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الكعبي :امل�شاركة الأهلية يف حملة «ن�سمو» تعك�س الريادة املجتمعية بالتخطيط
�صرح وزير �ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين
الدكتور جمعة بن �أحمد الكعبي ان امل�شاركة االهلية
واملجتمعية الوا�سعة يف احلملة الوطنية نحو بحرين
اجمل «ن�سمو» تعك�س الريادة املجتمعية يف تخطيط
وتنفيذ هذه احلملة.
ومبنا�سبة رعاية الوزير للفعاليات امليدانية للحملة
يف ا�سبوعها الثاين يف جمموعة من املناطق ومنها الدير
و�سماهيج والعا�صمة و�شارع البديع واجلنبية مب�شاركة
عدد كبري من الفنانني واجلمعيات االهلية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وبح�ضور كل من ال�شيخ حممد بن احمد ال
خليفة مدير عام بلدية املنامة واملهند�س يو�سف ابراهيم
الغتم مدير عام بلدية املنطقة ال�شمالية ،او�ضح الوزير
ان اجلداريات ت�سهم يف االرتقاء بالواجهة احل�ضارية
للمملكة وهي احد الو�سائل احلديثة لتجميل البالد.
واو�ضح الكعبي ان امل�شاركة اجلماهريية الكبرية
للمواطنني واملقيمني واجلاليات وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين يف احلملة يعك�س تفاعل املجتمع مع احلملة،
مو�ضحا ان ما مييز هذه احلملة عن احلمالت ال�سابقة هو
الريادة املجتمعية يف التخطيط والتنفيذ ،حيث ت�شارك
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف هيكلة احلملة وفرق عملها.
واو�ضح الكعبي انه قد مت تق�سيم احلملة اىل عدد
مراحل تت�ضمن كل مرحلة عدة فعاليات وذلك بغر�ض
ا�ستهداف اكرب �شريحة ممكنة من افراد املجتمع.
وا�ضاف الكعبي ان م�شاركة عدد كبري من اجلالية
اال�سيوية واجلالية الربيطانية يعك�س تفاعل املقيمني
يف اململكة مع احلملة ،مو�ضحا ان احد اهداف احلملة
م�شاركة كافة اطياف املجتمع مبختلف �شرائحه.
وحول اجلداريات ،ا�ضاف الكعبي بانها م�ستوحاة

رئي�س ديوان ويل العهد
ي�ستعر�ض العالقات مع �سنغافورة

وزير البلديات يتو�سط امل�شاركني يف الفعالية

من تاريخ وتراث وحا�ضر اململكة ،م�شيدا بلم�سات
الفنانني البحرينيني و�سواعد ال�شباب البحريني امل�شاركة
يف احلملة.
وا�ضاف الوزير ان عدة فعاليات وبرامج تنفيذية
تندرج يف اطار احلملة نحو بحرين اجمل ومنها تنظيف
املواقع املفتوحة واجلداريات والزراعة والت�شجري
والتجميل والتوعية والتثقيف� ،ضمن منظومة متكاملة
من الفعاليات.
واو�ضح ان املجتمع البحريني متفاعل دوما مع
احلمالت الوطنية والبيئية وهو ما يت�ضح جليا من
م�شاركة خمتلف الفئات العمرية يف احلمالت وتعددها.
كما ا�شاد الوزير الكعبي بال�شركات الراعية للحملة
ومنها ال�شركة الراعية التي قامت بتوفري ا�صباغ الفعالية،
وهو ما يعك�س ويرتجم احل�س الوطني وامل�س�ؤولية

املجتمعية لهذه ال�شركات جتاه الوطن.
كما اعرب الوزير عن اعتزازه مب�شاركة م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين يف الزراعة والت�شجري والتجميل م�ؤكدا
ان ذلك يعك�س اهتمامها بالبيئة وحمققة يف الوقت ذاته
ا�ستدامه الرقعة اخل�ضراء من خالل تو�سيع امل�شاركة
ال�شعبية يف الزراعة وال�صيانة.
كما اعرب الوزير يف ت�صريحه عن اعتزازه وتقديره
بدور ال�شباب البحريني وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
واملجال�س البلدية والوزارات احلكومية امل�شاركة ومنها
على �سبيل املثال ال احل�صر وزارة الداخلية ووزارة
الرتبية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة
ال�صحة وهيئة الكهرباء واملاء على تعاونها مع الوزارة،
ومقدرا دور و�سائل االعالم وال�صحافة يف تغطية
فعاليات احلملة.

