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البحرين تدين تدمري
معبد «بعل �شمني» يف �سوريا
�أدانت وزارة اخلارجية الفعل الهمجي الذي �أقدم عليه تنظيم داع�ش الإرهابي
بالتدمري الوح�شي ملعبد (بعل �شمني) الروماين يف تدمر بو�سط اجلمهورية العربية
ال�سورية ،م�ؤكدة �أن هذا العمل الرببري يتناق�ض متاما ً مع كافة القيم الإن�سانية
والتعاليم الدينية وال ميت للدين الإ�سالمي ب�صلة.
و�أكدت الوزارة �أن هذا العمل الإجرامي يعد اعتداء �صارخا ً وجرمية نكراء بحق
الرتاث ال�سوري والرتاث الإن�ساين ب�شكل عام ،مطالبة املجتمع الدويل ب�ضرورة
التحرك الفوري وال�سريع لو�ضع �آليات كافية لوقف مثل هذه اجلرائم الب�شعة التي
يقرتفها هذا التنظيم الإرهابي بحق الب�شرية والق�ضاء عليه.

الوطنية حلقوق الإن�سان تلتقي
االحتاد العام لنقابات عمال البحرين
يف �إط��ار التعاون بني امل�ؤ�س�سة
الوطنية حلقوق الإن�سان واالحتاد
العام لنقابات عمال البحرين ،التقى
عبداهلل الدرازي نائب رئي�س امل�ؤ�س�سة
الوطنية حلقوق الإن�سان ،ب�سلمان
املحفوظ الأمني العام لالحتاد العام
لنقابات عمال البحرين ،يوم اخلمي�س
 2015/8/20حيث ناق�ش الطرفان
العمل امل�شرتك بينهما يف الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك ،وخا�صة حقوق
العمال والتي هي جزء ال يتجز أ� من
حقوق الإن�سان ،حيث �أ�شاد الطرفان
باالتفاق الثالثي الذي مت توقيعه يف
 11مار�س  2014ب�ش�أن ت�سوية �أمور
املف�صولني واملت�ضررين من العمال
على خلفية �أح��داث  2011وبحث
�آليات العمل امل�شرتك و�سبل معاجلة
الق�ضايا العمالية والنقابية العالقة
وبحثها مع اجلهات الر�سمية خا�صة
ما ت�ضمنته االتفاقية الثالثية ،موكدين
على �أهمية �إرج��اع كل من تبقى من
املف�صولني م��ن قائمة رق��م 165
امل�شمولني باالتفاق الثالثي وت�سوية
حقوق جميع املرجعني م��ن ت�أمني
اجتماعي والت�أكيد على �ضرورة تنفيذ
بقية بنود االتفاق الثالثي ،خا�صة
ما يتعلق منها بت�سهيل �أمور االحتاد
العام يف ا�ست�ضافة وف��وده القادمة

لأجل الربامج العمالية والتدريبية
وذلك من خالل ت�سهيل مهمة احل�صول
على ت�أ�شريات دخولهم للبحرين
وتفعيل احلوار االجتماعي املن�صو�ص
عليه يف االتفاق الثالثي.
ومت التطرق خالل االجتماع �إىل
العمل امل�شرتك لو�ضع اخلطوات
الكفيلة مبعاجلة ق�ضية قائمة 1912
معاجلة حقيقية وب�شكل ج��ذري،
وال��ذي تطلب �أن يكون هناك قرار
�سيا�سي يعيدهن �إىل �أعمالهن �سواء
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية او اخلا�صة
والت�أكيد على حقهن يف العمل وفقا
مل�ؤهالتهن.
ويف ب��اب العمل امل�شرتك بني
كل من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق
الإن�سان واالحتاد العام� ،أبدى الدرازي
ا�ستعداد امل�ؤ�س�سة الوطنية لتقدمي
برامج التدريب للكوادر النقابية يف
جمال العهود واالتفاقيات والقوانني
ذات العالقة بحقوق الإن�سان.
يف نهاية اللقاء� ،أ�شاد االحتاد
مببادرة امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق
االن�سان الرامية اىل خلق ن�سيج من
العالقات والتوا�صل مع منظمات
املجتمع املدين� ،شاكرا لها م�ساعيها
يف تعزيز وحماية حقوق االن�سان يف
مملكة البحرين.

