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ه َّن�أ بالع�شر الأواخر من رم�ضان وبقرب حلول عيد الفطر املبارك

ال�شيخ عي�سى بن �سلمان يرت�أ�س اجتماع
جمل�س �أمناء وقف عي�سى بن �سلمان

«الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية» ي�شكر امللك على الثقة امللكية ال�سامية
رفع رئي�س و�أع�ضاء املجل�س الأعلى
لل�ش�ؤون الإ�سالمية برقية �شكر وتقدير لعاهل
البالد املفدى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة حفظه اهلل ورعاه على
الثقة امللكية الغالية التي منحها جاللته �إياهم
بتعيينهم �أع�ضاء يف الت�شكيل اجلديد للمجل�س
الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،معاهدين اهلل تعاىل
ومعاهدين جاللته على بذل اجلهد يف خدمة
الدين احلنيف والوطن العزيز.
ولدى تر�ؤ�س �سموه اجلل�سة الأوىل للت�شكيل
اجلديد للمجل�س م�ساء �أم�س الأول -الإثنني،-
�ألقى رئي�س املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد �آل خليفة كلمة
رحب فيها بنائب الرئي�س و�أ�صحاب الف�ضيلة
َّ
ً
الأع�ضاء اجلدد ،مهنئا اجلميع على الثقة امللكية
الغالية ،م�ؤكدًا �سموه ثقته الكبرية يف قدرة
الت�شكيل اجلديد على موا�صلة الطريق خلدمة
الدين والوطن.
كما نوه �سموه بالعطاء الكبري الذي قدَّمه
املجل�س ال�سابق ،معر ًبا يف الوقت نف�سه عن
خال�ص �شكره وتقديره لأ�صحاب الف�ضيلة
�أع�ضاء املجل�س ال�سابق على ما بذلوه من جهود

ال�شيخ عبداهلل بن خالد مرتئ�سا ً اجتماع املجل�س االعلى لل�ش�ؤون اال�سالمية

خمل�صة لتحقيق �أهداف املجل�س الأعلى.
�إىل ذلك ،هن أ� املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى
حفظه اهلل ورعاه ،وح�ضرة �صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه،
وح�ضرة �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،وحكومة البحرين
و�شعبها الكرمي ،والأمتني العربية والإ�سالمية
مبنا�سبة الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان
الف�ضيل وقرب حلول عيد الفطر املبارك� ،سائالً
اهلل تعاىل �أن يعيد هذه الأيام والليايل العظيمة

على اجلميع باخلري واليمن والربكات ،داع ًيا يف
الوقت نف�سه �إىل اغتنام هذه اللحظات الف�ضيلة
بتدبر القر�آن الكرمي ،ومراجعة النف�س ،والتوبة
�إىل اهلل تعاىل ،واالمتثال لأوامره عز وجل،
والتحلِّي بفا�ضل الأخالق التي دعا �إليها النبي
الكرمي �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم.
بعد ذلك� ،ش َّكل املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية اللجان الأربع الدائمة باملجل�س،
وهي جلنة دعم طلبة العلوم ال�شرعية ،جلنة
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية ،جلنة
النظر يف الطلبات املحالة من جمل�سي النواب
وال�شورى ،وجلنة الإعداد للندوات وامل�ؤمترات.

رم�ضان طاعة وعبادة تكثـر فيه جمال�س الذكر ..مـحافـظ الـ�شـمالـيـة:

