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»�لعا�صمة« جتتمع باأولياء �أمور 

طلبة �لن�صاط �ل�صيفي غد�ً  �خلمي�س

تقيم حمافظة العا�صمة اجتماعا تنويريا غداً اخلمي�س 

عند متام العا�صرة �صباحاً لأولياء اأمور الطلبة والطالبات 

والذي  الأول  ال�صيفي  املحافظة  ن�صاط  �صمن  امل�صاركني 

يقام حتت رعاية ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن اآل خليفة 

ال�صالم  م�صرف  من  وبدعم  العا�صمة  حمافظة  حمافظ 

وذلك من 18 وحتى 29 اأغ�صط�س اجلاري لكال اجلن�صني 

من الطلبة والطالبات الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 8 – 

12 �صنة. وقد مت اإغالق باب ت�صجيل الطلبة الراغبني يف 

امل�صاركة �صمن فعاليات الن�صاط ال�صيفي.

و�صيتم يف الجتماع �صرح مف�صل حول بدء الن�صاط 

ال�صيفي يف املحافظة بالإ�صافة اإىل برنامج الن�صاط الذي 

�صيبداأ يوم الأحد القادم.

من  العديد  ال�صيفي  الن�صاط  برنامج  ويت�صمن 

انطالقة  من  اأ�صبوعني  طوال  �صتقام  التي  الأن�صطة 

الأ�صبوع  يف  متنوعة  الأن�صطة  �صتكون  حيث  الفعالية، 

والذي  ووطنك  حمافظتك  اأكت�صف  بربنامج  وذلك  الأول 

ي�صم زيارات عديدة اأبرزها مركز عي�صى الثقايف ومتحف 

وكذلك  الريا�صي  اليوم  اإىل  بالإ�صافة  الوطني،  البحرين 

الواقعة يف  اأهم القالع  اإىل  الزيارات امليدانية  العديد من 

اأرجاء اململكة.

من  الثاين  الأ�صبوع  يف  اأن�صطتها  الربامج  وتوا�صل 

اإىل  بزيارات  وذلك  العا�صمة  ملحافظة  ال�صيفي  الن�صاط 

يوم  هناك  �صيكون  فيما  ال�صيف.  وجممع  البحرين  باب 

ترفيهي يف كل من واهوو وحممية العرين.

يف ر�صالة �صكر اإىل النعيمي على ا�صت�صافتها.. اليون�صكو:

ور�صة »�لتقييم �لوطني« عك�صت �لتز�م �لبحرين باأهد�ف �لتعليم للجميع
تلقى الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

الدكتورة فريال خان خبرية  والتعليم ر�صالة �صكر من 

الإقليمي  اليون�صكو  منظمة  مكتب  يف  التعليم  برامج 

بالدوحة �صمنتها تقدير منظمة اليون�صكو ململكة البحرين 

ممثلة بوزارة الرتبية والتعليم على ا�صت�صافتها ور�صة 

�صهر  يف  للجميع  للتعليم  الوطني  التقييم  اإطالق  عمل 

يوليو 2013م املا�صي.

ر�صالتها  يف  خان  فريال  الدكتورة  واأ�صادت  هذا 

باجلهود املتميزة التي بذلها فريق عمل تنظيم الور�صة 

التزام مملكة  بقيادة وزير الرتبية والتعليم، مبا عك�س 

واأنها  للجميع خا�صة  التعليم  اأهداف  البحرين بتحقيق 

هذه  مثل  تعقد  التي  العامل  م�صتوى  الأوىل على  الدولة 

التعليم  اأهداف  حتقيق  نحو  اأداءها  لتقييم  الور�صة 

للجميع التي اأقرتها منظمة اليون�صكو.

واأعربت عن اعتزازها مبا دار يف الور�صة من نقا�صات 

ثرية قدمت خاللها العديد من املرئيات من �صاأنها تعزيز 

موؤ�صرات قيا�س حتقيق مملكة البحرين لأهداف التعليم 

البحرين  �صنفت  اليون�صكو  منظمة  اأن  خا�صة  للجميع 

�صمن الدول ذات الأداء العايل يف هذه الأهداف.

ويف ختام ر�صالتها اأكدت ا�صتعداد منظمة اليون�صكو 

التعاون  �صبل  وتعزيز  والتعليم  الرتبية  وزارة  دعم 

تطور  على  والفائدة  باخلري  يعود  مبا  بينهما  امل�صرتك 

م�صتوى التعليم بالبحرين وكذلك يوؤثر اإيجاباً على بقية 

دول املنطقة.

