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دعوات إلى سرعة تطبيق قانون الطفل

»بتلكو للعنف األسري«: المركز يتلقى أسبوعّيًا حالتين لتعرض أطفال للتحرش الجنسي
§المقشع - زينب التاجر

والعالج  اإلرشاد  استشارية  قالت   [
مركز  في  المعرفي  والسلوك  النفسي 
األسري  العنف  حاالت  لرعاية  بتلكو 
المركز  إن  سوار  عبدالحميد  شريفة 
لتحرش  أطفال  لتعرض  حالتان  ترده 
جنسي أسبوعّياً، الفتة خالل لقاء مع » 
الوسط« إلى أن معظم المتحرشين هم 

من األقارب.
اتصال  على  المركز  أن  إلى  ولفتت 
معنية  أهلية  وجمعيات  أخرى  بمراكز 
حاالت  تزايد  من  يعانون  وجميعهم 
الجنسي،  للتحرش  األطفال  تعرض 
يتطلب  معها  التعامل  أن  رأت  والتي 
شراكة مجتمعية وجهوداً رسمية جادة.

أطباء  لبعض  شديداً  نقداً  ووجهت 
من  مزيد  إلى  داعية  الشرعي،  الطب 
الجدية والشفافية في إجراء فحوصات 
للمتعرضين للتحرش والسيما األطفال 
دعت  كما  مستقبلهم،  على  حفاظاً  وذلك 
في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  إلى 

الفحوصات أسوة بكثير من الدول.
وتابعت أن على الطب الشرعي تفهم 
مشاعر الطفل واألهل، وتحري الدقة في 
كونها  الحاالت  هذه  مثل  مع  التعاطي 

تعتبر هتكاً للبراءة على حد وصفها.
أما فيما يتعلق بآلية التعامل مع تلك 
للمركز  أن  سوار  بينت  فقد  الحاالت؛ 
الحديثة  النظريات  يستخدم  برنامجاً 
في العالج، ويركز على الجانب النفسي 
تشخيص  يشمل  حالة؛  لكل  والعالجي 

الحالة، والسرية في التعامل معها فضاًل 
عن تمكين الطفل من التغلب على األزمة 
وقلق  وعصبية  خوف  من  وتداعياتها؛ 

وما ينتابه من ومضات وغيرها.
عالج  من  المئة  في   50« وقالت: 

الطفل المتعرض للتحرش الجنسي هو 
إحساسه بأن المذنب قد نال عقابه، وهنا 
تكمن المشكلة في أن معظم المتحرشين 
أو لعدم  األدلة،  يفرج عنهم لعدم كفاية 

ثبوت التعرض للتحرش وغيرها«.

 ودعت إلى تشديد عقوبة المتحرشين 
وتطبيق قانون الطفل الذي صدق عليه 
الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد أن 
إقراره  وتم  الحكومة  قبل  من  رفعه  تم 

من قبل السلطة التشريعية.
األطفال  ذوي  إلى  نصيحة  ووجهت 
المتعرضين للتحرش الجنسي من قبل 
األقارب بضرورة عدم التنازل عن حق 
طفلهم العتبارات أسرية كون ما تعرض 

له الطفل من شأنه أن يؤثر على نفسيته 
بأن  يحس  لم  حال  في  حياته  طوال 

الجاني نال عقابه.
وذكرت أن المركز تلقى أكثر من 250 
الماضية،  6 شهور  متنوعة خالل  حالة 
مشيرة إلى تدشينهم مشروع الزيارات 
من  كثير  عالج  محاور  كأحد  المنزلية 
من  بأفراد  أحياناً  باالستعانة  الحاالت، 

الشرطة.
على  يحتوي  الطفل  قانون  أن  يذكر 
69 مادة، تكفل الدولة من خاللها حماية 
األطفال  وترعى  واألمومة،  الطفولة 
المناسبة  الظروف  تهيئة  على  وتعمل 
لتنشئتهم تنشئة صحيحة من النواحي 
ومصالحه  الطفل  لحماية  وتكون  كافة، 
الفضلى األولوية في جميع القرارات او 
تكن  أّياً  بالطفولة  المتعلقة  اإلجراءات 

الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وطنية  لجنة  تشكيل  القانون  واقر 
باقتراح  مهامها  ضمن  تختص  للطفولة 
اإلستراتيجية الوطنية للطفولة ودراسة 
ورصد المشاكل واالحتياجات األساسية 
للطفولة واقتراح الحلول المناسبة إليها.

