنني وموؤ�ص�صات املجتمع املدين التي 

بتوفري  يق�صي  نظامها  ان  اىل  م�صريا  مظلتها  حتت 

مركز اجتماعي لكل 20 الف ن�صمة وحرمنا من ذلك 

نعتربه  ما  وهو  ذلك  من  اكرث  لدينا  العدد  ان  رغم 

بدار  التنمية وعدتنا  ان وزيرة  ظلما وا�صحا. وقال 

ومل  املجتمعية  ال�صراكة  خالل  من  الوالدين  لرعاية 

الوزارة  ان  تف بوعودها رغم ت�صريحاتها لفتا اىل 

اأعلنت �صابقاً عن ان الدار �صمن خططها للعام احلايل 

وها نحن على و�صك النتهاء من الن�صف الأخري دون 

ان حترك �صاكنا رغم مطالبتنا وحماولتنا مبختلف 

الطرق لالجتماع مع الوزيرة.

و�صمن  اأ�صا�صي  فهو  الجتماعي  املركز  اأما 

لقائنا  خالل  معنا  كالمها  بح�صب  الوزيرة  روؤية 

رغم  هناك ممطالة  ولكن  عامني  قبل  والأخري  الأول 

ودار  للمركز  الالزمة  الأر�س  لتوفري  التوجيهات 

الهتمام  عدم  ان  واأكد  اجلمعية.  ومقر  الوالدين 

وعدم  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  املواطنني  مبطالب 

الرد عليها دليل وا�صح على �صحة املطلب.

اإىل  ومعلمة  معلم  األف   15 يقارب  ما  اليوم  يتوجه 

207 مدر�صة من خمتلف مدار�س اململكة التابعة لوزارة 

العام  ببدء  اإيذانا  اخلا�س  والتعليم  والتعليم  الرتبية 

الدرا�صي اجلديد وا�صتعداداً ل�صتقبال الطالب والطالبات 

الأحد املقبل بعد اأن متتعوا باإجازتهم ال�صيفية.

الإدارية  الأمور  عودتهم  فور  املدر�صون  ويناق�س 

وغريها من الأمور التعليمية وترتيباتها التي جترى بداية 

كل عام درا�صي والتفاق على الآلية التي �صيتبعونها داخل 

واملناوبة  احل�ص�س  وجداول  املهام  وتوزيع  مدار�صهم 

وزيادة  ال�صفوف  على  الطالب  وتوزيع  والأن�صطة 

الف�صول، وت�صفح املقرر املدر�صي ومعرفة ما يحتاجه من 

و�صائل تعليمية واأوراق عمل واأن�صطة م�صاحبة والبدء يف 

اإعدادها فعليا قبل انتظام الطالب.

كما ان هناك معلمني ومعلمات تعاقدت معهم وزارة 

و�صمهم  بهم  الرتحيب  �صيتم  احتياجاتها  وفق  الرتبية 

اإىل الكادر التعليمي وتعريفهم باللوائح الإدارية والأمور 

املتعلقة بالتدري�س وببقية زمالئهم يف املدار�س لتمكينهم 

من الندماج بالبيئة الدرا�صية ب�صكل �صهل ومي�صر.

املدار�س كافة الرتتيبات الالزمة للعام  واأنهت جميع 

و�صفوف  املدر�صني  غرف  جتديد  �صملت  والتي  اجلديد 

اىل  ا�صافة  واملكيفات  واخلزانات  املياه  وبرادات  الطلبة 

الكتب  املدر�صية وتوزيع  ال�صاحات  تركيب املظالت داخل 

الدرا�صية.

وتهياأت مدار�س عبدالرحمن الداخل الإعدادية للبنني، 

اأم �صلمة الإعدادية للبنات، احلد الإعدادية للبنات، الرفاع 

ال�صرقي الإعدادية للبنات، الرفاع الغربي الإعدادية للبنات، 

الإعدادية  حمد  مدينة  للبنني،  الإعدادية  عفان  بن  عثمان 

بربنامج  للعمل  للبنني  الإعدادية  الغزايل  الإمام  للبنات، 

حت�صني الزمن املدر�صي الذي طبقته الوزارة عليهم حيث 

فرق  قبل  من  امل�صروع  تطبيق  متابعة  على  العمل  �صيتم 

وجداول  الدرا�صية  اخلطة  فريق  ت�صمل  متخ�ص�صة  عمل 

الدرو�س، فريق املكافاأة املهنية، فريق جودة حياة البيئة 

فريق  اإىل  بالإ�صافة  الإعالمية،  اخلطة  وفريق  املدر�صية، 

القيادة من اأجل التعلم لتنظيم العملية الدرا�صية.

