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«البحرينية لتنمية الطفولة» تشارك
في معرض ملتقى الربيع الرابع

«بوليتكنك البحرين» تشارك في معرض البحرين الدولي العاشر للحدائق
[ في خطوة دعم وتعاون مع المبادرة الوطنية
لتنمية القطاع الزراعي ،شاركت كلية البحرين
التقنية (بوليتكنك البحرين) في معرض البحرين
الدولي العاشر للحدائق الذي أقيم تحت رعاية
عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة وبحضور ولي العهد صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة،
وقرينة عاهل البالد صاحبة السمو الملكي األميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وقد احتوى جناح «البوليتكنك» في المعرض

على عرض لنماذج من بعض المشاريع الطالبية
المتعلقة بقطاع الزراعة في المملكة ،المرتبطة
بعنوان المعرض هذا العام «التكنولوجيا
الزراعية».
ومن أبرز المشاريع الطالبية التي تم عرضها
في جناح «البوليتكنك» خطة عمل نموذجية للبدء
في مشروع للزراعة باستخدام التقنيات الزراعية
ال
الحديثة والمنشآت المائية ويمكن اعتباره دلي ً
إرشادياً ألي شخص يرغب في بدء مشروعه
االستثماري الخاص كدعم للمشاريع الريادية

في قطاع الزراعة .واستخدم القائمون على جناح
«البوليتكنك» في المعرض فليماً قصيرا ً قام الطالب
بتصويره وإنتاجه بصورة احترافية يتمحور
حول مكونات القطاع الزراعي في البحرين من
الزراعة التقليدية والحديثة ورواد األعمال.
ومن ضمن المواضيع التي غطتها مشاريع
طالب «البوليتكنك» أيضاً الزراعة في دول مجلس
التعاون ،وسبل دعم االستثمار في صناعة
الزراعة ،وتطوير الزراعة باستخدام المنشآت
المائية واألمن الغذائي في مملكة البحرين.

مركز السنابس لمصادر المعرفة يستقبل أطفال «المرخ الخيرية»

[ شاركت الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة في المعرض المصاحب لـ «ملتقى الربيع
الرابع» ،تحت شعار« :باللعب ...نتعلم الحياة» والذي نظمته جمعية الكلمة الطيبة برعاية
الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
وقد كانت مشاركة الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة في هذا الملتقى نابعة من حرصها
الشديد على دعم األنشطة والفعاليات التي توجه لخدمة الطفولة بالمجتمع وتساهم في
نموهم وتطورهم في أفضل البيئات المساندة لهم.
وقد مثلت الجمعية مشرفة مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع
والنطق حنان الحداد في المعرض المصاحب للملتقى بعرض مجموعة من األدبيات
واإلصدارات الفنية الخاصة بالجمعية و المتعلقة بقضايا الطفولة.

[ استضاف مركز السنابس لمصادر
المعرفة أطفال جمعية المرخ الخيرية
المشاركين في دورات عطلة الربيع ،حيث
تعرف الطلبة على أقسام المركز المختلفة
وشارك بالزيارة أطفال المرحلة االبتدائية.
يُذكر أن المركز يتكون من قسم للصحف
والمجالت ،وقسم الدوريات والمراجع،
ومكتبة األطفال وقاعة القراءة ،وقسم الكتب
ومكتبة اإلنترنت ،باإلضافة إلى أن المركز
يضم  7آالف كتاب من مختلف مجاالت
العلوم والمعرفة.
ومن أهم أهداف المكتبة تشجيع جميع
شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية
على القراءة والبحث واالطالع ،كما ويقدم
خدمة إعارة الكتب.

«سند االبتدائية للبنات»
تكرم ولية األمر المثالية
[ كرمت مدرسة سند االبتدائية للبنات السيدة فوزية علي عبداهلل كولية آمر مثالية
للفصل الدراسي الحالي ،وذلك نظير متابعتها المستمرة وعطائها الدائم وتفاعلها مع مجلس
األمهات في المدرسة.

