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2250 طالبًا وطالبة ينتظمون اليوم في دراستهم بـ »البوليتكنك«
§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

للشئون  التنفيذي  الرئيس  نائب  أعلن   [
»بوليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية  التعليمية 
 8( األحــد  اليوم  أن  المال،  حسن  البحرين« 
سبتمبر/ أيلول 2013( سيوافق انتظام الدراسة 
 -  2013 األكاديمي  للعام  »البوليتكنك«  في 
2250 طالًبا وطالبة  2014، حيث يبدأ أكثر من 
لهذا  األكاديمية  دراستهم  البرامج  مختلف  من 
موادهم  تسجيل  عملية  أتموا  أن  بعد  الفصل، 
حضر  فيما  الماضية،  الفترة  خالل  بنجاح 
الثلثاء  يومي  التمهيدي  البرنامج  الجدد  الطلبة 
واألربعاء من األسبوع الماضي، الذي كان له أثر 
الكلية، وتعرفهم  إيجابي في توضيح سياسات 
التي  والمرافق  والخدمات  البرامج  جميع  على 

توفرها »البوليتكنك«. 
وأقسام  دوائـــر  جميع  أن  المال  ــد  وأك
الصيف  فترة  خالل  شهدت  »البوليتكنك« 
مكثفة  وتجهيزات  استعدادات  الطلبة  وإجازة 
بكل  والطلبة  الجديد  األكاديمي  العام  الستقبال 
المناسبة  البيئة  لهم  ويوفر  راحتهم  يضمن  ما 
للدراسة، وكان آخرها اللقاء السنوي مع الهيئة 
األكاديمية واإلدارية الذي أقيم على مدى يومي 
حيث  الماضي،  األسبوع  من  واالثنين  األحد 
أو  القدامى  سواء  الموظفين  اطالع  إلى  هدف 
الجدد على السياسات المتبعة في »البوليتكنك« 
للدوائر  العمل  وخطط  االستراتيجية  وخطتها 
والتطورات  الجديد،  األكاديمي  للعام  واألقسام 
التي شهدها كل قسم ودائرة، حيث قام مسئول 
قسمه  مهام  باستعراض  عنه  ممثل  أو  قسم  كل 

حققها  التي  واإلنجازات  المقبل  للعام  وخطته 
خالل العام الماضي، األمر الذي ساهم في تقارب 
المهمة  األمور  من  كثير  وتوضيح  الموظفين 

بالنسبة إليهم. 
والقبول  التسجيل  إدارة  »بذلت  وأضاف 
أو  الطلبة  إجــازة  توقفها  لم  كبيرة  جهوًدا 
طلبات  تسلم  بدء  أعلن  حيث  الصيفية،  العطلة 
أبريل  منذ  الجديد  األكاديمي  بالعام  االلتحاق 
يوليو/  نهاية  حتى  واستمر  الماضي  نيسان   /
تموز، ناهيك عّما تبع ذلك من اإلعداد للمقابالت 
إتمام  ثم  ومن  القبول،  وامتحانات  الشخصية 
لموادهم  المنتظمين  الطلبة  تسجيل  عملية 
الدراسية أو تثبيت القبول بالنسبة إلى الطلبة 
»محطة  توفير  على  اإلدارة  عملت  حيث  الجدد، 
المطلوبة  اإلجراءات  جميع  الستكمال  واحدة« 

بطاقة  واستخراج  الرسوم  ودفع  تسجيل  من 
الهوية الخاصة بالطالب في مكان واحد في وقت 
قياسي، بعد أن كان كل إجراء في مبنى منفصل 
الجهد  من  الكثير  أمره  وولي  الطالب  يكلف  ما 

والتعب«.
والصيانة،  المرافق  إدارة  إلى  وبالنسبة 
اإلدارة  هذه  في  العمل  فريق  أن   المال  أوضح 

عمل طوال فترة الصيف كخلية النحل، من حيث 
التي  المهمة  المشاريع  من  عدد  وتنفيذ  متابعة 
لبناء  والتمهيد  »البوليتكنك«  تطوير  شأنها  من 
قام  أولى  وكخطوة  المستقل،  الجامعي  حرمها 
 1400 بمساحة  للطلبة  مطعم  بتجهيز  الفريق 
واالجتماعات  للدراسة  قاعات  يضم  مربع  متر 
تنفيذ  اإلدارة  باشرت  كما  لالستراحة،  وأخرى 