اأقرتها  للجميع  التعليم  اأهداف  اأن  بالذكر  اجلدير 

داكار  منتدى  خالل  اليون�صكو  مبنظمة  الأع�صاء  الدول 

عام2000م واتفقت اأن يكون عام 2015م عام حتقيق 

هذه الأهداف والتي تتمثل يف تو�صيع وحت�صني الرعاية 

جميع  متكني  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  والرتبية 

جماين  جيد  ابتدائي  تعليم  على  احل�صول  من  الأطفال 

واإلزامي، تلبية الحتياجات التعليمية لل�صباب والكبار، 

التكافوؤ  حتقيق  الكبار،  لدى  القرائية  م�صتوى  حت�صني 

وامل�صاواة بني اجلن�صني، حت�صني كافة اجلوانب النوعية 

للتعليم.

يف �صعيها نحو التميز وللت�صهيل على جميع طلبتها املنتظمني واجلدد

�لبوليتكنك توفر »حمطة و�حدة« لتثبيت �لقبول و�لت�صجيل للعام �لأكادميي �ملقبل

اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  �صرحت 

البحرين  بكلية  والت�صجيل  القبول 

كاثرين  البحرين«  »بوليتكنك  التقنية 

بتوفري  �صتقوم  البوليتكنك  باأن  والكر 

»حمطة واحدة« من اأجل امتام اإجراءات 

وت�صجيل  اجلدد  الطلبة  قبول  تثبيت 

املقررات الدرا�صية، اأي اإنه باإمكان الطلبة 

والت�صجيل  القبول  تثبيت  ر�صوم  دفع 

�صورة  والتقاط  الدرا�صية،  املقررات  يف 

لهم من اأجل البطاقة اجلامعية يف مكان 

با�صتقبال  البدء  �صيتم  حيث  واحد، 

املقبولني  الطلبة  من  الأوىل  الدفعة 

اأغ�صط�س   22 اإىل   18 من  الفرتة  خالل 

وذلك  القبول،  تثبيت  لغر�س  2013م 

وحتى  �صباًحا  التا�صعة  ال�صاعة  من 

املحددة.  الفرتة  اأيام  الثانية ظهًرا طوال 

املقبولني  الطلبة  من  الثانية  الدفعة  اأما 

 25 من  الفرتة  خالل  ا�صتقبالهم  ف�صيتم 

اإىل 29 اأغ�صط�س 2013م ويف الأوقات 

من  النتهاء  وبعد  يوم.  كل  من  نف�صها 

�صالفة  التواريخ  وفق  القبول  تثبيت 

املقررات  ت�صجيل  �صت�صتمر عملية  الذكر، 

 5 تاريخ  حتى  اجلدد  املقبولني  للطلبة 

�صبتمرب 2013م.

واأو�صحت والكر اأن الإدارة التنفيذية 

من  مبا�صرة  وبتوجيهات  بالبوليتكنك، 

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي الدكتور 

الدوؤوب  �صعيها  ويف  الع�صريي،  حممد 

�صواء  لطلبتها  الراحة  ولتوفري  للتميز 

عملية  وت�صهيل  اجلدد  اأو  املنتظمني 

املقررات  يف  والت�صجيل  القبول  تثبيت 

جميع  مع  بالتن�صيق  قامت  الدرا�صية، 

الإدارات ذات ال�صلة للنظر يف اخلدمات 

الهدف،  هذا  حتقق  اأن  �صاأنها  من  التي 

املرتبطة  الإدارات  جميع  وجود  فارتاأت 

يف  القبول  وتثبيت  الت�صجيل  بعملية 

من  الطلبة  انتقال  من  بدًل  واحد  موقع 

مبنى اإىل اآخر لمتام الإجراءات املطلوبة 

وبذلك  ت�صجيلهم،  اأو  قبولهم  لتثبيت 

املعلومات  على  احل�صول  الطلبة  ي�صمن 

واملالية  الت�صجيل  اإدارات  من  وامل�صاعدة 

بي�صر و�صهولة ويف فرتة زمنية  والأمن 

منا�صبة.

»املقبولني  الطلبة  »جميع  واأ�صافت: 

قادرين  �صيكونون  واملنتظمني«  اجلدد 

املتعلقة  الأمور  جميع  ا�صتكمال  على 

بالت�صجيل بدًءا من 28 اأغ�صط�س ولغاية 

الطابق  يف   2013 العام  �صبتمرب   5

اإىل  الأر�صي من مبنى رقم 8، بالإ�صافة 

الطلبة  اإىل  بالن�صبة  املقررات  ت�صجيل 

املنتظمني، ودفع الر�صوم الدرا�صية«. 