الثمانية  أبوابه  في  القانون  ويعالج 
وسجله  للطفل  الصحية  الرعاية 
الحضانة  ودور  وغـــذاءه  الصحي 
أخطار  من  والحماية  البديلة  والرعاية 
المعاق وتعليمه  الطفل  المرور ورعاية 
وتأهيله ورياض األطفال وحماية الطفل 
المترتبة  المعاملة والعقوبات  من سوء 

على مخالفة أحكام هذا القانون.

»التربية«: مركز القياس والتقويم 
ُيقّيم 11 مشروعًا تعليميًا وإداريًا

إلغاء قبول المتخلفين

»البوليتكنك«: الخميس المقبل آخر موعد لتثبيت الطالب المستجدين
§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

التقنية  البحرين  بكلية  التسجيل  قسم  رئيس  دعت   [
تسلموا  الذين  الطلبة  الحلواجي  هدى  البحرين(  )بوليتكنك 
األول  الدراسي  الفصل  في  الكلية  في  بقبولهم  تفيد  رسائل 
تثبيت  ضرورة  إلى   ،2014  -  2013 األكاديمي  العام  من 
أقصاه  موعد  خالل  الالزمة  ــراءات  اإلج وإتمام  قبولهم 
إلى  مشيرة  آب2013(،  أغسطس/   22( المقبل  الخميس 
الفترة  في  القبول  تثبيت  إجراءات  إتمام  عدم  حال  في  أنه 

ملغياً. العرض  المحددة سيعد 
قصيرة  نصية  رسائل  إرسال  تم  أنه  الحلواجي  وأكدت 
من  القبول  بقرار  إلعالمهم  المتقدمين  جميع  إلى   )SMS(
إلى  اإللكتروني  البريد  عبر  رسائل  إرسال  تم  كما  عدمه، 
القبول  لتثبيت  المحددة  الفترة  توضح  المقبولين  جميع 
حصر  بعدها  سيتم  حيث  أغسطس2013(،   22  -  18( من 
المقاعد الشاغرة إلفساح المجال للطلبة على قائمة االنتظار 
المقبل  األسبوع  قبولهم خالل  تثبيت  فترة  تبدأ  أن  والمقرر 

29 أغسطس الجاري(. من )25 إلى 
الطلبة  على  أن  أوضحت  القبول،  تثبيت  إجراءات  وعن 
التوجه  عبر  وذلك  قبولهم،  بتثبيت  المبادرة  المقبولين 
من  عيسى،  مدينة  في  البوليتكنك  بمقر   8 رقم  مبنى  إلى 
مصطحبين  ظهراً،  الثانية  وحتى  صباحاً  التاسعة  الساعة 
الهوية،  القبول اإللكترونية وبطاقة  معهم نسخة من رسالة 
الرسوم  بدفع  وذلك  القبول،  تثبيت  بإجراءات  للقيام 
ديناراً   120 والبالغة  لالسترجاع(  قابلة  )غير  الدراسية 
غير  للطلبة  ديناراً  و2520  البحرينيين،  للطلبة  بحرينياً 
المستندات  جميع  وتوقيع  إكمال  ثم  ومن  البحرينيين، 
أجل  من  لهم  شخصية  صورة  التقاط  سيتم  كما  المطلوبة، 
من  األول  الفصل  بمتطلبات  وإعالمهم  الجامعية  البطاقة 
الدراسية،  المقررات  في  التسجيل  وكيفية  األكاديمي،  العام 

وغير ذلك من األمور.
18 عاماً إلى ضرورة  ونبهت الحلواجي الطلبة دون سن 
اصطحاب أولياء أمورهم إلتمام إجراءات تثبيت القبول، أما 
الطلبة الذين تم قبولهم ولكنهم خارج مملكة البحرين فترة 
تثبيت القبول المحددة؛ فإن على الطالب الرد على الرسالة 
اإللكترونية الموجهة إليه من قبل بوليتكنك البحرين، يؤكد 
أو  أهله  من  أحداً  ينتدب  ثم  العرض، ومن  قبوله  من خاللها 
وإتمام  الدراسية  الرسوم  لدفع  البحرين  مملكة  في  معارفه 
بمثابة  الخطوة  هذه  تعد  حيث  القبول،  تثبيت  إجراءات 
بالتوجه  شخصياً  الطالب  يقوم  أن  حين  إلى  المقعد  حجز 
إلى مقر البوليتكنك لتوقيع المستندات المطلوبة في موعد 

