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د�شن حملة التوقيع على وثيقة اال�ستنكار العمالية �ضد التدخالت الإيرانية باالحتاد احلر ..حميدان:

املبادرة ر�سالة وا�ضحة على �أن البحرين ع�صية على التدخل الأجنبي
د�شن وزير العمل جميل بن حممد علي حميدان
حملة التوقيع على الوثيقة العمالية التي اطلقها
االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين ا�ستنكارا ً �ضد
التدخالت الإيرانية يف ال�ش�أن الداخلي ململكة البحرين،
ام�س مبقر االحتاد يف مدينة عي�سى بح�ضور رئي�س
املجل�س التنفيذي باالحتاد يعقوب يو�سف حممد
وعدد من ر�ؤ�ساء النقابات العمالية و�أع�ضاء املجل�س
التنفيذي لالحتاد احلر� ،إ�ضافة �إىل القائم ب�أعمال
وكيل وزارة العمل الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون العمل
الدكتور حممد علي االن�صاري.
و�أكد الوزير حميدان يف ت�صريح �أدىل به بعد
قيامه بالتد�شني والتوقيع على الوثيقة على �أن هذه
املبادرة الوطنية ت�ؤكد وقوف عمال البحرين خلف
القيادة الر�شيدة وتربز حر�صهم على �سالمة ووحدة
الوطن جتاه �أي تدخل خارجي ،كما تثبت �أن العمال
ب�سواعدهم املعطاءة هم �سند وذخر للوطن ،معتربا ً
هذا املوقف ر�سالة وا�ضحة على ان مملكة البحرين
ع�صية على التدخل الأجنبي وع�صية على االنق�سام

حميدان خالل توقيعه على الوثيقة

وداعمة لوحدة الوطن ومتا�سكه �ضد �أي تهديد مي�س
�أمنه و�سالمته .كما ان هذه املبادرة ت�ؤكد وقوف عمال
البحرين للدفاع عن عروبة مملكة البحرين و�سيادتها

مركز «درا�سات» ينظم ندوة
حول التدخالت الإيرانية الأربعاء
ينظم مركز البحرين للدرا�سات
والطاقة
والدولية
اال�سرتاتيجية
«درا�سات» ندوة حتت عنوان «التدخالت
الإيرانية الر�سم ّية يف ال�ش�ؤون الداخلية
ململكة البحرين :الدالئل وامل�ؤ�شرات» والتي
�ستعقد يوم الأربعاء املوافق � 12أغ�سط�س
 ،2015وذلك عند ال�ساعة � 10صباحا ً يف
مقر مركز «درا�سات» مبدينة العوايل.
و�صرح الدكتور الرويحي املدير
التنفيذي ملركز البحرين للدرا�سات
اال�سرتاتيجية والدولية والطاقة «درا�سات»
�أن الندوة �ستلقي ال�ضوء على الأ�سباب
احلقيقية وراء ت�صاعد م�ستوى التدخالت
يف ال�ش�ؤون الداخلية ململكة البحرين من
قبل امل�ؤ�س�سات الر�سمية الإيرانية ،خا�صة
بعد توقيع االتفاق النووي بني �إيران
وجمموعة دول (.)1+5
و�أ�ضاف الدكتور الرويحي �أن هناك
العديد من ال�شواهد احلا�ضرة التي تدل
على �أن هذه التدخالت ت�أتي �ضمن �سيا�سة
ممنهجة تتبناها م�ؤ�س�سات احلكم الر�سمية
الإيرانية ،و�أنه من خالل عمليتي ال ّر�صد
والتحليل تبينّ �أن التدخالت الإيرانية
يف ال�ش�ؤون الداخلية ململكة البحرين هي
�سيا�سة يعتنقها النظام الإيراين ،وي�ؤمن
بها .وهي تتم من خالل خطة �شاملة

د .خالد الرويحي

يتبعها النظام الإيراين مبختلف م�ؤ�س�ساته
الر�سمية.
كما قال الدكتور الرويحي �إنه ي�أتي
توقيت عقد هذه الندوة يف وقت ت�شهد فيه
املنطقة حتوالت جيو�سيا�سية عميقة ،و�أن
املركز يقوم بر�صد هذه التحوالت ،و�أن
�إيران لن تكون يف من�آى من هذه التحوالت،
حيث ان الدرو�س التاريخية التي مرت بها
الأمم وال�شعوب تدل على �أن ثمة مالمح
تغري ا�سرتاتيجية يف عقلية املجتمعات
التقليدية التي تطمح نحو احلرية والتنمية
والبناء والعي�ش الكرمي.

وزير الرتبية يت�سلم ن�سخة من ر�سالة املاج�ستري

وزير الرتبية يت�سلم ر�سالة املاج�ستري للباحثة نوف نبيل

ا�ستقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم مبكتبه بديوان الوزارة
مبدينة عي�سى الباحثة نوف نبيل عبدالرحمن حيث �أهدت ن�سخة من ر�سالة املاج�ستري
التي ح�صلت عليها.
وقد قدم الوزير �شكره للباحثة على اجلهد املبذول يف �إعداد هذه الر�سالة متمنيا ً لها
دوام التوفيق يف حياتها العلمية.

