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البحرين تت�سامن مع تون�س وال�سومال وال�سني وقرغيز�ستان 

النعيمي: ما�سون بتقدمي اخلدمات الرتبوية للطلبة املر�سى

“التوا�سل املجتمعي” النيابية تزور “العمل”

املنامة - بن���ا: ا�ستنك���رت وزارة اخلارجية 
ب�سدة الهجوم الإرهاب���ي الذي ا�ستهدف دورية 
للجي�ش بولية الق�رصين باجلمهورية التون�سية، 
واأ�سف���ر عن وقوع عدد من القتلى وامل�سابني، 
معرب���ة عن بال���غ تعازيه���ا وموا�ساته���ا لأهايل 

ال�سحايا، ومتنياتها للجرحى بال�سفاء العاجل.
واأكدت وزارة اخلارجية دعم مملكة البحرين 
ال�سقيقة  التون�سي���ة  وم�ساندته���ا اجلمهوري���ة 
فيم���ا تتخذه من اإج���راءات؛ للق�س���اء على مثل 
ه���ذه الأعم���ال الإجرامي���ة الت���ي تتناف���ى م���ع 
املبادئ الأخالقية والإن�سانية كافة، وت�ستهدف 
موق���ف  وال�ستق���رار، جم���ددة  الأم���ن  زعزع���ة 
اململك���ة الثاب���ت والرا�سخ الراف����ش لالإرهاب 
بجمي���ع اأ�سكال���ه والداع���ي اإلى ����رصورة تكاتف 
اجلهود كافة؛ للق�ساء عل���ى العنف والتطرف، 
والتخل�ش م���ن اآفة الإرهاب الت���ي تهدد الأمن 

وال�سل���م يف العامل اأجم���ع. واأدانت وزارة خارجية 
ب�س���دة الهجوم الإرهابي ال���ذي وقع اأمام الق�رص 
بجمهوري���ة  مقدي�س���و  مدين���ة  يف  الرئا�س���ي 
ال�سومال الفيدرالية واأ�سفر عن مقتل واإ�سابة 
الع����رصات م���ن الأ�سخا����ش، معربة ع���ن خال�ش 
تعازيها وموا�ساتها لأهايل ال�سحايا ومتنياتها 
بال�سف���اء العاج���ل للم�سابني جراء ه���ذا العمل 
الإرهابي الذي ل ميت لأي دين ب�سلة، ويتنافى 

مع املبادئ الإن�سانية والأخالقية كافة.
م���ع  البحري���ن  وق���وف  ال���وزارة  واأك���دت 
ال�سقيق���ة  الفيدرالي���ة  ال�سوم���ال  جمهوري���ة 
ودعمه���ا ملا تتخ���ذه م���ن اإج���راءات يف مواجهة 
العن���ف والتط���رف والإره���اب، واإح���الل الأم���ن 
وال�ستقرار، وبن���اء موؤ�س�س���ات الدولة، جمددة 
موقف اململكة الرا�سخ والراف�ش لالإرهاب بكل 
�سوره اأ�سكاله ومهما كان���ت دوافعه ومربراته 

واجله���ة التي تق���ف وراءه، وت�سامنها مع جميع 
اجلهود الدولي���ة املبذولة؛ للق�س���اء على هذه 

الآفة اخلطرية يف كل دول العامل.
كما اأدان���ت “اخلارجية” الهج���وم الرهابي 
ال���ذي تعر�س���ت له �سف���ارة جمهوري���ة ال�سني 
ال�سعبي���ة ل���دى جمهورية قرغيز�ست���ان، معربة 
ع���ن خال�ش متنياته���ا بال�سف���اء العاجل جلميع 
امل�ساب���ني جراء ه���ذا العم���ل الجرام���ي الذي 
يتنافى مع كاف���ة العراف والقوان���ني الدولية 

والن�سانية.
وتوؤك���د وزارة اخلارجي���ة ت�سام���ن مملك���ة 
ال�سعبي���ة،  ال�س���ني  جمهوري���ة  م���ع  البحري���ن 
وجمهورية قرغيز�ستان ودعم جهودهما الرامية 
اإلى الق�ساء على كافة ا�سكال العنف والتطرف 
والرهاب واحلفاظ على اأمن و�سالمة املواطنني 

واملقيمني على ارا�سيهما.

