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رئي�س ديوان ويل العهد 

ي�ستعر�س العالقات مع �سنغافورة

�آل  خليفة  بن  دعيج  بن  خليفة  �ل�شيخ  ��شتقبل 

خليفة رئي�س ديو�ن �شمو ويل �لعهد يف مكتبه بديو�ن 

�شفري جمهورية  �أندر�شون  لورن�س  �لعهد،  ويل  �شمو 

�شنغافورة لدى مملكة �لبحرين.

ورحب رئي�س ديو�ن �شمو ويل �لعهد خالل �للقاء 

ب�شفري جمهورية �شنغافورة م�شتعر�شاً معه �لعالقات 

�شنغافورة  وجمهورية  �لبحرين  مملكة  بني  �لقائمة 

يف  ومناء  تطور  من  بينهما  �لتعاون  ي�شهده  وما 

�شتى �ملجاالت يف �طار �الهتمام �مل�شرتك بني �لبلدين 

�ل�شديقني.

�شنغافورة  جمهورية  �شفري  عرب  جانبه  من 

�لبحرينية  �لعالقات  �إليه  و�شلت  ملا  �رتياحه  عن 

�ل�شنغافورية من تطور ومناء يف �لعديد من �ملجاالت 

حتقيقاً لكل ما فيه خري �لبلدين وم�شلحة �شعبيهما، 

يف  �ال�شتمر�ر  على  �شنغافورة  حر�س  على  موؤكد�ً 

حتقيق �ملزيد من �لتقدم و�لتطور يف هذه �لعالقة.

الكعبي: امل�ساركة الأهلية يف حملة »ن�سمو« تعك�س الريادة املجتمعية بالتخطيط
�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلديات  �شوؤون  وزير  �شرح 

�الهلية  �مل�شاركة  �ن  �لكعبي  �أحمد  بن  جمعة  �لدكتور 

بحرين  نحو  �لوطنية  �حلملة  يف  �لو��شعة  و�ملجتمعية 

تخطيط  يف  �ملجتمعية  �لريادة  تعك�س  »ن�شمو«  �جمل 

وتنفيذ هذه �حلملة.

ومبنا�شبة رعاية �لوزير للفعاليات �مليد�نية للحملة 

يف ��شبوعها �لثاين يف جمموعة من �ملناطق ومنها �لدير 

و�شماهيج و�لعا�شمة و�شارع �لبديع و�جلنبية مب�شاركة 

وموؤ�ش�شات  �الهلية  و�جلمعيات  �لفنانني  من  كبري  عدد 

�ملجتمع �ملدين وبح�شور كل من �ل�شيخ حممد بن �حمد �ل 

خليفة مدير عام بلدية �ملنامة و�ملهند�س يو�شف �بر�هيم 

�لوزير  �و�شح  �ل�شمالية،  �ملنطقة  بلدية  �لغتم مدير عام 

�حل�شارية  بالو�جهة  �الرتقاء  يف  ت�شهم  �جلد�ريات  �ن 

للمملكة وهي �حد �لو�شائل �حلديثة لتجميل �لبالد.

�لكبرية  �جلماهريية  �مل�شاركة  �ن  �لكعبي  و�و�شح 

�ملجتمع  وموؤ�ش�شات  و�جلاليات  و�ملقيمني  للمو�طنني 

�حلملة،  مع  �ملجتمع  تفاعل  يعك�س  �حلملة  يف  �ملدين 

مو�شحا �ن ما مييز هذه �حلملة عن �حلمالت �ل�شابقة هو 

ت�شارك  و�لتنفيذ، حيث  �لتخطيط  �ملجتمعية يف  �لريادة 

موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف هيكلة �حلملة وفرق عملها.

عدد  �ىل  �حلملة  تق�شيم  مت  قد  �نه  �لكعبي  و�و�شح 

بغر�س  وذلك  فعاليات  عدة  مرحلة  كل  تت�شمن  مر�حل 

��شتهد�ف �كرب �شريحة ممكنة من �فر�د �ملجتمع.