املجال�س الرم�ضانية والديوانيات تعترب مبثابة برملانات يومية
قال علي بن ال�شيخ عبداحل�سني الع�صفور حمافظ ال�شمالية ان
ريا عن باقي ال�شهور فهو �شهر
الأجواء الرم�ضانية تختلف اختال ًفا كب ً
طاعة وعبادة تكرث فيه جمال�س الذكر والقر�آن حيث يبتهل فيه امل�سلمون
طل ًبا للمغفرة والرحمة والعتق من النريان ،وهذا ال�شهر له قد�سية عظيمة
فهو ال�شهر الذي انزل اهلل فيه القر�آن وفيه ليلة خري من �ألف �شهر .وكما
تفتح يف هذا ال�شهر املجال�س الأهلية للقاءات والتزاور لزيادة الرتابط
و�صلة الرحم ،وفيه تكرث الغبقات الرم�ضانية واجلل�سات ،فالأجواء يف
�شهر رم�ضان لها طعم خا�ص ورائع خمتلف عن باقي ال�شهور يف ال�سنة.
وقال نظرا ً للتطور ال�سريع يف احلياة اليومية بالن�سبة للفرد
واملجتمع فقد طبع ذلك على ال�شهر ،فرنى ان العادات والتقاليد التي
يحاول املجتمع البحريني بقدر امل�ستطاع املحافظة عليها ،قد دخل عليها
الكثري من املتغريات من جميع النواحي ،وال�سبب قد يكون العادات
الدخيلة التي تنقلها املحطات التلفزيونية املختلفة وجتذب اجلمهور من
امل�شاهدين واملتابعني.
وحول دور املجال�س الرم�ضانية �أو�ضح ان املجال�س الرم�ضانية
والديوانيات تعترب مبثابة برملانات يومية حيث ي�ستطيع اجلميع
الأدالء بر�أيه يف كافة املمار�سات احلياتية من النواحي ال�سيا�سية
واالقت�صادية وغريها من �أمور تهم املجتمع املحلي ،كما �أنهم يرون يف
جتمعهم فر�صة للتالقي وتبادل الآراء ووجهات النظر التي ت�ساهم يف
عملية البناء والتطور بالن�سبة للمجتمع البحريني والذي فيه تتجاوز
كل التعقيدات والر�سميات حيث ي�ستطيع ال�صغري اال�ستزادة من الأفكار

والطروحات التي يبديها الكبار من �أ�صحاب التجارب واخلربات،
وبدون �شك ان التوا�صل واللقاءات يف ال�شهر الف�ضيل تزيد من التقارب
يف وجهات النظر ويعزز ت�أكيد الن�سيج االجتماعي ومل ال�شمل ،وقد
حر�صت املحافظات م�ؤخرا ً على تخ�صي�ص �أيام يف الأ�سبوع للمجال�س
الرم�ضانية وذلك ال�ستقبال الأهايل والتعرف على احتياجاتهم و�آرائهم
يف الربامج التي تقدمها هذه املحافظات مما ي�سهم يف تطويرها وعمليات
االرتقاء بها.
وتابع املحافظ بان املحافظه بد�أت يف تنظيم الفعاليات ل�شهر
رم�ضان هذا العام قبل فرتة من دخوله ،وذلك عن طريق �إ�صدارها
كتيب املجال�س الرم�ضانية الأهلية يف قرى ومناطق املحافظة ،حيث
قامت بطباعته وتوزيعه على كافة اجلهات الر�سمية واملجال�س الأهلية
لتوفر فر�صة للجمهور للتعرف على مقا�صدهم ووجهاتهم اليومية
للتزاور والتالقي ،من ناحية �أخرى قام فريق خمت�ص بالإعداد للعديد
من الربامج والفعاليات يف �إطار املنا�سبات الدينية ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ
الإ�سرتاتيجية كلنا �شركاء يف ال�سالم .وكما ميكننا القول �إن �أهم و�أبرز
الفعاليات التي تنظمها املحافظة ال�شمالية هذا العام خالل �شهر رم�ضان
الكرمي هو املجل�س الرم�ضاين الأ�سبوعي الذي ن�ستقبل فيه �أهاىل املحافظة
ب�شكل �أ�سبوعي ونتبادل معهم الأحاديث حول فوائد هذا ال�شهر الكرمي،
ون�ستمع �إىل طلباتهم وامل�شاكل التي يواجهونها يف الفرتة احلالية
من �أجل �إيجاد احللول املنا�سبة لها ،وكذلك يتم خالل املجل�س تقدمي
املحا�ضرات ال�صحية بالتعاون مع م�ست�شفى البحرين التخ�ص�صي.

تر�أ�س �سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان
بن حمد �آل خليفة رئي�س جمل�س �أمناء وقف
عي�سى بن �سلمان التعليمي اخلريي اجتماع
املجل�س ال�ساد�س ،والذي عقد يف مركز عي�سى
الثقايف م�ساء �أم�س .ويف بداية االجتماع ه ّن�أ
�سموه القيادة احلكيمة وال�شعب البحريني
الكرمي بهذه الأيام املباركة من الع�شر
الأواخر لهذا ال�شهر الف�ضيل� ،سائالً اهلل تعاىل
�أن يعيدها على مملكتنا الغالية مبزيد من
اال�ستقرار والتطور واالزدهار.
ثم بحث املجل�س املو�ضوعات املدرجة
على جدول االعمال ،حيث اطلع على الطلبات
اجلديدة من الطلبة املتقدمني الراغبني يف
الرت�شح للدفعة الثانية من بعثات الوقف،
وقد ُروعي يف هذه الطلبات املعدل الرتاكمي
والو�ضع املادي للمتقدمني من الطلبة وفقا ً
لال�ستمارات املعدة لهذا الغر�ض ،والتي مت
�إقرارها م�سبقا ً من املجل�س.
واطلع املجل�س كذلك على �أو�ضاع
طلبة الدفعة الأوىل من بعثات الوقف،
وجه �سموه اىل اال�ستمرار يف االهتمام
وقد ّ
بهم ،وكذلك بالطلبة الذين �سي�ستفيدون من
بعثات الدفعة الثانية للوقف خا�صة من
خالل املتابعة واالر�شاد الأكادميي وتقدمي
كل �إمكانيات الدعم الالزمة لهم لتمكينهم من