بلدي املحرق يدين العمل
الإرهابي يف م�سجد قوات الطوارئ يف ع�سري
ادان رئي�س جمل�س املحرق البلدي
حممد بن عبداهلل �آل �سنان و�أع�ضاء املجل�س
ومنت�سبوه اجلرمية الإرهابية اجلبانة يف
م�سجد قوات الطوارئ باململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة والتي ا�ست�شهد فيها
 15من القوات والعاملني يف موقع احلادث.
واكد املجل�س ان هذا العمل ال ميت

للإ�سالم ب�صلة بل يحارب الإ�سالم وينتهك
حرمات امل�ساجد والدماء الطاهرة ،كما ن�ؤكد
ان امن الوطن واخلليج العربي هو جزء ال
يتجز�أ من امن اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ونطالب حكومة اململكة بردع هذه
الظاهرة الدخيلة على جمتمعنا العربي
الأ�صيل وعلى ا�سالمنا.

الوطنية ،ورف�ضهم لكل ما ي�سيء �إىل هذا الوطن وما
عرفه عرب التاريخ من روح الت�سامح واملحبة بني
خمتلف �أطيافه وما تنعم به اململكة من �أمن و�أمان،

معربا ً عن ا�ستهجانه للت�صريحات الإيرانية املتكررة،
املنافية للقوانني واالعراف الدولية ،والتي ال تن�سجم
مع مبادئ ح�سن اجلوار ومن �ش�أنها اال�ضرار مب�صالح
احلكومات وال�شعوب يف هذه املنطقة التي تتوق �إىل
العي�ش امل�شرتك ب�أمن و�سالم دائمني.
و�أعرب حميدان عن ت�أييده لكافة الإجراءات التي
تتخذها احلكومة املوقرة يف حفظ الأمن واال�ستقرار
يف ربوع مملكتنا الغالية يف ظل القيادة احلكيمة
حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة ،عاهل البالد املفدى ،وحكومته الر�شيدة
برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة ،رئي�س الوزراء وم�ساندة ودعم من �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ،ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء.
هذا وقد قام رئي�س و�أع�ضاء املجل�س التنفيذي
باالحتاد احلر لنقابات عمال البحرين والنقابيني
والعمال بالتوقيع على الوثيقة.

توفري حا�سوب لكل طالب ي�ستخدمه يف املدر�سة والبيت

انطالقة التمكني الرقمي يف �سبتمرب بخم�س مدار�س
�أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير
الرتبية والتعليم �أنّ �سبتمرب القادم �سي�شهد
انطالقة م�شروع التمكني الرقمي يف املدار�س
وذلك ب�شكل تدريجي يف خم�س مدار�س
�إعدادية ملدّة عام درا�سي كامل ،وذلك �ضمن
�سيا�سة الوزارة لتعزيز التعلّم الإلكرتوين لدى
الطلبة.
و�أو�ضح �أنّ الوزارة �ستقوم بتنفيذ
امل�شروع الذي �أعلن عن جاللة امللك املفدى يف
حفل البحرين �أوالً ب�شكل جتريبي يف خم�س
مدار�س �إعدادية هي :مدار�س زنوبيا و�أم �سلمة
واحلد للبنات ،ومدر�ستا عايل والرفاع للبنني،
م�ؤ ّكدا ً انتهاء املدار�س من ا�ستكمال متطلبات
تنفيذ امل�شروع قبل بدء العام الدرا�سي اجلديد
2016 /2015م.
وقال انّ الوزارة �ستو ّفر جهاز حا�سوب
لك ّل طالب ي�ستخدمه يف املدر�سة ويف البيت
كجزء من متطلبات تنفيذ م�شروع التمكني
الرقمي ،بالإ�ضافة �إىل توفري �أجهزة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال باملدار�س ،والتطبيقات

وزير الرتبية والتعليم

التعليمية مثل املحتوى التعليمي الرقمي
للمناهج الدرا�سية والأن�شطة الإثرائية الرقمية
واملختربات االفرتا�ضية وبرامج املحاكاة

والتدريب واملواقع واملنتديات التعليمية
الرقمية.
و�أ�شار �إىل �أنّ هذا امل�شروع يهدف �إىل متكني
الطلبة واملعلمني والعاملني يف القطاعات
الرتبوية �إعدادا وتدريبا ً م�ستمرا ً من �أجل
�إك�سابهم القدرة على توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف التعليم ،من �أجل بناء
الكفاءات الوطنية القادرة على �إنتاج املحتوى
التعليمي الرقمي ،وتخريج �أجيال قادرة على
الإبداع واالبتكار والريادة يف هذا املجال.
م�ضيفا ً �أنّ التمكني الرقمي هو م�شروع
وطني �سي�ساهم يف حتقيق جمتمع املعرفة
ودفع عجلة التح ّول من ا�ستهالكها �إىل انتاجها
ويف �س ّد الفجوة الرقمية بني فئات املجتمع
الواحد و�إ�سهامه يف حتقيق متطلبات التنمية
ال�شاملة امل�ستدامة ويف بناء جمتمع التعلم
امل�ستمر مدى احلياة ،م�ؤكدا ً �أنّ الت ّمكني الر ّقمي
يف التعّ ليم لي�س غاية �أو هدفا؛ و إ� ّ
منا هو
ا�سرتاتيجية لتحقيق �أهداف �إمنائية �إن�سانية
و�شاملة.