.)2013 أقصاه )4 سبتمبر 
فقبولهم  االنتظار  قائمة  على  الذين  »الطلبة  أن  وذكرت 

التخصص  في  الشاغرة  المقاعد  توافر  بمدى  مرهون 
المطلوب، وسيتم إعالمهم بتوافر المقاعد يوم األحد المقبل 
للطلبة  التهيئة  أيام  أن  حين  في   ،)2013 أغسطس   25  (
المقبل(،  سبتمبر   5 إلى   3( من  الفترة  خالل  ستكون  الجدد 
وحضورها إلزامي للجميع، في حين ستبدأ الدراسة في )8 

.)2013 سبتمبر 
من جهته، قام القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك 
لمبنى  تفقدية  بزيارة  العسيري  إبراهيم  محمد  البحرين 
عملية  سير  على  لالطمئنان  وذلك  والتسجيل،  القبول 
مالحظات  إلى  واالستماع  المطلوب،  بالشكل  القبول  تثبيت 
العسيري  وعدهم  حيث  أمورهم،  وأولياء  الجدد  الطلبة 
في  المعنيين  مع  وبحثها  االعتبار  بعين  مالحظاتهم  بأخذ 

فيها. للنظر  البوليتكنك 

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
مركز  »إن  النعيمي:  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  قال   [
الدراسي  العام  خالل  نفذ  للوزارة  التابع  والتقويم  القياس 
من  العديد  حول  تقويمياً  أحد عشر مشروعاً   2013 -  2012
الذاتي  التقييم  إطار  في  وذلك  الوزارة،  تنفذها  التي  البرامج 
الوزارة  برامج  تحقيق  مدى  حول  الراجعة  التغذية  وتقديم 
جودة  تطوير  رأسها  وعلى  أجلها  من  وضعت  التي  ألهدافها 

التعليم«.
بدأ  التي  التقويمية  المشاريع  أبرز  »من  أن  وأضــاف 
مشروع  حققه  الذي  التقدم  مدى  تقويم  تنفيذها  في  المركز 
تحقيق  مستوى  على  المستقبل  لمدارس  حمد  الملك  جاللة 
المشروع ألهدافه التعليمية، كما تم أيضاً تقويم عدد من الكتب 
الدراسية المطورة في مادّتي العلوم والرياضيات أبرزها كتب 
والصفّين  االبتدائية،  بالمرحلة  والسادس  الخامس  الصفّين 
هذه  تأتي  حيث  اإلعدادية  للمرحلة  اإلعدادي  والثالث  الثاني 
لهذه  العلمي  المحتوى  وتطوير  تحسين  إطار  في  العملية 
العلوم  كتب  تقويم  من  االنتهاء  تم  وبعدما  الدراسية،  الكتب 
األساسي  التعليم  من  األولى  الحلقة  لصفوف  والرياضيات 
باشر  فقد  المعلمين  مستوى  على  وأما  االبتدائية.  بالمرحلة 
المركز تقويم فاعلية برنامج دبلوم التمهن بالتربية في رفع 
البرامج  أبرز  أحد  يمثل  باعتباره  للمعلمين  المهنية  الكفاءة 
وترتبط  المعلمين  أداء  تطوير  في  تساهم  التي  األساسية 
بصورة مباشرة بالترقي المهني لهم«. الفتاً إلى »إعداد دليل 
توزيع  تم  االجتماعي حيث  اإلرشاد  اختصاصيي  أداء  تقويم 
الدليل على المعنيين بالخدمة االجتماعية وتقديم ورش عمل 

تدريبية لهم«. 
من  األولى  المرحلة  تنفيذ  من  االنتهاء  »تم  أن  وأضاف 
صور  إلعداد  يهدف  الذي  األسئلة  بنوك  منظومة  مشروع 
خالل  من  والرياضيات  العلوم  مادّتي  في  اختبارية  لفقرات 

كتابة الفقرات االختبارية وتحكيمها تمهيداً لتجريبها«.

