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د�ضن حملة التوقيع على وثيقة اال�ضتنكار العمالية �ضد التدخالت االإيرانية باالحتاد احلر.. حميدان:

املبادرة ر�صالة وا�صحة على اأن البحرين ع�صية على التدخل الأجنبي
علي حميدان  بن حممد  العمل جميل  وزير  د�شن 

اطلقها  التي  العمالية  الوثيقة  على  التوقيع  حملة 

�شد  ا�شتنكاراً  البحرين  عمال  لنقابات  احلر  االحتاد 

التدخالت االإيرانية يف ال�شاأن الداخلي ململكة البحرين، 

ام�س مبقر االحتاد يف مدينة عي�شى بح�شور رئي�س 

حممد  يو�شف  يعقوب  باالحتاد  التنفيذي  املجل�س 

وعدد من روؤ�شاء النقابات العمالية واأع�شاء املجل�س 

باأعمال  القائم  اإىل  اإ�شافة  احلر،  لالحتاد  التنفيذي 

العمل  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  العمل  وزارة  وكيل 

الدكتور حممد علي االن�شاري.

بعد  به  اأدىل  ت�شريح  يف  حميدان  الوزير  واأكد 

اأن هذه  قيامه بالتد�شني والتوقيع على الوثيقة على 

خلف  البحرين  عمال  وقوف  توؤكد  الوطنية  املبادرة 

القيادة الر�شيدة وتربز حر�شهم على �شالمة ووحدة 

الوطن جتاه اأي تدخل خارجي، كما تثبت اأن العمال 

معترباً  للوطن،  وذخر  �شند  هم  املعطاءة  ب�شواعدهم 

البحرين  ان مملكة  على  وا�شحة  ر�شالة  املوقف  هذا 

االنق�شام  االأجنبي وع�شية على  التدخل  ع�شية على 

وداعمة لوحدة الوطن ومتا�شكه �شد اأي تهديد مي�س 

اأمنه و�شالمته. كما ان هذه املبادرة توؤكد وقوف عمال 

البحرين للدفاع عن عروبة مملكة البحرين و�شيادتها 

الوطنية، ورف�شهم لكل ما ي�شيء اإىل هذا الوطن وما 

بني  واملحبة  الت�شامح  روح  من  التاريخ  عرب  عرفه 

واأمان،  اأمن  من  اململكة  به  تنعم  وما  اأطيافه  خمتلف 

معرباً عن ا�شتهجانه للت�شريحات االإيرانية املتكررة، 

املنافية للقوانني واالعراف الدولية، والتي ال تن�شجم 

مع مبادئ ح�شن اجلوار ومن �شاأنها اال�شرار مب�شالح 

احلكومات وال�شعوب يف هذه املنطقة التي تتوق اإىل 

العي�س امل�شرتك باأمن و�شالم دائمني.

واأعرب حميدان عن تاأييده لكافة االإجراءات التي 

االأمن واال�شتقرار  املوقرة يف حفظ  تتخذها احلكومة 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  الغالية  مملكتنا  ربوع  يف 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

الر�شيدة  وحكومته  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة، 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة، رئي�س الوزراء وم�شاندة ودعم من �شاحب 

اآل خليفة، ويل  بن حمد  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء.

التنفيذي  املجل�س  واأع�شاء  رئي�س  قام  وقد  هذا 

والنقابيني  البحرين  عمال  لنقابات  احلر  باالحتاد 

والعمال بالتوقيع على الوثيقة.

حميدان خالل توقيعه على الوثيقة

مركز »درا�صات« ينظم ندوة
 حول التدخالت الإيرانية الأربعاء

للدرا�شات  البحرين  مركز  ينظم   

والطاقة  والدولية  اال�شرتاتيجية 

»التدخالت  عنوان  حتت  ندوة  »درا�شات« 

الداخلية  ال�شوؤون  يف  الر�شمّية  االإيرانية 

ململكة البحرين: الدالئل واملوؤ�شرات« والتي 

�شتعقد يوم االأربعاء املوافق 12 اأغ�شط�س 

2015، وذلك عند ال�شاعة 10 �شباحاً يف 

مقر مركز »درا�شات« مبدينة العوايل.

