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جلسة حوارية بين طلبة برنامج ولي العهد
للمنح الدراسية العالمية والسفير األلماني
اس��تقبل الطلبة المرش��حون لبرنامج ولي العهد للمنح الدراس��ية
العالمي��ة «المجموعة  ،»21الس��فير األلماني ل��دى المملكة ،كاي
بوكمان ،في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «»BIBF؛
لمناقشة مميزات الدراسة بجمهورية ألمانيا االتحادية ،كما عقدت
جلس��ة حوارية تفاعلية مع الس��فير ،حيث طرح الطلبة المرش��حون
للبعثة العديد من األسئلة؛ حول الحياة الدراسية في ألمانيا ،وفوائد
البرامج الدولية فيها ،بين العديد من االستفسارات األخرى .وأوضح
الس��فير األلماني للطلبة المرش��حين المميزات والخيارات المتاحة
للدراس��ة في ألمانيا؛ من حيث جودة التعليم ،والرس��وم الدراسية
ً
إضافة إلى مختلف التخصصات المتاحة.
المعفاة،
وقدم الس��فير خالل اللقاء الذي رافقه فيه الملحق الثقافي بالسفارة

األلمانية بالمملكة ،هانز يورجن المبريخت ،عرضاً ش��ام ً
ال لمميزات
الدراس��ة في ألمانيا ،مبيناً أن سفارة جمهورية ألمانيا في المملكة
تق��دم دورات لتعلي��م اللغ��ة األلمانية؛ إلعداد الش��باب للدراس��ة
الجامعية ،وللدراسات العليا كذلك.
جدير بالذكر ،أن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية تأسس
عام  ،1999من قبل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليف��ة ،ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ،حيث يخضع الطلبة المرش��حون للبرنامج لدورات تدريبية
مكثفة؛ إلعطائهم فرصة الدراس��ة في أع��رق المدارس والجامعات
العالمية ،والكتس��ابهم مختلف الخبرات ف��ي العمل ،وأيضاً للتعرف
على مختلف الثقافات الدولية.

استمرار التسجيل بكلية عبداهلل
بن خالد للدراسات اإلسالمية حتى  25الجاري
ب��دأت األمان��ة العام��ة للتعليم العال��ي ب��وزارة التربي��ة والتعليم
باس��تقبال الطلبة الراغبين في التس��جيل في كلية عبداهلل بن خالد
للدراس��ات اإلس�لامية لدراس��ة برنامج البكالوريوس في الش��ريعة
والعلوم اإلس�لامية ،من خريجي العام الدراسي 2019/2018م من
المعهدي��ن الديني والجعف��ري ومن الم��دارس الحكومية والخاصة
الذي��ن ال تقل معدالتهم التراكمية ع��ن  %80أو ما يعادلها ،وذلك
تنفيذاً للتوجيهات الصادرة ع��ن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى بإنشاء الكلية.
وق��ام الدكتور ماج��د النعيمي وزير التربي��ة والتعليم رئيس مجلس
التعلي��م العال��ي بزيارة تفقدية إلى مقر التس��جيل في صالة الوزارة
بمدينة عيس��ى ،التق��ى خاللها عدداً من الطلب��ة والطالبات وأولياء
أمورهم ،واطمأن على س��ير عملية التس��جيل في ه��ذه الكلية التي
ته��دف إلى إعداد خريجي��ن متمكنين في مجاالت القضاء الش��رعي
ً
إضاف��ة إل��ى العل��وم الش��رعية والصيرفة
واإلج��راءات الش��رعية،
اإلسالمية ،من خالل برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة.
وأك��د الوزي��ر أن كلية عبداهلل بن خالد للدراس��ات اإلس�لامية التي
ّ
تش��كل
س��تفتتح مع بداي��ة العام الدراس��ي القادم 2020/2019م
ً
إضاف��ة كبير ًة لمس��يرة التعلي��م العالي ف��ي البحرين ،مش��يراً إلى
أن ال��وزارة قامت باتخ��اذ كافة الس��بل لتهيئة الظروف المناس��بة
الس��تقبال الطلبة الراغبين في االلتح��اق بهذه الكلية ،والتي تطبق
منهج��اً متطوراً يؤكد على س��ماحة اإلس�لام ويعزز ال��روح الوطنية

