
البحرين تحضر مؤتمر “الكومنولث”
المملكة ف���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  م��س��ي��رة  ع��ل��ى  ال���ض���وء  ت��س��ل��ي��ط 

ش���اركت هيئة ج���ودة التعلي���م والتدريب، 
أداء  مراجع���ة  إدارة  مدي���ر  ف���ي  ممثل���ًة 
ف���ي  خالد الباك���ر  الحكومي���ة  الم���دارس 
الكومنول���ث  لمجل���س  الدول���ي  المؤتم���ر 
ل���إدارة التعليمي���ة بعنوان “مهني���ة التعلم: 
فرص���ة للقي���ادة والتح���دي” ال���ذي عقد في 
الفت���رة 12 إل���ى 16 نوفمب���ر 2018، بمدينة 

فاليتا في مالطة. 
وتأت���ي مش���اركة الهيئة إلى جان���ب خبراء 
)المملك���ة  أبرزه���ا  الكومنول���ث  دول  م���ن 
س���نغافورة،  كن���دا،  أس���تراليا،  المتح���دة، 
وجن���وب إفريقي���ا(، بن���اًء عل���ى دع���وة م���ن 
المجلس للمشاركة في المؤتمر، حيث قدم 
الباك���ر ورقة علمي���ة تحت عنوان “دراس���ة 
حالة: جهود تحس���ين األداء المدرسي في 
البحرين”؛ رك���ز فيها على الربط بين جهود 
التحس���ين وج���ودة التعليم ف���ي المدارس 

الحكومية. 

كم���ا س���لط الض���وء عل���ى مس���يرة تطوي���ر 
التعلي���م ف���ي البحري���ن من���ذ إنش���اء هيئ���ة 
جودة التعلي���م والتدريب في العام 2008، 
وما نتج عن تأسيس���ها م���ن تطوير آلليات 
تحس���ين األداء المدرسي، واالستدامة في 

رف���ع األداء وتمي���زه، وم���ا ينت���ج ع���ن ذلك 
م���ن تعزي���ز مواط���ن الق���وة في المؤسس���ة 
التعليمي���ة، وكيفي���ة اس���تدامتها بالص���ورة 
التي تتوافق مع أفضل ممارس���ات الجودة 

على المستوى الدولي.

وتن���اول المؤتم���ر 4 محاور رئيس���ة، وهي: 
مح���ور مجتمع���ات التعل���م لتطوي���ر األداء 
الممارس���ة  مجتمع���ات  مح���ور  المدرس���ي، 
لتطوي���ر التعلم، محور بن���اء القدرات للنمو 
المؤسسي، ومحور السياسات والحوكمة.

جانب من فعاليات المؤتمر

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخليةالمنامة - وزارة الداخلية

أقام���ت مديرية ش���رطة محافظة المحرق، بالتع���اون مع اإلدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الكهرب���اء والماء، أولى المحاضرات 
التوعوية عن مخاطر إساءة استخدام األجهزة الكهربائية وكيفية التعامل مع الحرائق الناجمة عنها، شاركت فيها عدد من ربات 

المنازل، بمركز الدفاع المدني بمحافظة المحرق، على أن يتم إقامة المحاضرتين التاليتين يومي 5 و 12 يناير المقبل.

وبدأت المحاضرة بع���رض فيلم تعريفي 
المجتم���ع  خدم���ة  ش���رطة  لخدم���ات 
بمديري���ة ش���رطة محافظ���ة المحرق، ثم 
المحتمل���ة  المخاط���ر  اس���تعراض  ج���رى 
الناتج���ة عن إس���اءة اس���تخدام األجهزة 
الكهربائي���ة، وكيفي���ة تفاديه���ا م���ن خالل 
وتوفي���ر  الخاطئ���ة  الس���لوكيات  تجن���ب 
مس���تلزمات الس���المة، بعده���ا ت���م إعداد 
تمري���ن عمل���ي للمش���اركات تعرفن خالله 
م���ع  الصحي���ح  التعام���ل  كيفي���ة  عل���ى 

الحاالت الطارئة حال حدوثها.
ايجابي���ا  تفاع���ال  المحاض���رة  وش���هدت 
م���ن المش���اركات، حي���ث عب���رن ع���ن بالغ 
المنظم���ة،  الجه���ات  لجه���ود  تقديره���ن 
منوهي���ن بأهمي���ة مث���ل ه���ذا الن���وع م���ن 

المحاض���رات التوعوية الت���ي تهدف إلى 
الس���لوكيات  تجن���ب  بكيفي���ة  تعريفه���ن 
م���ع األجه���زة  التعام���ل  أثن���اء  الخاطئ���ة 

الكهربائي���ة، وإطالعهن عل���ى العديد من 
المعلوم���ات التي لم يكن عل���ى دراية بها 

من ذي قبل.