املدير  الرويحي  الدكتور  و�شرح 

للدرا�شات  البحرين  ملركز  التنفيذي 

اال�شرتاتيجية والدولية والطاقة »درا�شات« 

االأ�شباب  على  ال�شوء  �شتلقي  الندوة  اأن 

التدخالت  م�شتوى  ت�شاعد  وراء  احلقيقية 

من  البحرين  ململكة  الداخلية  ال�شوؤون  يف 

االإيرانية، خا�شة  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  قبل 

اإيران  بني  النووي  االتفاق  توقيع  بعد 

وجمموعة دول )1+5(.

هناك  اأن  الرويحي  الدكتور  واأ�شاف 

تدل  التي  احلا�شرة  ال�شواهد  من  العديد 

على اأن هذه التدخالت تاأتي �شمن �شيا�شة 

ممنهجة تتبناها موؤ�ش�شات احلكم الر�شمية 

الّر�شد  عمليتي  خالل  من  واأنه  االإيرانية، 

االإيرانية  التدخالت  اأن  تبنّي  والتحليل 

هي  البحرين  ململكة  الداخلية  ال�شوؤون  يف 

ويوؤمن  االإيراين،  النظام  يعتنقها  �شيا�شة 

�شاملة  خطة  خالل  من  تتم  وهي  بها. 

يتبعها النظام االإيراين مبختلف موؤ�ش�شاته 

الر�شمية. 

ياأتي  اإنه  الرويحي  الدكتور  قال  كما 

توقيت عقد هذه الندوة يف وقت ت�شهد فيه 

واأن  املنطقة حتوالت جيو�شيا�شية عميقة، 

واأن  التحوالت،  هذه  بر�شد  يقوم  املركز 

اإيران لن تكون يف مناآى من هذه التحوالت، 

حيث ان الدرو�س التاريخية التي مرت بها 

مالمح  ثمة  اأن  على  تدل  وال�شعوب  االأمم 

املجتمعات  عقلية  يف  ا�شرتاتيجية  تغري 

التقليدية التي تطمح نحو احلرية والتنمية 

والبناء والعي�س الكرمي.

د. خالد الرويحي

وزير الرتبية يت�صلم ن�صخة من ر�صالة املاج�صتري

ا�شتقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم مبكتبه بديوان الوزارة 

اأهدت ن�شخة من ر�شالة املاج�شتري  الباحثة نوف نبيل عبدالرحمن حيث  مبدينة عي�شى 

التي ح�شلت عليها.  

وقد قدم الوزير �شكره للباحثة على اجلهد املبذول يف اإعداد هذه الر�شالة متمنياً لها 

دوام التوفيق يف حياتها العلمية.

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

بلدي املحرق يدين العمل 
الإرهابي يف م�صجد قوات الطوارئ يف ع�صري

البلدي  املحرق  جمل�س  رئي�س  ادان 

حممد بن عبداهلل اآل �شنان واأع�شاء املجل�س 

ومنت�شبوه  اجلرمية االإرهابية اجلبانة يف 

العربية  باململكة  الطوارئ  قوات  م�شجد 

فيها  ا�شت�شهد  والتي  ال�شقيقة  ال�شعودية 

15 من القوات والعاملني يف موقع احلادث.

ميت  ال  العمل  هذا  ان  املجل�س  واكد 

لالإ�شالم ب�شلة بل يحارب االإ�شالم وينتهك 

حرمات امل�شاجد والدماء الطاهرة، كما نوؤكد 

ان امن الوطن واخلليج العربي هو جزء ال 

ال�شعودية  العربية  اململكة  امن  من  يتجزاأ 

ال�شقيقة ونطالب حكومة اململكة بردع هذه 

العربي  جمتمعنا  على  الدخيلة  الظاهرة 

االأ�شيل وعلى ا�شالمنا.

توفري حا�ضوب لكل طالب ي�ضتخدمه يف املدر�ضة والبيت

انطالقة التمكني الرقمي يف �صبتمرب بخم�س مدار�س
اأكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 

�شي�شهد  القادم  �شبتمرب  اأّن  والتعليم  الرتبية 

املدار�س  يف  الرقمي  التمكني  م�شروع  انطالقة 

مدار�س  خم�س  يف  تدريجي  ب�شكل  وذلك 

�شمن  وذلك  كامل،  درا�شي  عام  ملّدة  اإعدادية 

�شيا�شة الوزارة لتعزيز التعلّم االإلكرتوين لدى 

الطلبة.