لدى منتس��بيها ،ويساهم في إمدادهم بالمهارات والمعرفة الالزمة
لالرتقاء بالمخرجات التعليمية.
الجدير بالذكر أن فترة التس��جيل لاللتح��اق بكلية عبداهلل بن خالد
للدراسات اإلس�لامية تس��تمر حتى الخميس  25الجاري ،وذلك في
صالة الوزارة بمدينة عيس��ى ،من الس��اعة  9صباح��اً حتى الواحدة
ظهراً.
وتتطل��ب عملية التس��جيل اصطح��اب جواز الس��فر وبطاقة الهوية
س��اريي المفعول ونس��خة عنهما ،وإفادة التخرج وكش��وف الدرجات
ونس��خ عنها ،واإلف��ادة الصادرة ع��ن إدارة التعليم الخ��اص بوزارة
التربية والتعليم بمعادلة ش��هادة المدرس��ة الخاصة ونسخة عنها،
وصورتين شخصيتين حديثتين.

«وكيل التعليم الخاص» :لم نمنع
رياض األطفال من قبول مواليد 2013
نف��ى الوكي��ل المس��اعد للتعلي��م الخاص
والمس��تمر بوزارة التربي��ة والتعليم جعفر
الشيخ ،أن يكون هناك توجيه صادر لرياض
األطفال باالمتناع عن تسجيل األطفال من
مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر

م��ن الع��ام  .2013وأك��د أن جميع رياض
األطفال متاح لها تس��جيل ه��ؤالء األطفال
الذين لم يبلغوا س��نّ اإللزام في المرحلة
االبتدائي��ة ،ولم ي��رد أي تصريح أو توجيه
رسمي بخالف ذلك.

بح��ث الرئيس التنفيذي لصندوق العم��ل «تمكين» ،د .إبراهيم
جناحي ،خالل اس��تقباله مدير إدارة البرامج االجتماعية وش��ؤون
المجتمع بمحافظة العاصمة ،الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليفة،
س��بل تعزيز التنسيق المش��ترك بين الجهتين من خالل مناقشة
البرامج واألنش��طة التي تنظمها وترعاه��ا المحافظة وما تحققه
من أهداف ،مؤكدين أن تضافر جهود الجهتين يسهم في تنمية
المجتمع وتحقيق تطلعاته بما يتماشى مع احتياجات األهالي.
واس��تعرض عيس��ى بن علي خالل اللقاء أبرز األنشطة والبرامج
المس��تدامة التي تتبناها المحافظة والموجهة لتمكين الشباب،
إضافة إلى عدد من الخطط والمش��اريع المستقبلية التي تسعى
إل��ى تنفيذه��ا والتي تصب ف��ي صالح المجتمع س��عياً للنهوض
بالمحافظ��ة بش��كل ع��ام ،والمنام��ة خاصة بصفته��ا العاصمة
والواجهة السياحية واالقتصادية للمملكة.
ونوه إلى أن المحافظة وانطالقاً من دورها التواصلي تعمل على
مد جس��ور من العالقات م��ع مختلف أط��راف المجتمع للنهوض
بمس��توى الوعي العام اتجاه مختلف القضاي��ا بما يخدم مفهوم
الش��راكة المجتمعي��ة ،حي��ث يتع��زز ه��ذا المفهوم عب��ر إقامة
المب��ادرات التوعوي��ة التي تهدف إلى تنمية الش��باب والمجتمع
ودعم ريادة األعمال وتعزيز روح المواطنة ،مشيداً برعاية تمكين
للبرام��ج والمش��اريع الرامية لبن��اء االقتصاد الوطن��ي وتمكين
المواطن اقتصادياً.
م��ن جانبه أك��د د .إبراهيم جناحي أهمية تفعيل مبدأ الش��راكة
المجتمعية بين مختلف المؤسس��ات ف��ي مملكة البحرين بهدف
تقديم البرامج والمبادرات المش��تركة التي تساهم في النهوض
بمه��ارات وق��درات األف��راد البحرينيين ومد يد الع��ون لهم في
مختلف مراحله��م التنموية منذ كونهم طالباً وباحثين عن عمل
وموظفين ،وفي حال اختيارهم ريادة األعمال كخيار مهني.
كما أش��اد بالمبادرات التي تطرحها محافظة العاصمة ،مش��يداً
بالدور البارز في تعزيز التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات
في المملكة لما من ش��أنه الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من
العمالء خصوصاً فئة الشباب.