واألكاديمية  اإلدارية  مبانيها  في  توسعات  عدة 
بما يمكن من استيعاب أعداد أكبر من الموظفين 
من  عدد  بإنشاء  البدء  إلى  إضافة  والطلبة، 
ونظم  الهندسة  بكليتي  الخاصة  المختبرات 
مع  مستمرة  متابعة  في  واإلدارة  المعلومات، 
وزارة األشغال لتنفيذ عدة مشاريع أخرى تصب 

جميعها في صالح جميع المنتسبين إلى الكلية.

حسن المال

جميع دوائر وأقسام »البوليتكنك« شهدت خالل فترة الصيف وإجازة الطلبة استعدادات وتجهيزات مكثفة الستقبال العام األكاديمي الجديد

عبداهلل بن راشد: توسيع نطاق مراحل التدريس
 إلى المرحلة الثانوية لبرنامج »معًا«

§الرفاع - المحافظة الجنوبية
العنف  مكافحة  لجنة  رئيس  وجه   [
واإلدمان الشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة 
وجميع  »معاً«  برنامج  على  القائمين 
على  العمل  إلى  التنفيذيين  الموجهين 
والتي  البرنامج  ومرئيات  أهداف  تحقيق 
اتخاذ  على  قادر  واٍع  جيل  تهيئة  تتضمن 
القرارات المثلى للوصول إلى حياة خالية 
من العنف واإلدمان، وذلك بمناسبة العودة 

إلى المدارس.
خالل  أنجز  البرنامج  أن  إلى  وأشار 
 90 عدد  تغطية  الماضي  الدراسي  الفصل 
من   19 وعدد  وخاصة  حكومية  مدرسة 
رياض األطفال واستفاد من البرنامج أكثر 
وضع  تم  أنه  وذكر  طالب.  ألف   50 من 
والتي  المدارس  عدد  لزيادة  استراتيجية 
من  المقبلة  الدفعة  تخريج  بعد  ستكون 
منفذي برنامج »معاً« من الدورة التدريبية 
شهر  نهاية  في  إقامتها  المزمع  الرابعة 
إليها  وسينضم  الجاري  أيلول  سبتمبر/ 
المجتمع،  خدمة  شرطة  من  شرطياً   30

للبرنامج  المنفذين  الشرطة  مع  وإلحاقهم 
المدارس  الميدانية في  بالخبرة  لتزويدهم 
للبرنامج  العملية  األجواء  على  وتعرفهم 
على  توزيعهم  سيتم  المقبلة  السنة  ومع 
سيرتفع  التي  البرامج  لتنفيذ  المدارس 
 80 العام الماضي إلى أكثر من  عددها عن 

موجهاً تنفيذياً.
مراحل  نطاق  توسيع  »سيتم  وقــال: 
التدريس إلى المرحلة الثانوية، وألول مرة 
على مستوى البرنامج حيث تم إعداد آلية 
تتناسب  محاضرات  على  يحتوي  ومنهج 

مع الفئة العمرية لطالب هذه المرحلة«.
برنامج  حرص  من  »انطالقاً  وأضاف 
ومرئيات  ــداف  أه تحقيق  على  »معاً« 
الوطن  أبناء  من  عدد  أكبر  مع  البرنامج 

إعــداد  تم  العمرية  فئاته  وجميع 
الجامعية  للمرحلة  محاضرات 

ويحتوي جانباً من تلك المحاضرات 
ممكلة  قانون  من  بعض  على 
المخدرات  مكافحة  في  البحرين 

ــذي  وال الطلبة  لتوعية 
توعوية  ــي  ف سيسهم 
ــراءات  اإلج على  الشباب 

المخدرات،  ومرّوجي  لمتعاطي  القانونية 
المحاضرات خالل  تلك  ستطبق 

-2013 الدراسية  السنة 
.»2014

»التربية«: »دلمون« تطلب مهلة و»التعليم العالي« اليزال ينتظر رسالة الجامعة
§مدينة عيسى - وزارة التربية 