الهيئة  اأع�صاء  جميع  اأم�س  عاد  اأخرى  جهة  من 

اإىل اململكة بعد  التدري�صية الوافدة من العاملني بالوزارة 

من  العديد  وتوافد  بالدهم  يف  ال�صنوية  اإجازتهم  ق�صاء 

رحالت الطريان اخلا�صة باملعلمني والتي توفرها الوزارة 

على  املطار منذ اأكرث من ثالثة اأيام ا�صتعدادا للعام الدر�صي 

اجلديد.

ا�صتعداداً ل�صتقبال الطلبة الأحد املقبل

15 األف معلـــــم ومعلمـــــــــة يعـــودون ملدار�شهــــم اليـــــــوم

الطالبية  والرعاية  الدعم  مدير  اأعلن 

»بوليتكنك«  التقنية  البحرين  بكلية 

للطلبة  التهيئة  برنامج  اأن  �صرور  ح�صني 

العام  خالل  بالبوليتكنك  امللتحقني  اجلدد 

الأكادميي 2013 - 2014 �صيكون يومي 

الثالثاء والأربعاء 3 و4 �صبتمرب اجلاري 

اإلزامي  الربنامج  ح�صور  اأن  اإىل  منبًها 

جلميع الطلبة و�صيتم تاأكيد احل�صور من 

خالل ت�صليم البطاقة اجلامعية اإىل الطالب 

احلا�صرين �صخ�صياً فقط.

ال�صاعة  من  الثالثاء  الربنامج  ويبداأ 

حيث  م�صاًء  الرابعة  اإىل  �صباًحا  الثامنة 

يحيط  تثقيفي  برنامج  على  �صي�صتمل 

الطالب  تخ�س  التي  املعلومات  بجميع 

بكل  مبتغاه  اإىل  الو�صول  يف  وت�صاعده 

تعريفه  خالل  من  وذلك  وي�صر،  �صهولة 

البوليتكنك  له  تقدمها  التي  باخلدمات 

وطريقة  والكليات  الأكادميية  والربامج 

الت�صجيل، وتزويد الطلبة باملعلومات التي 

تخ�صهم �صواء كانوا من طلبة التمهيدي اأو 

البكالوريو�س.

كما ان جمل�س الطلبة �صيكون حا�صًرا 

م�صاعدة  يف  دوره  لتبيان  اليوم  هذا  يف 

والأن�صطة  يقدمها  التي  واخلدمات  الطلبة 

التي يعد اإليها خالل العام احلايل و�صيتم 

للطالب  امل�صلكية  باللوائح  الطلبة  تعريف 

اإىل  اإ�صافة  وال�صالمة،  الأمن  واإجراءات 

ال�صحية،  التعليمات  وبع�س  املوا�صالت 

التدخني  عن  اإر�صادي  برنامج  ومنها 

بيئة  نحو  البوليتكنك  و�صعي  وم�صاره، 

خالية من التدخني. 

تق�صيم طالب  �صيتم  الثاين  اليوم  ويف 

تتناوب  جمموعات  اأربع  اإىل  التمهيدي 

نظم  يف  امتحان  تقدمي  اأول،  الآتي:  يف 

القدرات  قيا�س  امتحان  ثانيا،  املعلومات. 

املهنية ويطبق للمرة الأوىل يف البوليتكنك 

ميكن  خالله  ومن  التهيئة،  برنامج  خالل 

الذي  الأكادميي  امل�صار  اإىل  الطلبة  اإر�صاد 

الذاتية  وقدراتهم  ميولهم  مع  يتوافق 

يف  املهني  م�صارهم  يحدد  وبالتايل 

امل�صتقبل، الأمر الذي يوفر عليهم كثرًيا من 

الدرا�صة  �صنوات  و�صياع  واجلهد  الوقت 

مع  بتاًتا  يتوافق  ل  قد  تخ�ص�س  يف 

اختاروا  قد  ميولهم، وذلك لكون معظمهم 

دون  ع�صوائًيا  الدرا�صي  التخ�ص�س 

تخطيط مبني على اأ�ص�س علمية معتربة اأو 

ا�صت�صارات منا�صبة«.