�جلالية  من  كبري  عدد  م�شاركة  �ن  �لكعبي  و��شاف 

�ملقيمني  تفاعل  يعك�س  �لربيطانية  و�جلالية  �ال�شيوية 

�حلملة  �هد�ف  �حد  �ن  مو�شحا  �حلملة،  مع  �ململكة  يف 

م�شاركة كافة �طياف �ملجتمع مبختلف �شر�ئحه.

م�شتوحاة  بانها  �لكعبي  ��شاف  �جلد�ريات،  وحول 

بلم�شات  م�شيد�  �ململكة،  وحا�شر  وتر�ث  تاريخ  من 

�لفنانني �لبحرينيني و�شو�عد �ل�شباب �لبحريني �مل�شاركة 

يف �حلملة.

تنفيذية  وبر�مج  فعاليات  عدة  �ن  �لوزير  و��شاف 

تندرج يف �طار �حلملة نحو بحرين �جمل ومنها تنظيف 

و�لت�شجري  و�لزر�عة  و�جلد�ريات  �ملفتوحة  �ملو�قع 

متكاملة  منظومة  �شمن  و�لتثقيف،  و�لتوعية  و�لتجميل 

من �لفعاليات.

مع  دوما  متفاعل  �لبحريني  �ملجتمع  �ن  و�و�شح 

من  جليا  يت�شح  ما  وهو  و�لبيئية  �لوطنية  �حلمالت 

م�شاركة خمتلف �لفئات �لعمرية يف �حلمالت وتعددها.

�لر�عية للحملة  �لكعبي بال�شركات  �لوزير  ��شاد  كما 

ومنها �ل�شركة �لر�عية �لتي قامت بتوفري ��شباغ �لفعالية، 

و�مل�شوؤولية  �لوطني  �حل�س  ويرتجم  يعك�س  ما  وهو 

�ملجتمعية لهذه �ل�شركات جتاه �لوطن.

موؤ�ش�شات  مب�شاركة  �عتز�زه  عن  �لوزير  �عرب  كما 

موؤكد�  و�لتجميل  و�لت�شجري  �لزر�عة  يف  �ملدين  �ملجتمع 

�ن ذلك يعك�س �هتمامها بالبيئة وحمققة يف �لوقت ذ�ته 

�مل�شاركة  تو�شيع  خالل  من  �خل�شر�ء  �لرقعة  ��شتد�مه 

�ل�شعبية يف �لزر�عة و�ل�شيانة.

كما �عرب �لوزير يف ت�شريحه عن �عتز�زه وتقديره 

�ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �لبحريني  �ل�شباب  بدور 

و�ملجال�س �لبلدية و�لوز�ر�ت �حلكومية �مل�شاركة ومنها 

ووز�رة  �لد�خلية  وز�رة  �حل�شر  ال  �ملثال  �شبيل  على 

ووز�رة  �الجتماعية  �لتنمية  ووز�رة  و�لتعليم  �لرتبية 

�ل�شحة وهيئة �لكهرباء و�ملاء على تعاونها مع �لوز�رة، 

تغطية  يف  و�ل�شحافة  �العالم  و�شائل  دور  ومقدر� 

فعاليات �حلملة.

TIMSS 2015 املطوع يطلع على ال�ستعدادات للم�ساركة يف اختبارات
�ملطوع  يو�شف  عبد�هلل  �لدكتور  ت��ر�أ���س 

�لتعليم  ل�شوؤون  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وكيل 

باختبار  �ملخت�شة  �للجنة  �جتماع  و�ملناهج 

بديو�ن  مبكتبه  وذل��ك  �لدولية،  �مل�شوحات 

�لوز�رة مبدينة عي�شى، حيث مت خالل �الجتماع 

�لتوجهات  �ختبار�ت  لتنفيذ  �ال�شتعد�د�ت  بحث 

و�لعلوم  �لريا�شيات  در����ش��ة  يف  �لدولية 

TIMSS للمرحلتني �البتد�ئية و�الإعد�دية، و�لتي 
�إعد�د  �أبريل 2015م من حيث  �شتعقد يف �شهر 

وتدريبهم  و�لريا�شيات  �لعلوم  مادتي  معلمي 

باإ�شر�ف مبا�شر من �شركاء حت�شني �أد�ء �ملد�ر�س 

و�خت�شا�شيي �الإ�شر�ف �لرتبوي و�جلهات ذ�ت 

�لعالقة، وباال�شتفادة من م�شروع �ال�شرت�تيجية 

�لعددية و�ملنهج �لوطني.    