بتنفيذ  �شتقوم  الوزارة  اأّن  واأو�شح 

امل�شروع الذي اأعلن عن جاللة امللك املفدى يف 

خم�س  ب�شكل جتريبي يف  اأوالً  البحرين  حفل 

مدار�س اإعدادية هي: مدار�س زنوبيا واأم �شلمة 

واحلد للبنات، ومدر�شتا عايل والرفاع للبنني، 

متطلبات  ا�شتكمال  من  املدار�س  انتهاء  موؤّكداً 

تنفيذ امل�شروع قبل بدء العام الدرا�شي اجلديد 

2015/ 2016م.

حا�شوب  جهاز  �شتوّفر  الوزارة  اّن  وقال 

البيت  ويف  املدر�شة  يف  ي�شتخدمه  طالب  لكّل 

التمكني  م�شروع  تنفيذ  متطلبات  من  كجزء 

الرقمي، باالإ�شافة اإىل توفري اأجهزة تكنولوجيا 

والتطبيقات  باملدار�س،  واالت�شال  املعلومات 

الرقمي  التعليمي  املحتوى  مثل  التعليمية 

للمناهج الدرا�شية واالأن�شطة االإثرائية الرقمية 

املحاكاة  وبرامج  االفرتا�شية  واملختربات 

التعليمية  واملنتديات  واملواقع  والتدريب 

الرقمية.

واأ�شار اإىل اأّن هذا امل�شروع يهدف اإىل متكني 

القطاعات  يف  والعاملني  واملعلمني  الطلبة 

اأجل  من  م�شتمراً  وتدريباً  اإعدادا  الرتبوية 

تكنولوجيا  توظيف  على  القدرة  اإك�شابهم 

املعلومات واالت�شال يف التعليم، من اأجل بناء 

الكفاءات الوطنية القادرة على اإنتاج املحتوى 

التعليمي الرقمي، وتخريج اأجيال قادرة على 

االإبداع واالبتكار والريادة يف هذا املجال.

م�شروع  هو  الرقمي  التمكني  اأّن  م�شيفاً 

املعرفة  جمتمع  حتقيق  يف  �شي�شاهم  وطني 

ودفع عجلة التحّول من ا�شتهالكها اإىل انتاجها 

املجتمع  فئات  بني  الرقمية  الفجوة  �شّد  ويف 

التنمية  الواحد واإ�شهامه يف حتقيق متطلبات 

التعلم  جمتمع  بناء  ويف  امل�شتدامة  ال�شاملة 

امل�شتمر مدى احلياة، موؤكداً اأّن التّمكني الرّقمي 

هو  واإمّنا  هدفا؛  اأو  غاية  لي�س  التّعليم  يف 

اإن�شانية  اإمنائية  اأهداف  لتحقيق  ا�شرتاتيجية 

و�شاملة.

وزير الرتبية والتعليم

بهدف تطوير وتاأهيل الكوادر الب�ضرية املتخ�ض�ضة

»املهند�صني البحرينية« و»الأهلية لدعم التعليم« و توقعان مذكرة تفاهم
البحرينية  املهند�شني  جمعية  وقعت 

والتدريب  التعليم  لدعم  االأهلية  واجلمعية 

اجلمعية  مبقر  االول  تفاهم،ام�س  مذكرة 

مبنطقة اجلفري.

مذكرة  تت�شمن  اأن  على  الطرفان  واتفق 

�شاأنها  من  التي  املحاور  من  العديد  التفاهم 

البحرينية،  الكوادر  تطوير  يف  امل�شاهمة 

تنظيم  على  العمل  اأبرزها  من  كان  والتي 

وتنظيم  م�شرتكة،  ومعار�س  موؤمترات 

الندوات  واإقامة  تدريبية،  عمل  ور�س  واإقامة 

واملحا�شرات امل�شرتكة، وتوفريمقاعد متبادلة 

يف  التعاون  اإىل  باالإ�شافة  خمّف�س،  ب�شعر 

واملهني،  االأكادميي  والتوجيه  االإر�شاد  جمال 

وجماالت اأخرى مثل: جماالت التطوير االإداري 

التعاون  املعلومات،  تبادل  واال�شرتاتيجي، 

املطبوعات  وتبادل  والع�شوية،  االإعالمي، 

واالإ�شدارات.