كما �صيتم اأخذ الطلبة اجلدد يف جولة 

الأكادمييون  املر�صدون  خاللها  يرافقهم 

ت�صمل جميع املباين الداخلية للبوليتكنك.

مت  الذين  الطلبة  اإن  �صرور  وقال 

قبولهم يف برنامج البكالوريو�س مبا�صرة، 

التمهيدي،  الربنامج  من  املعفيني  اأي 

وتثقيف  اإعداد  لور�س  اإخ�صاعهم  �صيتم 

الأ�صا�صية  الأكادميية  باملهارات  تزودهم 

درا�صتهم،  خالل  اإليها  �صيحتاجون  التي 

التقدميية  للعرو�س  الإعداد  كيفية  ومنها 

والبحوث العلمية، وطرق البحث ال�صليمة 

التي  الإلكرتونية  واملكتبات  املكتبة  يف 

اأبرمت البوليتكنك عقوًدا �صنوية معها.

الأول  اليوم  من  اأنه  اإىل  �صرور  واأ�صار 

�صيتم حتديد ما ميكن اأن يطلق عليه »املر�صد 

املجموعات،  من  جمموعة  لكل  ال�صديق« 

اليوم  منذ  الطلبة  متابعة  دوره يف  يتمثل 

الأول ويذلل لهم ال�صعوبات وي�صاعدهم يف 

التي  والدرا�صية  الأكادميية  امل�صكالت  حل 

قد تواجههم من خالل اإر�صادهم اإىل اجلهة 

املعنية بحل امل�صكلة بح�صب نوعها، موؤكًدا 

اأن هذا الربنامج قد اأثبت فعاليته وجناحه 

خالل ال�صنوات املا�صية.

»التهيئة« يومي الثالثاء والأربعاء.. »بوليتكنك«: 

امتحان لقيا�س قدرات الطلبة املهنية يطبق للمرة الأوىل

محمد رشاد:

 ح�شني �شرور

ا�صدر وزير �صوؤون البلديات د.جمعة 

جلنة  بت�صكيل  وزاريا  قرارا  الكعبي 

البناء  تراخي�س  قرارات  من  التظلمات 

حيث تخت�س اللجنة بنظر التظلمات يف 

القرارات التي ت�صدرها البلديات يف �صاأن 

تنظيم املباين.

وقال الكعبي بان الغر�س من اللجنة 

رفع م�صتوى ال�صفافية يف �صاأن تراخي�س 

للمواطنني  الفر�صة  واتاحة  البناء 

وامل�صتثمرين يف التظلم من القرارات التي 

ت�صدرها البلديات يف �صاأن تنظيم املباين .

الوزارة  من  وحر�صا  بانه  وا�صاف 

على ان تكون اللجنة التي تنظر التظلمات 

�صتت�صمن  فاإنها  ذات حيادية وم�صداقية 

عن  ممثل  ومنها  جهات  عدة  عن  ممثلني 

يقع  التي  املحافظة  يف  البلدي  املجل�س 

عن  وممثلني  التظلم  حمل  العقار  فيها 

وزارة ال�صغال ووزارة ال�صكان وجمعية 

حر�صت  الوزارة  بان  م�صيفا  املهند�صني 

على م�صاركة املجال�س البلدية يف اللجنة 

املواطنني  مع  الو�صل  حلقة  باعتبارهم 

القدر  واجلهة  وامل�صتثمرين  واملقيمني 

على ترجمة احتياجاتهم وتظلماتهم.

يف  تبت  اللجنة  ان  اىل  واأ�صار 

التظلمات املقدمة اليها خالل ثالثني يوما 

اخطار  وعليها  اليها  احالتها  تاريخ  من 

تظلمه  ب�صاأن  ال�صادر  بالقرار  املتظلم 

خالل �صبعة ايام من تاريخ �صدوره على 

بان  مو�صحا  التظلم  يف  املحدد  العنوان 

املواطنني  اعطاء  اىل  تهدف  اللجنة  هذه 

واملقيمني وامل�صتثمرين الفر�صة يف التظلم 

يف  البلديات  ت�صدرها  التي  القرارات  يف 

ومنها  البناء  تراخي�س  انواع  خمتلف 

على  التنظيمية  ال�صرتاطات  تطبيق 

 ، غريها  او  ال�صتخدام  نوع  او  العقار 

ال�صفافية  معدلت  رفع  اىل  تهدف  وهي 

من  البلديات  قرارات  مراجعة  خالل  من 

املجال�س  مب�صاركة  حمايدة  جلنة  خالل 

وبناء  الوزارة  بان  واو�صح  البلدية. 