مدين���ة عي�س���ى- وزارة الرتبية والتعلي���م: بناًء 
عل���ى توجيه���ات القي���ادة احلكيمة ب����رصورة توفري 
املزيد م���ن الهتمام بالطلبة، ل�سيم���ا من يحتاجون 
اإل���ى رعاية خا�سة، و�سم���ن ال�ستعدادات لبدء العام 
الدرا�سي 2017/2016، قام وزير الرتبية والتعليم 
ماجد النعيمي بزيارة عدد من الطلبة املر�سى الذين 
يتلقون عالجهم حالياً مبجمع ال�سلمانية الطبي، حيث 
اطماأن على حالتهم ال�سحية، والتقى عدداً من اأولياء 
اأمورهم. واأكد الوزي���ر اأن الوزارة �ستوا�سل يف العام 
الدرا�سي اجلديد تق���دمي الدعم الالزم لهوؤلء الأبناء 
على جمي���ع امل�ستويات، وذلك ع���رب تقدمي الربامج 
والت�سهيالت الت���ي ت�سمن ح�سوله���م على التعليم 
املنا�سب، ف�سالً عن مراعاتهم يف تقدمي المتحانات، 
ويف عملية التقومي، وغري ذلك من و�سائل امل�ساندة 

والت�سجيع.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الجتماعي���ة: ح����رص وكي���ل وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة املعني بقطاع العم���ل �سباح الدو�رصي 
اأم����ش الأول اللق���اء التعريف���ي ال���ذي نظمته جلنة 
التوا�سل املجتمعي بالأمانة العامة ملجل�ش النواب 

ملوظفي ومنت�سبي الوزارة.
وبهذه املنا�سبة، اأكد الدو�رصي اأهمية التعاون 
القائم بني ال�سلطت���ني التنفيذية والت�رصيعية مبا 
يحق���ق م�سالح اجلميع، وخدم���ة الق�سايا الوطنية، 
ويف مقدمته���ا تنمية املوارد الب�رصية وتطوير �سوق 

العمل.
ويه���دف اللق���اء اإلى ن����رص الثقاف���ة الربملانية 
والعملية الت�رصيعية والرقابي���ة يف مملكة البحرين، 
وعر����ش اأب���رز اإجن���ازات جمل����ش الن���واب، والعمل 
عل���ى تعري���ف املوظفني باأه���م واأب���رز الت�رصيعات 
الن���واب عل���ى  الت���ي يعم���ل جمل����ش  والقوان���ني 
حتقيقه���ا يف خمتل���ف املجالت، اإل���ى جانب تعزيز 

التعاون والتوا�سل املجتمعي مع خمتلف قطاعات 
وموؤ�س�سات الدولة. 

وقدم���ت جلن���ة التوا�س���ل املجتمع���ي باأمانة 
جمل����ش النواب عر�ساً موجزاً عن العملية الت�رصيعية 
يف مملكة البحري���ن والأدوار التي يقوم بها جمل�ش 
النواب، حيث مت خاللها عر�ش امل�سرية الربملانية 
يف مملك���ة البحري���ن، والتنظي���م الداخل���ي ملجل�ش 

الن���واب واأجهزت���ه الرئي�سي���ة اإل���ى جان���ب اللجان 
الدائم���ة مبجل�ش النواب وامله���ام التي تقوم بها، 
واأب���رز اجلهود التي يبذلها جمل����ش النواب يف عدة 
قطاع���ات جمتمعي���ة منه���ا قطاع���ات املتقاعدين 
والإ�س���كان وال�سح���ة وال�سب���اب والريا�س���ة وذوي 
الحتياج���ات اخلا�س���ة، بالإ�سافة اإل���ى الإجابة عن 

ال�ستف�سارات القانونية والت�رصيعية للموظفني.

• وزير الرتبية والتعليم لدى زيارته للطلبة املر�سى مبجمع ال�سلمانية الطبي	

• من اللقاء التعريفي	

بحث التن�سيق امل�سرتك بني 
“ديوان اخلدمة” و“جامعة البحرين”

“املــرور” تنظــم حما�ســرات 
لتاأهيل حرا�س املدار�س

تعييـــــن كوادر اأكادمييـــة 
جديدة يف “البوليتكنك”

املنام���ة- بن���ا: بحث رئي����ش ديوان 
خ���الل  الزاي���د  اأحم���د  املدني���ة  اخلدم���ة 
ا�ستقباله رئي�ش جامع���ة البحرين ريا�ش 
حمزة عدًدا من املو�سوعات ذات الهتمام 
امل�سرتك بني الدي���وان واجلامعة، والتي 
م���ن �ساأنه���ا تعزي���ز التع���اون والتن�سيق 
بينهما، والذي ياأتي يف اإطار تقدمي مزيد 
م���ن اخلدمات يف جم���ال امل���وارد الب�رصية 

باأعلى درجات الدقة والكفاءة.
واأ�ساد رئي�ش ديوان اخلدمة املدنية 
بالتع���اون القائ���م م���ع وزارات وهيئات 
اململكة لتطوير الأداء والرتقاء باملوارد 
الب�رصي���ة، مم���ا ي�سه���م يف رف���ع م�ست���وى 
واإنتاجيته���ا، موؤك���دا حر����ش  خدماته���ا 
دي���وان اخلدم���ة املدني���ة عل���ى تر�سيخ 

ثقافة اجلودة وتطوير العمل احلكومي.