على  درجت  �لبحرين  �أن  بالذكر،  �جلدير 

 2003 �الأع��و�م  يف  �لدر��شة  هذه  يف  �مل�شاركة 

و2007 بطلبة �ل�شف �لثامن، بينما �شهد �لعام 

2011م م�شاركة طلبة �ل�شف �لر�بع الأول مرة 

�إطار  يف  وذلك  �لثامن،  �ل�شف  طلبة  جانب  �إىل 

�خلارجي  �لتقييم  من  �ال�شتفادة  على  حر�شها 

�إىل  بالقيا�س  �لبحرينيني  �لطلبة  الأد�ء  �لعاملي 

�أقر�نهم يف �لدول �الأخرى يف هاتني �ملادتني.
وكيل الرتبية للتعليم واملناهج يرتاأ�س اجتماع جلنة اختبارات امل�سوحات الدولية

وزير البلديات يتو�سط امل�ساركني يف الفعالية

موظفو البوليتكنك يتدربون على 

مكافحة احلريق والإ�سعافات الأولية

لبوليتكنك  �لتنفيذي  �لرئي�س  باأعمال  �لقائم  قام 

�لبحرين �لدكتور حممد �إبر�هيم �لع�شريي، وبح�شور 

ر��شد  عبد�لعزيز  �لعقيد  �ملدين  �لدفاع  مدر�شة  �آمر 

بتكرمي  عا�شور،  حممد  �ملدر�شة  يف  و�ملدرب  �لعامر، 

يف  تدريبية  دورة  موؤخًر�  �جتازو�  �لذين  �ملوظفني 

مكافحة �حلريق نظمتها مدر�شة �لدفاع �ملدين يف �إطار 

�ل�شر�كة �ملجتمعية و�لتعاون بني �جلانبني، وذلك يف 

�ملو�فق 18 �شبتمرب �جلاري، يف حرم  يوم �خلمي�س 

�لكلية مبدينة عي�شى.

�لدورتني  �لتدريبي يف كلتا  �لربنامج  ��شتمل  وقد 

على جانبني نظري وعملي، حول �لتعرف على مفاهيم 

يف علم �الإطفاء مثل كيمياء �حلريق وعنا�شر ��شتعال 

�لنار وطرق �نتقالها وكيفية �إخمادها، و�لتعرف على 

جميع �أنو�ع �لطفايات و��شتخد�ماتها.

البحرين بجامعة   »Live« نهائيات  اإىل  للتاأهل  يتناف�سون  م�سرتكًا   50
يف  م�شاركا  خم�شون  خا�س 

ثالث  �الإعالمية   »Live« م�شابقة 

�ل�شبت  �أم�س  يوم  تدريبية  دور�ت 

�ل�شخري،  يف  �لبحرين  بجامعة 

�لثالث بع�شاً من  �لدور�ت  و�شملت 

�الأ�ش�س �الإعالمية �ملحرتفة كالكتابة 

�الإع��الم��ي  و�لتقدمي  �ل�شحافية 

و�إنتاج �الأفالم �لق�شرية.

وقالت �جلهة �ملنظمة للم�شابقة 

هذه  من  �الأ�شا�شي  �لهدف  »�إن 

للم�شاركني  �لتدريبية  �ل��ور���س 

�ملفيدة  �ملعلومات  من  قيمة  �إ�شفاء 

ثم  ومن  �لرتفيهي،  �لطرح  بجانب 

م�شاركني  خم�شة  �أف�شل  �نتقاء  مت 

من  ثالثة  �أمام  مبا�شرة  ليتبارون 

�أملع �حلكام �لبحرينيني يف �ملجاالت 

�الإعالمية �لثالث، وقد ق�شمت �للجنة 

�ملنظمة �مل�شاركني لثالث جمموعات، 

دورة  �إىل  منها  و�حدة  كل  توجهت 

�متحاناً  بعدها  قدمو�  خمتلفة، 

على  كل جمال  مهار�تهم يف  يقي�س 

حدة«.