ال�شيخ عي�سى بن �سلمان

موا�صلة حت�صيلهم العلمي ب�صورة م�ش ّرفة.
كما اطلع املجل�س على الر�سائل الواردة من
عدد من اجلهات التي �أبدت ا�ستعدادها لدعم
امل�شاريع التعليمية ،وقد �أعرب �سموه عن
�شكره وتقديره �إىل هذه اجلهات على تقدمي
مثل هذه املبادرات.
كما ناق�ش املجل�س التقرير املقدم من
اللجنة املالية وعلى �ضوئه تقرر اعتماد
امليزانية املقرتحة من اللجنة لبعثات الدفعة
الثانية من الوقف للعام الدرا�سي القادم،
والتي �شملت تخ�صي�ص ع�شرين بعثة
درا�سية.

«البوليتكنك» تعلن �أ�سماء املقبولني
وتثبيت القبول بدء ًا من � 4أغ�سط�س
اعتمد القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي
�أم�س -الثالثاء  22 -يوليو اجلاري �أ�سماء
املقبولني للعام الأكادميي املقبل -2014
2015م ،حيث ب�إمكان الطلبة املتقدمني
االطالع على نتيجة القبول عرب الدخول �إىل
موقع البوليتكنك الإلكرتوين.
ومن جانبه� ،أ�شار رئي�س ق�سم القبول
�أحمد مال اهلل �إىل �أن املناف�سة كانت �شديدة يف
وخ�صو�صا مع حمدودية
عملية االختيار،
ً
املقاعد ال�شاغرة للطلبة اجلدد ،م�شريا ً �إىل
�أنه قد مت �إر�سال ر�سائل ن�صية ق�صرية
(� )SMSإىل جميع املتقدمني لإعالمهم بقرار
القبول من عدمه .كما مت �إر�سال ر�سائل عرب
الربيد الإلكرتوين �إىل جميع املقبولني.
�إىل ذلك� ،أو�ضح مال اهلل �أنه على الطلبة
املقبولني املبادرة بتثبيت قبولهم ،وذلك عرب
التوجه �إىل مبنى رقم  8مبقر البوليتكنك

يف مدينة عي�سى خالل الفرتة من � 4إىل
� 19أغ�سط�س  ،2014من ال�ساعة التا�سعة
�صباحا وحتى الثانية ظه ًرا ،م�صطحبني
ً
معهم ن�سخة من ر�سالة القبول الإلكرتونية
وبطاقة الهوية ،للقيام ب�إجراءات تثبيت
القبول ،وذلك بدفع الر�سوم الدرا�سية
والبالغة  120دينا ًرا بحرين ًيا للطلبة
البحرينيني ،و 2520دينا ًرا للطلبة غري
البحرينيني ،عل ًما �أن هذه املبالغ غري قابلة
لال�سرتجاع .و�أ�ضاف مال اهلل :كما و�سيتم
�إعالم الطالب مبتطلبات الف�صل الأول من
العام الأكادميي وكيفية الت�سجيل يف
املقررات الدرا�سية ،وغري ذلك من الأمور.
و�شدد مال اهلل على �أنه يف حال عدم
امتام �إجراءات تثبيت القبول يف الفرتة
املحددة �سوف يعد العر�ض ملغ ًيا ،منبها ً
الطلبة دون �سن  18عا ًما �إىل �ضروة
ا�صطحاب �أولياء �أمورهم المتام �إجراءات
تثبيت القبول.