لمجلس  العامة  األمانة  صرحت   [
في  مازالت  بأنها  العالي  التعليم 
أن  بعد  دلمون،  جامعة  رسالة  انتظار 
الصحافة  في  تراجعت عن تصريحاتها 
بصحة  التعهد  صيغة  بقبولها  المحلية 
لألمانة  تقديمها  المطلوب  الدرجات 
العامة لمجلس التعليم العالي من أجل 
الخريجين،  مؤهالت  على  التصديق 
وطلبت جامعة دلمون مزيداً من الوقت 
جامعتها،  مجلس  في  األمر  لمناقشة 
إلى  بعثته  خطاب  آخر  بموجب  وذلك 
العالي  التعليم  لمجلس  العامة  األمانة 

في 2 سبتمبر/ ايلول 2013م.
جديد  من  العامة  األمانة  ــدت  واك

اعتماد  عملية  إلتمام  استعدادها 
حال  دلمون  جامعة  خريجي  شهادات 
للجامعة،  والمبين  المطلوب  استالم 
عمل  فرق  العامة  األمانة  أعدت  حيث 
لمباشرة االعتماد حال استالم المطلوب 

من جامعة دلمون. 
السبت  امس  للوزارة  بيان  وقال 
مجلس  ان   ،)2013 ايلول  سبتمبر/   7(
التعليم العالي عمل حفاظاً على مصالح 
مقبول  قانوني  حل  إيجاد  على  الطلبة 
العتماد شهادات خريجي جامعة دلمون 
بعد االستعانة بهيئة التشريع واإلفتاء 
بغرض  البحرين،  بمملكة  القانوني 
بشأن  القانوني  الرأي  على  الحصول 
التصديق على مؤهالت الخريجين، وقد 
وفقاً  المؤهالت  اعتماد  الهيئة  أجازت 

التعليم  مجلس  اعتمد  خيارات  لعدة 
لهؤالء  منها  واألسرع  األنسب  العالي 
الكشوفات  باعتماد  وذلــك  الطلبة، 
يفيد  بتعهد  مصحوبة  االلكترونية 
للمسئولية  الجامعة  وتحمل  صحتها، 
القانونية والجنائية والمدنية في حالة 
ثبوت ما يخالف ذلك، ويأتي هذا التعهد 
بناء على ادعاء الجامعة بفقدانها أصول 

كشوفات درجات الطلبة. 
على  أن  العامة  األمــانــة  ــدت  واك
األهمية  األمر  هذا  تولي  أن  الجامعة 
فيها  تعبِّر  بجدية  والتصرف  الالزمة 
التي  للمسئولية  تحملها  مستوى  عن 
مراعاًة  الطلبة،  إزاء  عاتقها  على  تقع 
بصحة  وااللتزام  ومصالحهم  لحقوقهم 

المستندات الصادرة منها.

المحمود: تصريحات »التربية« عن »دلمون« 
تثير القلق وال تصبُّ في مصلحة الطلبة

§القضيبية - مجلس النواب
كتلة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  أع���رب   [
المستقلين البرلمانية محمود المحمود، 
مدير  تصريحات  من  قلقه  بالغ  عن 
إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة 
التربية والتعليم، معتبراً أنها »ال تصب 
في مصلحة الطلبة وتبين مدى العداوة 
بين الوزارة وجامعة خاصة لم يتطرق 

إليها التصريح المعني بالرد«.
تناولناها  التي  »القضية  بأن   وأفاد 
بينما  جامعيين،  طلبة  مستقبل  هي 
للثأر  كوسيلة  القضية  الوزارة  حولت 

ممن تظن أنهم أعداؤها«.
رد  في  »بحثت  المحمود:  وق��ال 
من  ألكثر  طمأنة  رسالة  عن  التربية 
بعدم  تهديد مستقبلهم  تم  800 طالب 
االشتباه  وبسبب  شهاداتهم  تصديق 
أجد«، مضيفًا،  فلم  فقط  طالبًا   41 في 
العامة  العالقات  إدارة  مدير  »أولى 
والتعليم  التربية  ب��وزارة  واإلع��الم 
واح��دة  جامعة  بمهاجمة  اهتمامه 
العالي  التعليم  موقف  عن  والدفاع 
مجلس  إن  قلت  أنني  رغم  على  منها، 
مسافة  على  يقف  لم  العالي  التعليم 