م���ن جانب���ه، اأع���رب رئي����ش جامع���ة 
البحري���ن عن �سك���ره وتقدي���ره لديوان 
اخلدمة املدنية، وم���ا يقوم به من جهود 
متميزة يف جمال تنظيم وتطوير املوارد 
الب�رصية، مما يع���ود بالنفع على خمرجات 
اجلامعة واململكة باعتبار العن�رص الب�رصي 

البحريني الرثوة احلقيقية لبناء الوطن.
واأ�ساد رئي�ش ديوان اخلدمة املدنية 
بجامعة البحرين باعتباره���ا �رصحاً وطنياً 
ومنرباً تعليمياً يخرج الكفاءات الوطنية 
املوؤهلة والت���ي ت�ستفيد منه���ا اململكة 
من خالل انخ���راط خريجيها يف القطاعني 
العام واخلا����ش وموا�سلة البناء لالرتقاء 
مبملكتن���ا واإجنازاته���ا الت���ي حتققت يف 
ظ���ل امل����رصوع الإ�سالحي الكب���ري جلاللة 

امللك.

�سم���ن  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
ا�ستع���دادات الإدارة العام���ة للم���رور لتاأمني 
�سالم���ة الطلبة خ���الل العودة اإل���ى املدار�ش، 
نظم���ت الإدارة حما����رصات مروري���ة توعوي���ة 
لتاأهي���ل حرا����ش املدار�ش مبرك���ز التدريب 
التاب���ع لوزارة الرتبية والتعليم بح�سور 150 

فرداً من حرا�ش املدار�ش. 
وتهدف املحا����رصات اإلى توعية احلرا�ش 
بكيفي���ة تاأم���ني �سالمة الطلب���ة وم�ساعدتهم 

على عب���ور الطريق اأو ال�سع���ود والنزول من 
احلاف���الت ومركبات اأولي���اء اأمورهم بطريقة 
اآمنة بعي���داً عن احل���وادث والإ�ساب���ات، كما 
ا�ستملت املحا�رصات على طريقة التعامل مع 
الطلبة باأ�سل���وب ي�سمن �سالمتهم اإلى جانب 
تدريب حرا�ش املدار�ش على كيفية التعامل 
مع احلرك���ة املرورية وتنظيمه���ا عند بوابات 
مدار�سه���م يف اإط���ار عمل تكامل���ي مع �رصطة 

املجتمع.

مدين���ة عي�س���ى – بوليتكن���ك البحرين: 
يف اإط���ار ا�ستعداده���ا لبدء الع���ام الأكادميي 
اجلدي���د 2016 – 2017، ����رصح مدي���ر اإدارة 
امل���وارد الب�رصي���ة بكلي���ة البحري���ن التقني���ة 
اأن  املحم���ود  البحرين(عدن���ان  )بوليتكن���ك 
الإدارة حر�ست على تعزيز الكادر الأكادميي 
يف الكلي���ة بان�سم���ام جمموعة م���ن الأ�ساتذة 
ذوي اخلربة والكفاءة، كل يف جمال تخ�س�سه، 
والذي���ن ميثلون عددا من اخل���ربات الوطنية 
والدولية يف جمال التعلي���م التطبيقي، ياأتي 
على راأ�سها البحرينية، والهندية، واليونانية، 
والنيوزيالندي���ة، والربيطانية، واملوزمبيقية 

بالإ�سافة اإلى الكامريونية.
واأو�س���ح املحم���ود اأن الإدارة التنفيذية 
حر�ست عل���ى اأن يكون قب���ول الطلبة اجلدد 
مرتب���ط ارتباًط���ا مبا����رًصا بق���درة البوليتكنك 
عل���ى ا�ستيفاء املعاي���ري امللتزمة بها، وعلى 
راأ�سها تواف���ر الطاقم الأكادمي���ي املنا�سب 
لعدد الطلب���ة يف كل تخ�س�ش، بالإ�سافة اإلى 
القاع���ات الدرا�سي���ة واملخت���ربات والور�ش، 
وذلك ك���ون ه���دف البوليتكن���ك يرتكز على 
ج���ودة التعليم املق���دم للطلب���ة ولي�ش على 

الكم.
ال���كادر  اإخ�س���اع  مت  اأن���ه  اإل���ى  واأ�س���ار 
مكث���ف  تدريب���ي  برنام���ج  اإل���ى  الأكادمي���ي 
يه���دف اإل���ى �سق���ل مهاراته���م الأكادميية، 
ا فيما يتعلق مبنه���ج التعلم القائم  خ�سو�سً
على حل امل�س���كالت املعتمد يف التدري�ش يف 

البوليتكنك.