جعفر الشيخ

أك��دت مديرة إدارة التعلي��م االبتدائي فاطمة البوعينين أن��ه ال يمكن قبول
األطفال المس��تجدين الذين لم يصلوا إلى س��نّ السادس��ة إال في حال توافر
الش��واغر في المدارس وحس��ب أس��بقية تاريخ الميالد ،موضح��ة أن الوزارة
ملتزمة بتوفير المقعد الدراس��ي وجميع متطلبات التس��جيل لكل طفل وصل
سن اإللزام.
وأوضح��ت البوعيني��ن أن وزارة التربية والتعليم س��جلت األطفال من مواليد
شهر ديس��مبر  2012حتى نهاية ش��هر أغس��طس  ،2013وهم المندرجون
ضمن س��ن اإللزام الذي نص عليه قانون التعليم ،ووفقاً للطاقة االستيعابية
ف��ي المدارس ،وخاص��ة في ظل خضوع عدد من الم��دارس إلى برنامج إعادة
التأهيل .وأش��ارت إلى أن الوزارة ملتزم��ة بتنفيذ ما ورد في القانون رقم ()27
لس��نة  2005بشأن التعليم ،وبالتحديد في المادة التي تحدد سن اإللزام في
التعليم باشتراطها بلوغ الطفل سن السادسة مع بداية العام الدراسي.

«حقوق اإلنسان» :تعزيز
التعاون مع أستراليا في البرامج التدريبية
أكد نائب رئيس المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان خالد الشاعر،
خالل لقاءه نائب القنصل بس��فارة أس��تراليا المعتم��د لدى مملكة
البحرين والمقيم في الري��اض نيكوالس باي ،أهمية تعزيز التعاون
بين الجانبين لبناء القدرات من خالل تقديم البرامج التدريبية وسبل
الدعم والمس��اندة في جميع المجاالت التي تدعم عمل المؤسس��ة
الوطنية في المجال الحقوقي.
وق��دم الش��اعر نبذة عن عمل المؤسس��ة والدور ال��ذي تضطلع به
في نش��ر وتعزي��ز وحماية حقوق اإلنس��ان ،مؤكدا عل��ى ما وصلت
إليه مملك��ة البحرين من مكانة متقدمة في مجال حقوق اإلنس��ان
لم يكن ليتحق��ق لوال اهتمام القيادة السياس��ية التي تدعم كل ما

«العاصمة» و«تمكين» يبحثان
تعزيز التعاون في البرامج
والمشاريع المستقبلية

بوليتكنك البحرين تختتم
برنامج تدريب الخريجين

«التعليم االبتدائي» :قبول المستجدين
دون السادسة مرهون بـ«شواغر المدارس»

فاطمة البوعينين
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من ش��أنه تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في المملكة وتطويرها إلى
نحو أفضل ،انطالقا من إيمانها العميق بكرامة اإلنس��ان واحترامها
لحقوقه والتزامها بحمايته.
م��ن جهته أع��رب نائب القنصل األس��ترالي عن بالغ ش��كره لنائب
رئي��س المؤسس��ة على حس��ن االس��تقبال ،مؤكدا أهمي��ة توثيق
التعاون المش��ترك في مجال تعزيز وحماية وتنمية حقوق اإلنس��ان
في البحرين.
وتضم��ن اللقاء جولة في أروقة مبنى المؤسس��ة الوطنية ،حيث تم
االطالع على مركز التدريب ومكتبة المؤسس��ة ،باإلضافة إلى مركز
االتصال ،وآلية تلقي الشكاوى.

اختتم��ت كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» برنامج تدريب
الخريجين ،الذي نظمت��ه الكلية بالتعاون مع إدارة التدريب وتطوير
القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية ،خالل الفترة من 7
إلى  11يوليو الجاري بحرم البوليتكنك في مدينة عيسى.
واس��تهدف البرنام��ج الخريجين الج��دد والباحثين ع��ن عمل ،حيث
ت��م إلحاقهم بورش عمل ركزت على مواضيع ،أس��رار نجاح مقابالت
العم��ل ،ومه��ارة كتابة الس��يرة الذاتية ،وتس��ويق ال��ذات ،وريادة
األعمال ،والتواص��ل الفعال ،باإلضافة إلى المهارات الوظيفية ،وحل
المشكالت ،وأخالقيات العمل.
من جهتها ،توجهت رئيس مجموعة المبادرات المجتمعية والتجارية
الش��يخة فيّ بنت خليفة آل خليفة ،بجزيل الشكر إلى إدارة التدريب
وتطوير الق��وى العاملة بوزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية لدعمها
ً
متطلعة إلى التع��اون المثمر مع الوزارة لتطوير هذا
ه��ذه المبادرة،
ً
متمنية أن يعود ه��ذا البرنامج على
البرنامج في نس��خته القادم��ة،
المتدربين بالفائدة المرجوة وأن يوفقوا في مسيرتهم المهنية.