ف���ي إط���ار احتف���االت مملكة البحرين بأعياده���ا الوطنية، إحياء لذكرى قي���ام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤس���س أحمد 
الفات���ح دول���ة عربية مس���لمة عام 1783 ميالدية، والذكرى 47 النضمامها إلى األمم المتح���دة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 19 
لتس���لم صاحب الجاللة الملك لمقاليد الحكم، قدمت الفرقة الموس���يقية للش���رطة، وانطالًقا من دورها في تدعيم الروح الوطنية، 

استعراضات موسيقية متنوعة في “باب البحرين”.

وتضمن���ت االس���تعراضات معزوف���ات وطني���ة 
ومارش���ات، حي���ث امتزج���ت فيها الموس���يقى 
البحريني���ة  الش���عبية  بالموس���يقى  الوطني���ة 
األصيلة، األمر الذي س���اهم في إضفاء البهجة 
والس���رور ل���دى المواطني���ن والمقيمي���ن به���ذه 

األعياد الوطنية العزيزة.
والقت العروض الموس���يقية، اهتماًما وتقديًرا 
لمتابع���ة  الجمه���ور  اصط���ف  حي���ث  واس���ًعا، 
الع���روض والتي عكس���ت م���ا تتمتع ب���ه الفرقة 
من مس���توى عال ف���ي األداء وخبرات تس���تند 
إلى تاريخ موس���يقي عريق يعود لما يقرب من 
قرن من الزمان، كما أش���اد الحضور بما قدمته 
الفرقة، معبرين عن دور الموس���يقي في تعزيز 

قيم المواطنة وتقوية النسيج االجتماعي.

جانب من التمرين

إقبال كبير على العروض

اس��تعراضات موس��يقية متنوع��ة ف��ي “ب��اب البحري��ن”تمري��ن عملي على التعامل الصحيح م��ع الحاالت الطارئة

فرقة الشرطة تقّدم معزوفات وطنيةشرح مخاطر األجهزة الكهربائية

مدينة عيسى – بوليتكنك البحرين

بدع���م م���ن مجل���س الطلب���ة ون���ادي المتطوعي���ن، نظم قس���م المب���ادرات 
التجارية والمجتمعية بكلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( حملة 
تبرع���ات عيني���ة لل���كالب والقطط الت���ي تحميها جمعي���ة البحرين للرفق 
بالحي���وان )BSPCA(. وتش���مل التبرع���ات الت���ي جمع���ت طعام���ا للقطط 
وال���كالب، إضافة إلى المطه���رات والمبيضات، عبر الصناديق المخصصة 

التي وزعت في أنحاء متفرقة من حرم بوليتكنك.
وأك���دت رئي���س مجموعة المبادرات المجتمعية والتجارية الش���يخة في 
بن���ت خليفة آل خليفة س���عي بوليتكنك إلى دعم المب���ادرات المجتمعية 
بكل أش���كالها وتوجهاتها، مشيرة الى أن هذه ثاني حملة تبرعات لصالح 

مراكز رعاية الحيوانات.
واختتمت: تم تس���ليم التبرعات إلى مركز رعاية الحيوانات في عس���كر 

التابع لجمعية البحرين للرفق بالحيوان في 27 ديسمبر الماضي.