بوليتكنك  اأن  والكر  اأكدت  ذلك،  اإىل 

بتح�صني  حد  اأبعد  اإىل  ملتزمة  البحرين 

ككل  واملجتمع  الطالب  و�صول  �صبل 

تقدمها  التي  واخلدمات  املعلومات  اإىل 

كل  يف  التميز  لتحقيق  وال�صعي  اإليهم، 

طبًقا  جودة،  باأعلى  وتقدمه  به  تقوم  ما 

خدمة  جمال  يف  العاملية  للموا�صفات 

ن�صر  �صيتم  اأنه  اإىل  م�صرية  العمالء. 

اجلدد  للطالب  القبول  تثبيت  تفا�صيل 

املنتظمني  للطالب  الت�صجيل  وتفا�صيل 

لبوليتكنك  الإلكرتوين  املوقع  عرب 

كما   www.polytechnic.bh البحرين 

الإلكرتوين  الربيد  عرب  اإر�صالها  �صيتم 

للطالب يف الأوقات املحددة. 

�صرورة  والكر  اأكدت  وختاًما، 

لتثبيت  املحددة  بالتواريخ  اللتزام 

القبول بالن�صبة اإىل الطلبة اجلدد، حيث 

اإن عدم اللتزام بامتام اإجراءات التثبيت 

اإلغاء  عليه  �صيرتتب  املحددة  الفرتة  يف 

اآخر  طالب  اأمام  الفر�صة  واإتاحة  الطلب 

البوليتكنك،  يف  قبول  على  للح�صول 

للتعاون  اأمورهم  واأولياء  الطلبة  داعية 

يف هذا اخل�صو�س.

�نطالق فعاليات �لأندية �ملدر�صية 

�ل�صيفية للمرحلة �لبتد�ئية

انطلقت فعاليات الأندية املدر�صية ال�صيفية للمرحلة 

البتدائية والتي تنظمها اإدارة اخلدمات الطالبية بوزارة 

الرتبية والتعليم، مب�صاركة نحو 1200 طالب وطالبة 

للبنني والبنات بجميع  مدر�صياً  نادياً  موزعني على 14 

لغاية  الأندية  اأن�صطة  ت�صتمر  حيث  اململكة،  حمافظات 

29 من اأغ�صط�س اجلاري. 

اخلدمات  اإدارة  مدير  حربان  بن  جا�صم حممد  وقال 

الطالبية باأن اأن�صطة الأندية املدر�صية لهذا العام تت�صمن 

يزور خاللها  ترفيهية  واأخرى  تثقيفية  تعليمية  رحالت 

الطلبة العديد من معامل البحرين على فرتتني �صباحية 

حتى  الأحد  من  الر�صمية  العمل  اأيام  طوال  وم�صائية 

اخلمي�س، كما تركز هذه الأن�صطة على اجلانبني الذهني 

اأوقات  لق�صاء  الطلبة  اأمام  املجال  يفتح  مبا  والبدين 

مفيدة بني زمالئهم، وتنفيذ اأن�صطة متجددة و�صط اأجواء 

اأخوية تعزز العالقات الجتماعية بني منت�صبي املجتمع 

املدر�صي. 

تربويا  طاقما  خ�ص�صت  ال��وزارة  ب��اأن  واأ�صاف 

تنظيم  على  لالإ�صراف  والخت�صا�صيني  املعلمني  ي�صم 

والتجهيزات  الإمكانات  كافة  وفرت  كما  الأن�صطة،  هذه 

لتنفيذها وذلك من منطلق اهتمامها برعاية الطلبة وتوفري 

ال�صيفية  اإجازتهم  اأوقات  ل�صتغالل  املنا�صبة  الأجواء 

العلمية والجتماعية. ورحب  بالفائدة  عليهم  مبا يعود 

وبناتهم  اأبنائهم  ت�صجيل  يف  الراغبني  الأمور  باأولياء 

خالل احل�صور ال�صخ�صي بالأندية املدر�صية ال�صيفية اأو 

http:// عرب موقع وزارة الرتبية والتعليم الإلكرتوين

موقع  اأو   www.moe.gov.bh/eservices.aspx
.www.bahrain.bh حكومة البحرين الإلكرتونية

املرحلة  لطلبة  ال�صيفية  الأندية  مدار�س  اأن  ُيذكر 

للبنات،  البتدائية  عراد  هي:  البنات  لفئة  البتدائية 

للبنات،  البتدائية  القد�س  للبنات،  البتدائية  الب�صيتني 

مدر�صة املنهل البتدائية للبنات، كرانه البتدائية للبنات، 

البتدائية  غرناطة  للبنات،  الإعدادية  البتدائية  �صافرة 

للبنات، اأم كلثوم العدادية للبنات، اأما فئة البنني فهي: 

عراد الإعدادية للبنني، املاأمون البتدائية للبنني، عقبة بن 

اأ�صامة  للبنني،  البتدائية  باربار  للبنني،  البتدائية  نافع 

بن زيد البتدائية للبنني، مدينة عي�صى الإعدادية للبنني.