إدارة التمريض تنظم احتفا ًال بمناسبة يوم التمريض الخليجي

[ نظمت إدارة التمريض بالرعاية الصحية
األولية في وزارة الصحة احتفاالً بمناسبة يوم
التمريض الخليجي ،وذلك تحت رعاية الوكيل
المساعد للرعاية األولية والصحة العامة مريم
الجالهمة ،بحضور رئيسة خدمات التمريض
للرعاية األولية والصحة العامة ناهيد العوضي،

ونائبة رئيسة خدمات التمريض للرعاية
األولية والصحة العامة وهيبة الحلو ،ورئيسات
التمريض للمناطق الصحية ،وعدد من الممرضات
في المراكز الصحية ،وذلك في فندق « »kبمنطقة
الجفير.
هذا ،ويُحتفل بيوم التمريض الخليجي في 13

مارس /آذار من كل عام ،كتحية إكبار وإجالل
وتقدير لكل الممرضين والممرضات على ما
يبذلونه من جهد وتفا ٍن في خدمة المرضى ،إذ
تحتفي دول مجلس التعاون اليوم بيوم التمريض
الخليجي هذا العام تحت شعار «التمريض
الخليجي ...المواطنة ...تطلعات وآمال».

«من أجل رقبة سليمة» ...محاضرة
تثقيفية بـ «مدينة حمد االجتماعي»

«التربية» تنظم ورشة «كيفية التعامل مع األمراض المزمنة»
[ نظمت إدارة التعليم الخاص
بوزارة التربية والتعليم بالتعاون
مع قسم الصحة المدرسية بوزارة
الصحة ورشــة عمل حول كيفية
التعامل مع األمــراض المزمنة في
المدارس ،نفذتها مجموعة من األطباء

االستشاريين بمجمع السلمانية
الطبي ،لفائدة  30ممرضاً وممرضة
بالمدارس الخاصة ،حيث أقيمت
الورشة بمدرسة األلفية الجديدة.
وتهدف الورشة إلى التعريف
بــاألمــراض المزمنة ،واألسباب

التي تؤدي إلى اإلصابة بها وطرق
عالجها ،حيث تعرف المشاركون على
كيفية التعامل مع الحاالت المصابة
باألمراض المزمنة بين طلبة المدارس
مع التركيز على طرق الوقاية منها.
كما تخلل الورشة عدة تطبيقات

عملية تم خاللها تعريف المشاركين
بكيفية استخدام أجهزة الربو واألدوية
المساعدة لعالج حاالت األمراض
المزمنة ،باإلضافة إلى تزويدهم
باإلرشادات التي يجب أن يتبعوها
أثناء تلقيهم مثل هذه الحاالت.

«كيف أجدد طاقتي الذهنية» محاضرة بـ «المحرق االجتماعي»
[ أقــام مركز مدينة حمد االجتماعي
التابع إلدارة تنمية المراكز االجتماعية
ورشة بعنوان« :من أجل رقبة سليمة»
قدمت الورشة اختصاصية العالج الطبيعي
التابعة لجمعية العالج الطبيعي البحرينية
المعالجة غدير زين الدين واشتملت الورشة
على :محاضرة تعريفية لتشريح الرقبة،
الطرق الوقائية للمحافظة على رقبة سليمة،
آالم الرقبة الشائعة وأسبابها ،عرض عملي

لتمارين الوقاية من آالم الرقبة ،ثم عرض
عملي لتمارين عالجية آلالم الرقبة الشائعة.
حضر الورشة عدد من سيدات المجتمع،
باإلضافة إلى مجموعة من طالبات مدرسة
العهد الزاهر الثانوية للبنات.
وتأتي هذه الــدورة ضمن سلسلة من
البرامج التثقيفية والتوعوية واإلرشادية
التي يقدمها المركز بهدف نشر الوعي بين
أفراد المجتمع.

[ نظم مكتب اإلرشاد األسري بمركز
المحرق االجتماعي التابع لوزارة التنمية
االجتماعية ،بالتعاون مع مدربة التنمية
زهراء باقر بشرية محاضرة إنمائية بعنوان
«كيف أجدد طاقتي الذهنية» ،حيث هدفت
المحاضرة إلى التعريف بأنواع التأمالت
وفوائد كل منها وتخللت المحاضرة جلسة
للتأمل واالسترخاء وهي (التأمل الذهني).
وعبر الحضور عن إعجابهم ومدى
استفادتهم من هذه الجلسة وعبروا عن
رغبتهم بحضور زهراء لمزيد من جلسات
التأمل واالسترخاء.