دورة  »مت��ح��ورت  و�أ���ش��اف��ت 

قدمها  �لتي  �ل�شحافية  �لكتابة 

�أنو�ع  �ل�شحفي عبد�هلل �لهامي على 

و�شف  وكيفية  �ل�شحفي،  �خلرب 

على  �ملو�شوعية  بالكتابة  �حلدث 

نهج �شحايف �شليم وبكلمات و�أدو�ت 

�شملت  بينما  مو�شوعية،  رب��ط 

قدمتها  �لتي  �الإذ�عي  �لتقدمي  دورة 

�الإعالمية نورة جناحي على �شفات 

بع�شاً  وت�شمنت  �لناجح،  �ملذيع 

و�لتنف�شية  �ل�شوتية  �لتمارين  من 

�لتي تهدف ل�شبط �لتنف�س وتدريب 

للو�شول  �ملختلفة  �ل�شوت  طبقات 

�إىل �لطبقة �ل�شحيحة لكل نوع من 

باإلقاء  �لدورة  و�نتهت  �الأ�شو�ت، 

من  خمتلفة  الأن���و�ع  �مل�شاركني 

و�ملنوعة  و�لعربية  �ملحلية  �الأخبار 

و�لعاملية و�الرجتالية �أي�شاً«.

اأ�سبوع تهيئة لأطباء المتياز اجلدد للعام الأكادميي 2015-2014
للتدريب  �مل�شاعد  �لوكيل  رعاية  حتت 

و�لتخطيط  �لدكتور حممد �أمني �لعو�شي نظمت 

�لتدريب  مبكتب  �المتياز  �أطباء  تدريب  جلنة 

و�لتعليم �لطبي بالرعاية �ل�شحية �لثانوية �أ�شبوع 

�الأكادميي  للعام  �جلدد  �المتياز  الأطباء  تهيئة 

للمو�رد  �مل�شاعد  �لوكيل  2014-2015 ح�شره 

�لب�شرية و�خلدمات فاطمة عبد�لو�حد، و�لدكتور 

جا�شم �ملهزع رئي�س �الأطباء بالنيابة عن �لوكيل 

�مل�شاعد للم�شت�شفيات، و�لدكتور حممد �ل�شويدي 

و�أع�شاء  �ل�شحة،  بوز�رة  �لتدريب  مكتب  رئي�س 

مكتب �لتدريب بالرعاية �ل�شحية �لثانوية برئا�شة 

�لدكتورة �شعيدة �لبلو�شي.

وقد ح�شر �أ�شبوع �لتهيئة 136 طبيبا متدربا، 

لهذ�  �لتدريبي  �لربنامج  على  �طالعهم  مت  حيث 

�لعام وما يتعلق به من حقوق وو�جبات وقو�نني، 

مب�شوؤويل  لاللتقاء  �لفر�شة  لهم  �تيحت  كما 

�لتدريب يف �الأق�شام �لتي �شيتدربون بها يف جممع 

�ل�شلمانية �لطبي وهي �أق�شام �لباطنية، �جلر�حة، 

�لعظام،  جر�حة  و�لوالدة،  �لن�شاء  �الأطفال، 

�لتخدير، �لطو�رئ وكذلك �أق�شام �ل�شيدلة و�ملخترب 

و�ل�شجالت �ل�شحية.

من  عمل  ور�شة  تنظيم  مت  ذلك،  �إىل  �إ�شافة 

�ل�شحة  وز�رة  يف  �لعدوى  مكافحة  جلنة  ِقبل 

من  �لوقاية  على  �جلدد  �ملتدربني  �الأطباء  الطالع 

�لعدوى ملا فيه �شالمتهم و�شالمة �ملر�شى وت�شمن 

لكل  �لتطعيمات  �شجل  مر�جعة  �أي�شاً  �لربنامج 

منهم و��شتكماله ح�شب ما هو مطلوب للعاملني 

�ل�شحيني يف م�شت�شفيات �لدولة، حيث قام ق�شم 

�ل�شحة �ملهنية مبجمع �ل�شلمانية �لطبي بجهد كبري 

لتغطية هذ� �لعدد �لكبري ن�شبياً يف زمن قيا�شي.