على توجيهات احلكومة برئا�صة �صاحب 

ال�صمو امللكي المري خليفة بن �صلمان اآل 

خليفة رئي�س الوزراء حري�صة على تقدمي 

واملقيمني  للمواطنني  اخلدمات  اف�صل 

الدور  ال�صراكة معهم احد ركائز  وتعترب 

الوزارة  ا�صرتاتيجية  �صمن  الت�صاركي 

اجلديدة »امناء وتنمية« وذلك بالتعاون 

والتن�صيق مع املجال�س البلدية.

البلديات  �صوؤون  وزارة  ان  اىل  يذكر 

احلكومة  عمل  برنامج  معطيات  و�صمن 

رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة 

وال�صرتاتيجية   2030 وروؤية  الوزراء 

الوطنية وبالتن�صيق مع املجال�س البلدية 

للوزارة  جديدة  ا�صرتاتيجية  اعتمدت 

تقوم  وتنمية«  امناء   « املجتمع  خلدمة 

ويعترب   ، ال�صاملة  اجلودة  ا�صا�س  على 

الدور الت�صاركي مع املجال�س البلدي احد 

ركائز هذه ال�صرتاتيجية نظرا لدورها يف 

ترجمة احتياجات وتطلعات املواطنني.

»البلديات« ت�شكل جلنة للنظر بتظلمات تراخي�س البناء 

د. جمعة الكعبي

املحرقيون ي�شتكون من تاأخـر تطـــوير �شارعي عــراد وريــــا

ا�صتكى اأهايل املحرق من تاأخر وزارة ال�صغال يف 

الوىل  املرحلة  تنفيذ  �صارع عراد وعدم  تنفيذ تطوير 

ل�صارع ريا موؤكدين ان ال�صارعني �صريانان ويعتربان 

اأكرب �صارعني دائريني يربطان اأغلب مناطق املحرق مما 

ينذر باأزمة مرورية خانقة مع بدء الف�صل الدرا�صي.

وقاليل  للمحرق  ال�صعبي  البلدي  املمثل  واأكد 

وجزر امواج خالد بوعنق ان �صارع عراد الذي يربط 

املحرق وعراد وحالتي النعيم وال�صلطة واحلد وقاليل 

املوت يوجد  املعروف ب�صارع  ويرتبط مع �صارع ريا 

به تلكوؤ يف التنفيذ وي�صبب يف اليام العادية اختناقاً 

لأهايل  الأذى  من  الكثري  و�صبب  �صديداً  وازدحاماً 

يربط  و�صارع  رئي�صي  �صريان  وانه  خا�صة  املحرق 

مناطق كثرية وممر رئي�صي ل غنى عنه وكان الوىل 

يف  وال�صتعجال  الت�صويف  عدم  ال�صغال  وزارة  من 

النتهاء منه.

واأ�صار اىل ان �صارع عراد املربوط ب�صارع ريا يزيد 

و�صرب  الدهر  عليه  اكل  املتهالك  فال�صارع  بلة  الطني 

موؤكداً  والدير  و�صماهيج  لقاليل  كبريا  اأذى  و�صبب 

توجيهات  له  توجد  �صابقا«  »ارادو�س  ريا  �صارع  ان 

واأوامر �صريحة ووا�صحة لتطويره لكنها مل تنفذ ومل 

نر �صوى الردود ال�صعيفة التي ل تغني ول ت�صمن من 

جوع وجميعها تعد بالتنفيذ يف القريب العاجل.

وقال بوعنق ان نائب رئي�س املجل�س البلدي علي 

املقلة املمثل ال�صعبي لعراد وحالتي النعيم وال�صلطة 

م�صكلة  لإنهاء  جهودنا  مع  متوازية  جهود  له  كانت 

�صارع عراد الذي يربط دائرتينا ولكن وزارة ال�صغال 

تعد من دون تنفيذ.