قال رئي�س جمعية  التوقيع  وعلى هام�س 

املهند�شني البحرينية املهند�س م�شعود اإبراهيم 

اإطار  يف  املذكرة  هذه  توقيع  »ياأتي  الهرمي: 

حر�س اجلمعية على توطيد اأوا�شر العالقات 

الطيبة مع خمتلف املوؤ�ش�شات املهنية ومنظمات 

الرامية  اجلهود  يكثف  مما  املدين  املجتمع 

املجتمع  من  ممكنة  �شريحة  اأكرب  خدمة  اىل 

خدمة  اىل  املطاف  نهاية  يف  �شتهدف  والتي 

املهند�شني  من  �شواء  اليها  واملنت�شبني  املهنة 

اأو اأ�شحاب املهن امل�شاندة، حيث �شيتم اإعطاء 

االأولوية اىل تدريب املهند�شني حديثي التخرج، 

�شك يف �شالح  اأدنى  بال  �شيكون  ذلك  وجميع 

الوطن، االأمر الذي �شيعزز من مكانة اجلمعية 

يف خدمة املجتمع وريادتها، وناأمل اأن ت�شيف 

اجلمعية  ر�شيد  اىل  التفاهم  مذكرة  خمرجات 

من املنجزات«. 

»البوليتكنك« تنفذ عملية تطوير لإدارة خمازنها
املوارد  ل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ك�شف 

»بوليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية  واملعلومات 

خليفة،  اآل  عبدالرحمن  بن  علي  ال�شيخ  البحرين« 

التابعة  للمخازن  �شامل  تطوير  عملية  تنفيذ  عن 

للكلية، حيث ا�شتملت العملية على اإدخال جمموعة 

من التح�شينات لزيادة كفاءة املخازن القائمة ورفع 

االإدارية،  بنيتها  وتعزيز  اال�شتيعابية،  طاقتها 

اخلا�شة  واال�شتمارات  االإجراءات  جميع  ومراجعة 

بها يف �شوء الدليل املايل املوحد والتعاميم ال�شادرة 

على  البوليتكنك  حر�س  موؤكًدا  املالية،  وزارة  عن 

ال�شادرة  والتعاميم  واللوائح  بالقوانني  االلتزام 

�شكره  خال�س  مقدًما  كافة،  احلكومية  اجلهات  عن 

�شاهم  من  العملية وكل  بتنفيذ هذه  املعني  للفريق 

يف اإجناح جهودهم.

ومن جانبه، �شرح رئي�س الفريق املكلف بعملية 

انطلقت  العملية  اأن  ال�شحي  حممد  املخازن  تطوير 

جرد  عملية  وت�شمنت  2012م،  العام  نهاية  مع 

البوليتكنك  يف  املوجودات  جلميع  و�شاملة  دقيقة 

املالية، وتلتها عملية  يتفق وا�شرتاطات وزارة  مبا 

ح�شر وتقييم للموجودات مبخازن الكلية، للوقوف 

للجانني  املتنوعة  املتطلبات  مع  تنا�شبها  على مدى 

جلنة  مع  بالتن�شيق  وذلك  واالإداري،  االأكادميي 

واالإدارات  العمادات  جميع  عن  ممثلني  من  مكونة 

والتي  التنفيذية،  االإدارة  قبل  من  ت�شكيلها  التي مت 

اأولتها اهتماًما بالًغا، وقد نتج عن هذا اجلهد الكثري 

من التو�شيات التي وجدت طريقها اإىل التنفيذ، ومن 

االإدارية  االإجراءات  من  العديد  وتطوير  ذلك و�شع 

وتنفيذ ور�س عمل تو�شيحية للمعنيني يف االأق�شام 

للموجودات  جلنة  وت�شكيل  كافة،  العالقة  ذات 

الثابتة وجلنة اأخرى لال�شتبعاد، وغريهما.

ال�سيخ علي بن عبدالرحمن