بالتعاون مع «املركزي للمعلومات»

«الأعلى للبيئة» ّ
يد�شن نظام املعلومات اجلغرافية
ّ
د�شن املجل�س الأعلى للبيئة بالتعاون
مع اجلهاز املركزي للمعلومات �صباح ام�س
الثالثاء -نظام املعلومات اجلغرافية اخلا�صبالرقابة البيئية ،والذي ي�أتي يف �إطار تعاون
الطرفني ال�ستكمال اجلانب البيئي من م�شروع
بوابة البحرين لنظم املعلومات اجلغرافية.
ويحقق هذا النظام اجلغرايف البيئي �أهدافا
حيوية للمجل�س الأعلى للبيئة ،تتمثل يف دعم
عمليتي التخطيط و�صنع القرار يف امل�شاريع
البيئية على ال�صعيد الوطني ،ودمج املعلومات
الأ�سا�سية للبيئة واملوارد الطبيعية والبحرية،
وت�سخري اال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا املكانية
لتح�سني العمليات الإدارية ،وتطوير القدرات
امل�ؤ�س�سية يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية.
وبهذه املنا�سبة قام وفد من �إدارة نظم
املعلومات اجلغرافية باجلهاز املركزي
للمعلومات بتقدمي عر�ض عملي ملزايا
و�إمكانيات النظام يف ن�سخته املخ�ص�صة
للمعطيات البيئية بح�ضور عدد من م�س�ؤويل
و�أخ�صائيي املجل�س ،مت التطرق فيه اىل
امل�ستويات املتعددة من البيانات وامل�ؤ�شرات
على اخلرائط ذات امل�ستويات املختلفة التي
�شملت املناطق الطبيعية والعمرانية ب�أنواعها،
وت�صنيفات الأن�شطة املمار�سة فيها ،ونقاط
الأهمية البيولوجية والكيميائية ،وحمطات
قيا�س جودة الهواء ،وخرائط �أبراج االت�صاالت
بح�سب مزود اخلدمة ،و�إمكانية ا�ستح�ضار
اخلرائط الطبيعية والعمرانية وفق اخلط
الزمني للأن�شطة التنموية والب�شرية مبا فيها
زيادة الرقعة العمرانية و�أعمال الدفان.
�إ�ضافة اىل ذلك ،يتيح النظام �إمكانية متييز
�أنواع املخلفات وامللوثات بح�سب املنطقة ،مع
حتديد الن�شاط املت�سبب فيها وموقعه ،كما
يرتبط النظام ب�أطل�س امل�سح الزراعي الذي
يراقب �صحة الغطاء النباتي املحلي.

موقع نظام املعلومات اجلغرافية

ويف ختام العر�ض اتفق الطرفان على
موا�صلة التعاون لزيادة التفا�صيل املطلوبة
م�ستقبال ورفع م�ستوى دقة الر�صد وا�ستح�ضار
امل�ؤ�شرات والبيانات البيئية املطلوبة ،ملوا�صلة
املعاجلة املتخ�ص�صة ملزايا وخدمات النظام كما
ونوعا.
ي�شار اىل �أن املحادثات الهادفة لإجناز
م�شروع نظام املعلومات اجلغرافية اخلا�ص
بالرقابة البيئية قد بد�أت بتاريخ  24فرباير
 2011بني املجل�س الأعلى للبيئة متمثال يف
�إدارة ال�سيا�سات والتخطيط البيئي وبني �إدارة
نظم املعلومات اجلغرافية باجلهاز املركزي
للمعلومات ب�ش�أن التعاون بغر�ض تزويد �إدارة
نظم املعلومات اجلغرافية باجلهاز بقواعد
البيانات اجلغرافية جلميع امل�شاريع البيئية
التي قامت وحدة نظم املعلومات اجلغرافية

ب�إدارة ال�سيا�سات والتخطيط البيئي ب�إجنازها
منذ العام  2006وحتى العام  ،2012وقد
�أجنزت �صفحة املجل�س الأعلى للبيئة على بوابة
البحرين لنظم املعلومات اجلغرافية «»BSDI
يف مطلع العام احلايل .م ّكن هذا امل�شروع
املخت�صني ب�إدارة ال�سيا�سات والتخطيط من
اال�ستفادة من عر�ض البيانات اجلغرافية البيئية
للمجل�س والتي من �ش�أنها �أن تبني املناطق ذات
احل�سا�سية البيئة باململكة «الربية والبحرية»،
وتغري اخلط ال�ساحلي واملناطق ال�صناعية،
واالطالع على قواعد البيانات اجلغرافية
للم�ؤ�س�سات املختلفة بالدولة ،وربط املعلومات
امل�ستقاة من البيانات الوطنية املتوفرة لغر�ض
توفري نظرة �شمولية متكاملة متكن متخذي
القرار من ر�سم �سيا�ساتهم البيئية ب�صورة
�سليمة ومدرو�سة.