املطوع يطلع على اال�ستعدادات للم�شاركة يف اختبارات TIMSS 2015
ت��ر�أ���س الدكتور عبداهلل يو�سف املطوع
وكيل وزارة الرتبية والتعليم ل�ش�ؤون التعليم
واملناهج اجتماع اللجنة املخت�صة باختبار
امل�سوحات الدولية ،وذل��ك مبكتبه بديوان
الوزارة مبدينة عي�سى ،حيث مت خالل االجتماع
بحث اال�ستعدادات لتنفيذ اختبارات التوجهات
الدولية يف درا���س��ة الريا�ضيات والعلوم
 TIMSSللمرحلتني االبتدائية والإعدادية ،والتي
�ستعقد يف �شهر �أبريل 2015م من حيث �إعداد
معلمي مادتي العلوم والريا�ضيات وتدريبهم
ب�إ�شراف مبا�شر من �شركاء حت�سني �أداء املدار�س

واخت�صا�صيي الإ�شراف الرتبوي واجلهات ذات
العالقة ،وباال�ستفادة من م�شروع اال�سرتاتيجية
العددية واملنهج الوطني.
اجلدير بالذكر� ،أن البحرين درجت على
امل�شاركة يف هذه الدرا�سة يف الأع��وام 2003
و 2007بطلبة ال�صف الثامن ،بينما �شهد العام
2011م م�شاركة طلبة ال�صف الرابع لأول مرة
�إىل جانب طلبة ال�صف الثامن ،وذلك يف �إطار
حر�صها على اال�ستفادة من التقييم اخلارجي
العاملي لأداء الطلبة البحرينيني بالقيا�س �إىل
�أقرانهم يف الدول الأخرى يف هاتني املادتني.

وكيل الرتبية للتعليم واملناهج يرت�أ�س اجتماع جلنة اختبارات امل�سوحات الدولية

ا�ستقبل ال�شيخ خليفة بن دعيج بن خليفة �آل
خليفة رئي�س ديوان �سمو ويل العهد يف مكتبه بديوان
�سمو ويل العهد ،لورن�س �أندر�سون �سفري جمهورية
�سنغافورة لدى مملكة البحرين.
ورحب رئي�س ديوان �سمو ويل العهد خالل اللقاء
ب�سفري جمهورية �سنغافورة م�ستعر�ضا ً معه العالقات
القائمة بني مملكة البحرين وجمهورية �سنغافورة
وما ي�شهده التعاون بينهما من تطور ومناء يف
�شتى املجاالت يف اطار االهتمام امل�شرتك بني البلدين
ال�صديقني.
من جانبه عرب �سفري جمهورية �سنغافورة
عن ارتياحه ملا و�صلت �إليه العالقات البحرينية
ال�سنغافورية من تطور ومناء يف العديد من املجاالت
حتقيقا ً لكل ما فيه خري البلدين وم�صلحة �شعبيهما،
م�ؤكدا ً على حر�ص �سنغافورة على اال�ستمرار يف
حتقيق املزيد من التقدم والتطور يف هذه العالقة.

موظفو البوليتكنك يتدربون على
مكافحة احلريق والإ�سعافات الأولية
قام القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لبوليتكنك
البحرين الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي ،وبح�ضور
�آمر مدر�سة الدفاع املدين العقيد عبدالعزيز را�شد
العامر ،واملدرب يف املدر�سة حممد عا�شور ،بتكرمي
املوظفني الذين اجتازوا م�ؤخ ًرا دورة تدريبية يف
مكافحة احلريق نظمتها مدر�سة الدفاع املدين يف �إطار
ال�شراكة املجتمعية والتعاون بني اجلانبني ،وذلك يف
يوم اخلمي�س املوافق � 18سبتمرب اجلاري ،يف حرم
الكلية مبدينة عي�سى.
وقد ا�شتمل الربنامج التدريبي يف كلتا الدورتني
على جانبني نظري وعملي ،حول التعرف على مفاهيم
يف علم الإطفاء مثل كيمياء احلريق وعنا�صر ا�شتعال
النار وطرق انتقالها وكيفية �إخمادها ،والتعرف على
جميع �أنواع الطفايات وا�ستخداماتها.