وعل���ى �سعي���د مت�س���ل، ق���ال املحمود 
اإن���ه مت الإيعاز اإل���ى اإدارة اجل���ودة والقيا�ش 
تدري���ب  مبهم���ة  بالبوليتكن���ك  والتحلي���ل 
بالطلب���ة  املبا����رصة  العالق���ة  ذات  الأق�س���ام 
وال���زوار مثل رج���ال الأمن وطاق���م الت�سجيل 
واملرا�سلني على كيفي���ة التعامل مع الطلبة 
والرد على ا�ستف�ساراتهم مبا يعزز من جودة 

اخلدمات املقدمة يف البوليتكنك.
اأم���ا بالن�سبة اإلى اإدارة امل���وارد الب�رصية، 
فاأك���د املحمود حر����ش الإدارة عل���ى اإخ�ساع 
وور����ش  تدريبي���ة  دورات  اإل���ى  موظفيه���ا 
عم���ل ته���دف اإلى الرتق���اء باخلدم���ات التي 
يقدمونها، ول�سمان �سالمة الإجراءات وعملية 
التوظي���ف وتقييم املوظفني وم���ا اإلى ذلك 
وتطابقها م���ع القوان���ني والأنظمة املعتمدة 

من قبل ديوان اخلدمة املدنية.

• عدنان املحمود	

تكثيف الدوريات لتغطية املنا�سبات وفق احلاجة الأمنية
يف زيارة ملديرية �رصطة ال�سمالية... نائب رئي�ش الأمن العام:

املنامة - وزارة الداخلية: زار نائب رئي�ش 
الأم���ن العام العميد خليفة ب���ن اأحمد اآل خليفة 
مديري���ة �رصطة املحافظ���ة ال�سمالية، حيث كان 
يف ا�ستقبال���ه املدير العام للمديري���ة وروؤ�ساء 

املراكز.
ويف م�سته���ل الزيارة، تفق���د نائب رئي�ش 
الأم���ن الع���ام الإدارات والأق�س���ام، واطلع على 
التقني���ات املتط���ورة امل�ستخدم���ة يف تق���دمي 
خدم���ات اأمنية متقدمة للمواطنني واملقيمني، 
مب���ا م���ن �ساأن���ه تعزي���ز اإ�سرتاتيجي���ة ال�رصاكة 
املجتمعية التي تتبناه���ا كافة قطاعات وزارة 

الداخلية.
ويف الزيارة التي تاأتي يف اإطار الطالع على 

�س���ري العمل مبديري���ات ال�رصط���ة واحتياجاتها 
اطل���ع  الأمني���ة،  الواجب���ات  اأداء  ي�سم���ن  مب���ا 
نائ���ب رئي�ش الأمن العام عل���ى اخلطط الأمنية 
املعمول بها حلفظ الأمن وحماية النظام العام 
وتاأمني الفعاليات واملنا�سبات يف اإطار التوجه 
الأ�سيل لتعزيز ج�سور التوا�سل مع املواطنني 
م�ساعف���ة  اأهمي���ة  اإل���ى  لفت���ا  واملقيم���ني، 
اجله���د والعمل املتوا�سل املره���ون باللتزام 

بالقانون.
و�س���دد نائ���ب رئي����ش الأم���ن الع���ام على 
�رصورة تكثيف الدوريات وف���ق احلاجة المنية 
لتغطية املنا�سبات والعمل على تعزيز ال�رصاكة 
املجتمعي���ة والتوا�س���ل مع كاف���ة الفعاليات؛ 

ملن���ع انت�س���ار اجلرمي���ة واحل���د م���ن الظواه���ر 
ال�سلبية، م�سرًيا اإل���ى ما ميكن اأن توؤديه مراكز 

ال�رصطة للم�ساعدة يف حل الق�سايا الأ�رصية.
كم���ا اطلع نائ���ب رئي�ش الأم���ن العام على 
اإيج���از يت�سم���ن دور ومهمات �رصط���ة املجتمع 
املجتمعي���ة  الأطي���اف  كل  م���ع  التوا�س���ل  يف 
وامل�سوؤولي���ات التي تنه�ش به���ا وال�ستعداد 

لعودة الطلبة اإلى املدار�ش.
ويف ختام الزيارة، اأعرب نائب رئي�ش الأمن 
الع���ام عن �سك���ره وتقديره ملنت�سب���ي مديرية 
�رصط���ة املحافظ���ة ال�سمالية، م�سي���داً بدورهم 
يف حف���ظ الأم���ن والنظام الع���ام، متمني���اً لهم 

التوفيق وال�سداد يف خدمة الوطن.

• نائب رئي�ش الأمن العام يزور مديرية �رصطة املحافظة ال�سمالية	