بهدف تطوير وت�أهيل الكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة

«املهند�سني البحرينية» و«الأهلية لدعم التعليم» و توقعان مذكرة تفاهم
وقعت جمعية املهند�سني البحرينية
واجلمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب
مذكرة تفاهم،ام�س االول مبقر اجلمعية
مبنطقة اجلفري.
واتفق الطرفان على �أن تت�ضمن مذكرة
التفاهم العديد من املحاور التي من �ش�أنها
امل�ساهمة يف تطوير الكوادر البحرينية،
والتي كان من �أبرزها العمل على تنظيم
م�ؤمترات ومعار�ض م�شرتكة ،وتنظيم
و�إقامة ور�ش عمل تدريبية ،و�إقامة الندوات
واملحا�ضرات امل�شرتكة ،وتوفريمقاعد متبادلة
ب�سعر خم ّف�ض ،بالإ�ضافة �إىل التعاون يف
جمال الإر�شاد والتوجيه الأكادميي واملهني،
وجماالت �أخرى مثل :جماالت التطوير الإداري
واال�سرتاتيجي ،تبادل املعلومات ،التعاون
الإعالمي ،والع�ضوية ،وتبادل املطبوعات
والإ�صدارات.
وعلى هام�ش التوقيع قال رئي�س جمعية
املهند�سني البحرينية املهند�س م�سعود �إبراهيم

الهرمي« :ي�أتي توقيع هذه املذكرة يف �إطار
حر�ص اجلمعية على توطيد �أوا�صر العالقات
الطيبة مع خمتلف امل�ؤ�س�سات املهنية ومنظمات
املجتمع املدين مما يكثف اجلهود الرامية
اىل خدمة �أكرب �شريحة ممكنة من املجتمع
والتي �ستهدف يف نهاية املطاف اىل خدمة
املهنة واملنت�سبني اليها �سواء من املهند�سني

�أو �أ�صحاب املهن امل�ساندة ،حيث �سيتم �إعطاء
الأولوية اىل تدريب املهند�سني حديثي التخرج،
وجميع ذلك �سيكون بال �أدنى �شك يف �صالح
الوطن ،الأمر الذي �سيعزز من مكانة اجلمعية
يف خدمة املجتمع وريادتها ،ون�أمل �أن ت�ضيف
خمرجات مذكرة التفاهم اىل ر�صيد اجلمعية
من املنجزات».

«البوليتكنك» تنفذ عملية تطوير لإدارة خمازنها
ك�شف نائب الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون املوارد
واملعلومات بكلية البحرين التقنية «بوليتكنك
البحرين» ال�شيخ علي بن عبدالرحمن �آل خليفة،
عن تنفيذ عملية تطوير �شامل للمخازن التابعة
للكلية ،حيث ا�شتملت العملية على �إدخال جمموعة
من التح�سينات لزيادة كفاءة املخازن القائمة ورفع
طاقتها اال�ستيعابية ،وتعزيز بنيتها الإدارية،
ومراجعة جميع الإجراءات واال�ستمارات اخلا�صة
بها يف �ضوء الدليل املايل املوحد والتعاميم ال�صادرة
عن وزارة املالية ،م�ؤكدًا حر�ص البوليتكنك على
االلتزام بالقوانني واللوائح والتعاميم ال�صادرة
عن اجلهات احلكومية كافة ،مقد ًما خال�ص �شكره
للفريق املعني بتنفيذ هذه العملية وكل من �ساهم
يف �إجناح جهودهم.
ومن جانبه� ،صرح رئي�س الفريق املكلف بعملية

تطوير املخازن حممد ال�شحي �أن العملية انطلقت
مع نهاية العام 2012م ،وت�ضمنت عملية جرد
دقيقة و�شاملة جلميع املوجودات يف البوليتكنك
مبا يتفق وا�شرتاطات وزارة املالية ،وتلتها عملية
ح�صر وتقييم للموجودات مبخازن الكلية ،للوقوف
على مدى تنا�سبها مع املتطلبات املتنوعة للجانني
الأكادميي والإداري ،وذلك بالتن�سيق مع جلنة
مكونة من ممثلني عن جميع العمادات والإدارات
التي مت ت�شكيلها من قبل الإدارة التنفيذية ،والتي
ً
بالغا ،وقد نتج عن هذا اجلهد الكثري
�أولتها اهتما ًما
من التو�صيات التي وجدت طريقها �إىل التنفيذ ،ومن
ذلك و�ضع وتطوير العديد من الإجراءات الإدارية
وتنفيذ ور�ش عمل تو�ضيحية للمعنيني يف الأق�سام
ذات العالقة كافة ،وت�شكيل جلنة للموجودات
الثابتة وجلنة �أخرى لال�ستبعاد ،وغريهما.

ال�شيخ علي بن عبدالرحمن