ً
م�شرتكا يتناف�سون للت�أهل �إىل نهائيات « »Liveبجامعة البحرين
50
خا�ض خم�سون م�شاركا يف
م�سابقة « »Liveالإعالمية ثالث
دورات تدريبية يوم �أم�س ال�سبت
بجامعة البحرين يف ال�صخري،
و�شملت الدورات الثالث بع�ضا ً من
الأ�س�س الإعالمية املحرتفة كالكتابة
ال�صحافية والتقدمي الإع�لام��ي
و�إنتاج الأفالم الق�صرية.
وقالت اجلهة املنظمة للم�سابقة
«�إن الهدف الأ�سا�سي من هذه
ال��ور���ش التدريبية للم�شاركني
�إ�ضفاء قيمة من املعلومات املفيدة
بجانب الطرح الرتفيهي ،ومن ثم
مت انتقاء �أف�ضل خم�سة م�شاركني
ليتبارون مبا�شرة �أمام ثالثة من

�أملع احلكام البحرينيني يف املجاالت
الإعالمية الثالث ،وقد ق�سمت اللجنة
املنظمة امل�شاركني لثالث جمموعات،
توجهت كل واحدة منها �إىل دورة
خمتلفة ،قدموا بعدها امتحانا ً

يقي�س مهاراتهم يف كل جمال على
حدة».
و�أ���ض��اف��ت «مت��ح��ورت دورة
الكتابة ال�صحافية التي قدمها
ال�صحفي عبداهلل الهامي على �أنواع

اخلرب ال�صحفي ،وكيفية و�صف
احلدث بالكتابة املو�ضوعية على
نهج �صحايف �سليم وبكلمات و�أدوات
رب��ط مو�ضوعية ،بينما �شملت
دورة التقدمي الإذاعي التي قدمتها
الإعالمية نورة جناحي على �صفات
املذيع الناجح ،وت�ضمنت بع�ضا ً
من التمارين ال�صوتية والتنف�سية
التي تهدف ل�ضبط التنف�س وتدريب
طبقات ال�صوت املختلفة للو�صول
�إىل الطبقة ال�صحيحة لكل نوع من
الأ�صوات ،وانتهت الدورة ب�إلقاء
امل�شاركني لأن���واع خمتلفة من
الأخبار املحلية والعربية واملنوعة
والعاملية واالرجتالية �أي�ضاً».

�أ�سبوع تهيئة لأطباء االمتياز اجلدد للعام الأكادميي 2015-2014
حتت رعاية الوكيل امل�ساعد للتدريب
والتخطيط الدكتور حممد �أمني العو�ضي نظمت
جلنة تدريب �أطباء االمتياز مبكتب التدريب
والتعليم الطبي بالرعاية ال�صحية الثانوية �أ�سبوع
تهيئة لأطباء االمتياز اجلدد للعام الأكادميي
 2015-2014ح�ضره الوكيل امل�ساعد للموارد
الب�شرية واخلدمات فاطمة عبدالواحد ،والدكتور
جا�سم املهزع رئي�س الأطباء بالنيابة عن الوكيل
امل�ساعد للم�ست�شفيات ،والدكتور حممد ال�سويدي
رئي�س مكتب التدريب بوزارة ال�صحة ،و�أع�ضاء
مكتب التدريب بالرعاية ال�صحية الثانوية برئا�سة
الدكتورة �سعيدة البلو�شي.
وقد ح�ضر �أ�سبوع التهيئة  136طبيبا متدربا،
حيث مت اطالعهم على الربنامج التدريبي لهذا
العام وما يتعلق به من حقوق وواجبات وقوانني،
كما اتيحت لهم الفر�صة لاللتقاء مب�س�ؤويل

كل مستجدات الحراك االنتخابي وأسماء وصور وبرامج
المترشحين تجدها في الموقع اإللكتروني الشامل:
elections.alayam.com

التدريب يف الأق�سام التي �سيتدربون بها يف جممع
ال�سلمانية الطبي وهي �أق�سام الباطنية ،اجلراحة،
الأطفال ،الن�ساء والوالدة ،جراحة العظام،
التخدير ،الطوارئ وكذلك �أق�سام ال�صيدلة واملخترب
وال�سجالتال�صحية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،مت تنظيم ور�شة عمل من
ِقبل جلنة مكافحة العدوى يف وزارة ال�صحة

لنشر األخبار االنتخابية في صفحة «انتخابات»
وموقعنا اإللكتروني راسلنا على:
vote@alayam.com

الطالع الأطباء املتدربني اجلدد على الوقاية من
العدوى ملا فيه �سالمتهم و�سالمة املر�ضى وت�ضمن
الربنامج �أي�ضا ً مراجعة �سجل التطعيمات لكل
منهم وا�ستكماله ح�سب ما هو مطلوب للعاملني
ال�صحيني يف م�ست�شفيات الدولة ،حيث قام ق�سم
ال�صحة املهنية مبجمع ال�سلمانية الطبي بجهد كبري
لتغطية هذا العدد الكبري ن�سبيا ً يف زمن قيا�سي.

نستقبل اتصاالت المترشحين ..أو رسائلهم
وصورهم عبر الواتسآب على رقم:
39404072