مبينًا  الجامعات«،  جميع  من  واحدة 
هيئة  من  مصنفة  جامعات  »هناك 
يبعث  )ال  بتصنيف  الجودة  ضمان 
العمل  لها  السماح  ويتم  الثقة(  على 
جامعات  أمام  العراقيل  توضع  بينما 
أخرى، وجامعة خاصة أخرى تسجل 
بينما  ترخيص،  دون  من  طالب   500
لم يتطرق الخبر إلى اسم تلك الجامعة، 

وما تم من إجراءات حيال مخالفاتها، 
وتناولت الصحف البحرينية مخالفات 
التعليم  يلِق  لم  أخرى  جامعات  في 

العالي لها بااًل«.
ولفت إلى تصريحات سابقة لوزير 
نصف  من  أكثر  فيها  اتهم  التربية 
الجامعات بالتزوير، لكن في النهاية لم 
أية جامعة، وكذلك  التزوير على  يثبت 
تعمد الوزير ترك جامعة بعينها ودون 
الجامعات من  غير رئيس  غيرها من 
ثم  سنوات،   3 لمدة  أمناء  مجلس  وال 
نقل  قرار  بإلغاء  المحكمة  أمر  رفضه 

الطلبة من جامعاتهم.
تصريح  أن  المحمود  النائب  وأكد 
مدير  نفاه  ما  يؤكد  األخير  ال��وزارة 
العالقات العامة من )شخصنة( القضية 
المحمود  مشدداً  واحدة،  جامعة  في 
لكي  يساءل  أن  الجميع يجب  أن  على 
تعليمي  مستوى  على  الطلبة  يحصل 
راٍق ولكي ال يتسبب ذلك الثأر الواضح 
باإلساءة  ال��وزارة  تصريحات  في 
أن  وخاصة  التعليمية،  البالد  لسمعة 
جميع  من  طلبة  لديها  الجامعات  تلك 

الدول العربية.

محمود المحمود 

»بتلكو« تبدأ عملية تحسين كبرى 
لبياناتها في 16 الجاري

§المنامة - بتلكو
] قالت شركة»بتلكو« إنه ضمن استراتيجيتها المستمرة 
المستويات  ألعلى  موافقتها  ولضمان  خدماتها  لتحسين 
ابتداًء  كبرى  لتحسينات  بياناتها  ستخضع  فإنها  الدولية، 
لمدة  وتستمر   )2013 أيلول  سبتمبر/   16( تاريخ  من 
مناطق  جميع  يشمل  الذي  المشروع  الستكمال  شهرين 

البحرين.
القطاع  زبائن  جميع  أشعرت  »إنها  »بتلكو«:  وقالت 
حيث  كتابّيًا،  التطوير  بأعمال  سيتأثرون  الذين  التجاري 
أثناء  محدودة  النقطاعات  الخدمة  تتعرض  أن  المتوقع  من 
الفترة  خالل  وذلك  إليها  المشار  التطوير  عمليات  تنفيذ 
سينجم  ما  مساء،  السادسة  حتى  صباحًا   12 من  الممتدة 

موقع«. كل  في  لقرابة نصف ساعة  انقطاع  عنه 
بشكل  تهدف  التحديث  عملية  أن  إلى  الشركة  ونوهت 
خدمة  مثل  للبيانات؛  بتلكو  خدمات  تحسين  إلى  خاص 
و )برودباند(   العريضة  الموجات  الموجات،  ضيقة   MPLS

ISDN وخدمات بيانات الجوال.
عن  اإلبالغ  إلى  التجاري  القطاع  زبائن  الشركة  ودعت 
الزبائن  لمدير شئون  الخدمة  في جودة  تراجع  أو  أي خلل 
80001180 أو مكتبها  المتخصص للشركة، أو على هاتف 
للمساعدة الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 
على هاتف 196، إذا الحظوا أي تراجع إضافي في الخدمة.