حملة تبرعات للكالب والقطط

“الصحة”: ال نقص بكمامات “البخار” بالمراكز والمستشفيات
المقصري��ن للموظفي��ن  قانوني��ة  وإج��راءات  الصحيح��ة  غي��ر  األخب��ار  يش��يع  م��ن  محاس��بة 

عبرت وزارة الصحة عن بالغ أسفها عما نشر بإحدى الصحف المحلية وتم تداوله عن كمامات “البخار” بالمراكز الصحية التي تعمل 
على مدار الساعة، مؤكدة أنه ال يوجد نقص بهذه الكمامات بجميع المرافق التابعة للوزارة، معربة عن بالغ االستياء إلشاعة أخبار 
غي���ر صحيح���ة جمل���ة وتفصيال، ول���م يتم تحري الدقة والصدق عند نش���ر مثل هذه األخبار المغلوطة، األمر الذي ينعكس على س���ير 

وسالسة العمل، ومستوى تقديم الخدمات الصحية بالمجتمع.

وأك����دت ال����وزارة أن كمام����ات البخ����ار 
ف����ي  كبي����رة  بكمي����ات  موج����ودة 
التابع����ة  والمخ����ازن  المس����تودعات 
المراك����ز  بجمي����ع  وكذل����ك  لل����وزارة، 
التابع����ة  والمستش����فيات  الصحي����ة 
لل����وزارة، إذ يت����م توصيله����ا وتوفيرها 
بش����كل روتين����ي وحت����ى قب����ل انتهاء 
كم����ا  بالمراك����ز،  الموج����ودة  الكمي����ات 
الصغ����ار  لألطف����ال  الكمي����ات  تتواف����ر 
وللكبار على حد س����واء وال يوجد أي 

نقص في توفيرها لجميع المرضى.
ستحاس����ب  أنه����ا  ال����وزارة  وبين����ت 

أو  أخب����ار  بنش����ر  يق����وم  موظ����ف  أي 
معلومات غير صحيحة بأي شكل من 
األش����كال قد تلحق الضرر وتؤثر على 
الصالح العام أو الصحة وتعرقل سير 

الخدمات الصحية بهذه المرافق. 
تق����وم  س����وف  أنه����ا  ال����وزارة  وبين����ت 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة والتحقيق 
م����ع جمي����ع موظفي المراك����ز الصحية 
الت����ي تعم����ل باللي����ل؛ لمعرف����ة من قام 
بتروي����ج الش����ائعات التي أث����رت على 
وإزع����اج  للع����الج  المرض����ى  تلق����ي 
المواطنين، ومن ثم معاقبته بحسب 

األنظمة واإلج����راءات التابعة لديوان 
الخدم����ة المدين����ة؛ نظ����را للتصرف����ات 
ال  الت����ي  المس����ؤولة  وغي����ر  الفردي����ة 
تقبلها وزارة الصحة وتس����يء لجميع 

منتسبي الوزارة.
وأش����ارت إل����ى أن قان����ون العقوب����ات 
ين����ص بالمادة )168( عل����ى أنه يعاقب 
بالحب����س م����دة ال تزي����د على س����نتين 
وبالغرام����ة التي ال تتجاوز 200 دينار 
أو بإح����دى هاتين العقوبتين من أذاع 
عم����ًدا أخب����اًرا أو بيان����ات أو ش����ائعات 
ب����ث دعاي����ات  أو  أو مغرض����ه  كاذب����ة 

مثي����رة إذا كان ش����أن ذل����ك اضطراب 
األم����ن الوطن����ي أو بالنظ����ام الع����ام أو 
إلق����اء الرع����ب بي����ن الن����اس أو إلحاق 
الضرر بالصحة العامة. ويعاقب بهذه 
العقوبة من حاز بالذات أو بالواس����طة 
أو أح����رز مح����ررا أو مطبوع����ا يتضمن 
الفق����رة  ف����ي  ن����ص علي����ه  مم����ا  ش����يئا 
السابقة من دون سبب مشروع، ومن 
حاز أية وس����يلة من وس����ائل الطبع أو 
التس����جيل أو العالني����ة مخصصة ولو 
بصفة وقتية أو إذاعة شيء مما ذكر.
وأش����ارت المادة 169 إل����ى أنه يعاقب 
بالحب����س م����دة ال تق����ل ع����ن س����نتين 
وبالغرام����ة التي ال تتجاوز 200 دينار 
أو بإحدى هاتين العقوبتين من نش����ر 
بإح����دى طرق العالنية أخبار كاذبة أو 
أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة 