كاثرين والكر

اأكدت اأنه ل يقت�صر على »اجلمعية«.. »البلديات«:

»متكني« �صت�صرف �لدعم لل�صيادين خالل �أ�صبوع بعد ��صتكمال �لإجر�ء�ت

�صرح املهند�س عبداهلل عبداللطيف الوكيل امل�صاعد 

والتخطيط  البلديات  �صئون  بوزارة  البحرية  للرثوة 

العمراين باأن الوزارة لن تتوانى فى مالحقة املخالفني 

الرثوة  وا�صتغالل  ال�صيد  تنظيم  وقوانني  لأنظمة 

البحرية، م�صريا اإىل ان الإدارة اجلديدة حلماية الرثوة 

من  مت  ما  جميع  مراجعة  على  حاليا  تعمل  البحرية 

خمالفات خالل الفرتة ال�صابقة وخا�صة خمالفة اإ�صدار 

تراخي�س ال�صيد بكافة اأنواعه واأنه قد مت ت�صكيل جلنة 

حتقيق مبوجب قرار �صادر عن وزير البلديات الدكتور 

جمعة الكعبي وهي ب�صدد رفع تقريرها فى هذا ال�صاأن 

يف غ�صون الأيام املقبلة. 

للرثوة  اجلديدة  الإدارة  اأن  امل�صاعد  الوكيل  واأكد 

بالقوانيني  تتخذه  اإجراء  اأي  يف  ملتزمة  البحرية 

مع  م�صتمر  وتن�صيق  توا�صل  على  واأنها  والأنظمة 

العالقة وفى مقدمتها  الر�صمية والأمنية ذات  اجلهات 

والتعاون  التن�صيق  ذلك  واأن  ال�صواحل،  خفر  اإدارة 

واجلرائم  املخالفات  من  الكثري  عن  الك�صف  عنه  نتج 

واملتمثلة  ال�صيادين  بع�س  يرتكبها  والتى  القانونية 

عن  ف�صال  اأنواعها  بكافة  ال�صمكية  الرثوة  تهريب  فى 

وخا�صة  ال�صيد  باأماكن  اخلا�صة  الأنظمة  خمالفة 

الروبيان.

واأ�صاف الوكيل امل�صاعد للرثوة البحرية اأن الإدارة 

لكافة  دعم  من  احلكومة  تقدمه  فيما  اأحد  على  ل متن 

فقط  قا�صرا  لي�س  الدعم  ذلك  واأن  باململكة  القطاعات 

على جمعية ال�صيادين، واإذا كانت احلكومة تقدم ذلك 

بالقوانني  تلتزم  اأن  املدعومة  القطاعات  فعلى  الدعم 

والأنظمة، م�صريا اإىل اأن القائمني على اأمر اجلمعية ل 

يدرون مبدى ما تقوم به العمالة الأجنبية التى تبحر 

لل�صيد  تدمري  من  البحرية  البيئة  يف  عنهم  بالإنابة 

اجلائر. واأ�صاد بالدعم الذي تقدمه متكني لقطاع الرثوة 

مع  وتن�صيق  توا�صل  على  الإدارة  اأن  كا�صفا  البحرية، 

واأن متكني  لل�صيادين  منها  املقدم  الدعم  ب�صاأن  متكني 

غ�صون  يف  �صرفه  �صيتم  الدعم  باأن  الإدارة  اأخربت 

اأ�صبوع فقط بعد النتهاء من بع�س الإجراءات الإدارية 

اخلا�صة باآلية ذلك الدعم.

رئي�س  يقدمه  ويظل  قدمه  مبا  الوكيل  واأ�صاد 

الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 

اآل خليفة من دعم لقطاع الرثوة البحرية بكافة فئاته 

ومن  اجلمعية  على  يجب  اأنه  على  م�صددا  ومكوناته، 

الدعم باللتزام  اأن تقابل ذلك  العامة  منطلق امل�صلحة 

بالقوانني والأنظمة، موؤكدا اأن »ل اأحد فوق القانون فى 

مملكة البحرين دولة املوؤ�ص�صات«.

جانب من ور�شة عمل