زباري رئيسًا جديدًا لجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية
§المنامة ـ جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية

المياه  وتقنية  علوم  جمعية  انتخبت   [
الخليجية مجلس إدارتها الجديد للدورة المقبلة 
للجمعية  العام  االجتماع  خالل   2015 ـ   2013
العمومية الذي عقد أخيراً في العاصمة المنامة، 
إذ انتخب األعضاء أستاذ الموارد المائية بجامعة 
الخليج العربي وليد خليل زباري رئيساً لمجلس 
إدارة الجمعية، فيما تم اختيار حمد الحاتمي من 
علي  والبحريني  للرئيس،  نائباً  عمان  سلطنة 
حسن ناصر أميناً للسر والبحريني محمد قمبر 

أميناً مالّياً.
إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الجمعية استحداث 
نشاطات  لتفعيل  للجمعية  إداري  مدير  منصب 
الجمعية وتكثيف التواصل مع أعضاء الجمعية، 
العربية  المحافل  في  الجمعية  نشاطات  وإبراز 
بنود  تنفيذ  متابعة  إلى  باإلضافة  والدولية 
المقبلة،  للفترة  للجمعية  االستراتيجية  الخطة 
وتم تعيين  الرئيس السابق للجمعية علي رضا 
حسين في هذا المنصب لما يتميز به من خبرة 
إنشائها،  منذ  الجمعية  أعمال  في  كبيرة  إدارية 
في الوقت الذي تشكل المجلس الجديد بعضوية 

كل من عبدالعزيز الطرباق وعبداللطيف المقرن 
راشد  وحمد  السعودية،  العربية  المملكة  من 
الكواري من دولة قطر وأحمد علي مراد من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ومحمد علي المراد من 
العبري من سلطنة  الكويت وراشد يحيى  دولة 

عمان.
االجتماع  خالل  المجتمعون  ناقش  ذلك،  إلى 
من  الجمعية  أعضاء  من  مجموعة  حضره  الذي 
من  مندوب  وبإشراف  البحرين  وخارج  داخل 

وزارة التنمية االجتماعية مجموعة من التقارير 
اإلدارة،  مجلس  قبل  من  لالجتماع  المرفوعة 
كتقرير مجلس اإلدارة السابق عن أعمال الدورة 
والخطة  للجمعية  المالي  والتقرير  المنتهية 
الخطة  إطار  في  الجمعية  ألنشطة  المستقبلية 
األعضاء  ناقش  فيما  للجمعية،  اإلستراتيجية 
التقريرين األدبي والمالي المعد من قبل المجلس 

السابق للدورة االنتخابية 2011 ـ 2013.
الجمعية  أعضاء  أكــد  االتجاه  هــذا  وفــي 

العلمية  األنشطة  زيادة  ضرورة  العمومية 
خالل  من  األعضاء  مع  المستمر  والتواصل 
من  واالستفادة  الحديثة،  االتصال  سبل  تطوير 
شدد  كما  الحديثة،  االجتماعي  التواصل  قنوات 
المجتمعون على ضرورة تعزيز الجانب اإلداري 
االستشارية  الهيئة  دور  وتفعيل  للجمعية 
والمؤسسين  السابقين  الرؤساء  من  المكونة 
للجمعية من أجل االستفادة من خبراتهم من أجل 
أنشئت  التي  األهداف  لتحقيق  بالعمل  االرتقاء 

من أجلها هذه الجمعية والتي من أهمها تشجيع 
بها،  والنهوض  المياه  بعلوم  االهتمام  ونشر 
وبرامج  والدراسات  العلمي  البحث  وتشجيع 
مجاالت  في  المحلية  القدرات  وتطوير  التدريب 
الوعي  ونشر  المختلفة،  المياه  وتقنية  علوم 
المائي في دول الخليج العربي الواقعة في إحدى 

أكثر مناطق العالم جفافاً.
يشار إلى أن جمعية علوم وتقنية المياه هي 
أول جمعية خليجية أنشئت بمباركة من األمانة 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة 
البحرين  مملكة  حكومة  وتفضلت   1987 العام 
في  العاملين  لكل  ويحق  مقرها.  باستضافة 
مجاالت المياه المختلفة المقيمين في دول مجلس 
التعاون االنتماء إليها، وكذلك المؤسسات العامة 
الخبرة  العلمية وبيوت  والتعليمية والجمعيات 
والشركات في أنحاء العالم، وقد قامت الجمعية 
منذ إنشائها بتنظيم العديد من األنشطة العلمية 
ومن  المجلس  دول  في  تقيمها  التي  المختلفة 
كل  تعقد  التي  للمياه  الخليج  مؤتمرات  أهمها 
سنتين، حيث عقدت مؤتمرها العاشر في أبريل 
لعقد  ترتب  حالّياً  وهي  قطر،  دولة  في   2012

مؤتمرها الحادي عشر في العام 2014.

محمد العسيري أثناء تفقده لسير عملية تثبيت القبول في »البوليتكنك«

االجتماع العام للجمعية العمومية الذي عقد أخيراً في العاصمة المنامة

سوار: معظم المتحرشين باألطفال جنسّياً هم من األقارب