كذب����ا إل����ى الغي����ر إذا كان م����ن ش����أنها 
اضط����راب الس����لم الع����ام أو اإلض����رار 
المالي����ة  بالثق����ة  أو  الع����ام  بالصال����ح 
للدول����ة. ف����إذا ترت����ب على هذا النش����ر 
اضطراب الس����لم أو اإلضرار بالصالح 
الع����ام أو بالثق����ة المالي����ة للدولة كانت 
العقوب����ة الحب����س، فض����ال ع����ن ك����ون 
هذا الس����لوك يعد مخالف����ة للتعليمات 
واإلرش����ادات الخاص����ة بالعم����ل وه����ي 
المخالف����ة اإلداري����ة ال����واردة برقم 32 
بالجدول المرف����ق بالالئحة التنفيذية 
لقان����ون الخدم����ة المدني����ة والمعاق����ب 
عليه����ا بالتوقيف عن العم����ل والراتب 
لمدة 10 أيام إلى الفصل من الخدمة.

وأكدت الوزارة أن خدماتها مستمرة، 
وأنها تتعامل مع الجميع بكل شفافية، 
وتهيب بالجميع ضرورة التواصل مع 

القن����وات الرس����مية المخصص����ة؛ لل����رد 
والمالحظ����ات  االستفس����ارات  عل����ى 
الصحيح����ة  المعلوم����ات  واس����تقاء 
تح����ري  ض����رورة  إل����ى  داعي����ة  منه����ا، 
الدقة؛ تجنبا النتش����ار أي ش����ائعات أو 
معلوم����ات مغلوط����ة تؤث����ر على س����ير 
مختل����ف  تقدي����م  وكف����اءة  وسالس����ة 
الخدم����ات الصحي����ة، إذ إن خدم����ات 
وزارة الصحة ليس����ت وليدة اللحظة، 
ولكنه����ا ذات عراق����ة، ووزارة الصح����ة 
الق����درة  ولديه����ا  طويل����ة  خب����رة  له����ا 
عل����ى التعام����ل م����ع جمي����ع الش����كاوى 
والمالحظ����ات الت����ي ترده����ا، علم����ا أن 
أبوابه����ا مفتوح����ة للوق����وف عل����ى أي 
معضلة تؤثر على الخدمات المقدمة؛ 

من أجل فرص التحسين والتطوير.

الجفير - وزارة الصحة
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ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للس���ياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود 
آل خليف���ة، االجتم���اع الراب���ع للجنة تطوير س���وق المنامة أمس ف���ي مركز البحرين 

الدولي للمعارض والمؤتمرات.

مناقش����ة مجموع����ة  االجتم����اع  ف����ي  وت����م 
م����ن المواضي����ع المتعلق����ة بتطوي����ر س����وق 

المنام����ة القديمة، إذ تمت مناقش����ة مقترح 
الش����وارع الت����ي يمك����ن تخصيصها للمش����اة 

الت����ي  األخ����رى  والش����وارع  والمتس����وقين 
س����تفتح للس����يارات بالتنس����يق م����ع وزارة 
األش����غال وش����ؤون البلدي����ات والتخطي����ط 

العمراني.
كم����ا ت����م اس����تعراض مس����تجدات برنام����ج 
طلب����ات تغيي����ر واجه����ات والفت����ات س����وق 
المنام����ة القديم����ة، إذ بلغ����ت ع����دد طلب����ات 
المح����الت م����ا يزي����د ع����ن 70 محال بس����وق 

المنامة تمت الموافق����ة عليها؛ ليتم صيانة 
بأخ����رى  الالفت����ات  واس����تبدال  واجهاته����ا 
والتصامي����م  المعايي����ر  حس����ب  جدي����دة 
المعتم����دة م����ن اللجن����ة؛ لتعزيز م����ن تجربة 
ال����زوار للمناط����ق الكائن����ة ضم����ن المخط����ط 
الرئيس، إذ سيتم تقديم الطلبات من هيئة 
البحرين للس����ياحة والمع����ارض إلى تمكين 

لدعم الكلفة للمحالت بنسبة 50 %.

المنامة - بنا

قبول طلبات 70 محال لتغيير الواجهات بسوق المنامة
“الس��ياحة” تنس��ق لدع��م “تمكي��ن” 50 % م��ن الكلف��ة

اجتماع لجنة تطوير وتنظيم سوق المنامة الرابع