اخلدمات الطالبية ببوليتكنك
البحرين ت�ستحدث «خدمة اخلبري»
مع اق�تراب ب��دء العام الأكادميي
اجلديد 2016-2015م ،ويف �إطار
تعزيز ب��رام��ج التوجيه القائمة،
ا�ستحدثت �إدارة اخلدمات الطالبية
بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) «خدمة اخلبري» التي تعترب
مبثابة موجه ومر�شد �أكادميي لطلبة
البوليتكنك اجلدد.
ويف ذل��ك ،ق��ال رئي�س الرعاية
الطالبية عبدالعزيز مراغي� :إن «خدمة
اخلبري» تعطي الطالب الفر�صة للتفاعل
مع موظفي البوليتكنك الذين ميكن �أن
ي�ساعدوه يف خو�ض جتربة الدرا�سة
واحلياة يف بوليتكنك البحرين ب�شكل
�إيجابي ،كما �أن هذا اخلبري ميكن �أن
ي�ساعد يف تخطيط امل�ستقبل الأكادميي
للطالب وحتديد دوره وم�س�ؤولياته.
و�أ���ض��اف« :ك��م��ا ميكن للطالب

عبدالعزيز مراغي

التوا�صل مع اخلبري لتبادل �أي ق�ضايا �أو
خماوف تقلقه� ،أو تبادل الأفكار لتح�سني
وبناء جتربته التعليمية».
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تعقيب ًا على ما �أثري ب�ش�أن طلبة مدر�سة دملون اخلا�صة:

عدد �سنوات الدرا�سة يف التعليم هو املعيار الأ�سا�سي ولي�ست م�سميات الأنظمة التعليمية
تعقيبا ً على ما �أثري يف و�سائل الإعالم حول
مطالبة بع�ض �أولياء �أمور طلبة مدر�سة دملون
اخلا�صة لإدارة التعليم اخلا�ص بوزارة الرتبية
والتعليم باملوافقة على تخطي �أبنائهم ل�سنة
درا�سية كاملة عند انتقالهم من نظام الدرا�سة
الربيطاين (النظام ال�سنوي � )Yearإىل نظام
الدرا�سة الأمريكي (� ،)Gradeأو�ضحت �إدارة
العالقات العامة والإعالم بالوزارة �أنه وا�ستنادا ً
�إىل النظام املعتمد ،والذي يتطلب ق�ضاء الطالب
� 12سنة درا�سية من ال�صف الأول االبتدائي
وحتى نهاية املرحلة الثانوية ،ف�إن طلب �أولياء
الأم��ور �سوف يعني �إخ�لاالً بالنظام املطبق
يف ال��وزارة لعدم �إمتام الطالب لعدد �سنوات
الدرا�سة املطلوب ،وعليه ف�إن الطالب الذي ينجح
يف ال�سنة ال�ساد�سة يف النظام الربيطاين (Year
 )6ويرغب يف االنتقال �إىل النظام الأمريكي،
يجب �أن ي�سجل يف ال�صف ال�ساد�س (Grade
 )6ولي�س يف ال�صف ال�سابع ( )7 Gradeكما
يطالب به بع�ض �أولياء الأمور.
و�أو�ضحت العالقات العامة �أنه ،ومنذ علم
الوزارة يف �شهر مايو 2015م بحدوث اللب�س
لدى بع�ض �أولياء �أم��ور طلبة هذه املدر�سة
حول النظام التعليمي املطبق فيها وهو النظام
الربيطاين ( ،)Yearقامت باالجتماع بهم
وتو�ضيح الأمر ب�شكل كامل ،كما قامت بالت�أكد
من قيام املدر�سة بتعريفهم بنظام الدرا�سة
لدى ت�سجيل �أبنائهم ،و�ألزمتها ب�أن يتم ذلك
كتابيا ً ومن خالل املوقع االلكرتوين للمدر�سة،
علما ً ب�أن املعيار الأ�سا�سي لدى الوزارة يتمثل
يف عدد ال�سنوات التي مي�ضيها الطالب يف
الدرا�سة ولي�س يف امل�سميات (،)Year /Grade
مبا ي�ضمن للطالب ا�ستكمال �سنوات الدرا�سة
املطلوبة �إىل � 12 Gradeأو  ،13 Yearحتى ال

مقارنة بني النظامني الربيطاين والأمريكي يف الدرا�سة

تواجهه �أية م�شاكل عند الت�صديق على ال�شهادة
الثانوية ،ول�ضمان �أن ميتلك الطالب املعرفة
واملهارات الالزمة والكفايات املطلوبة لكل
مرحلة درا�سية.
وفيما يتعلق مبا مت تداوله يف بع�ض و�سائل
الإع�لام ب�أن وزارة الرتبية والتعليم �ستقوم
ب�إغالق مدر�سة دملون اخلا�صة ،و�أن عدد ()400
طالب �سيجربون على �إعادة �سنة درا�سية كاملة
بعد �أن يتم نقلهم ملدار�س �أخرى ،فهو �أمر عار
عن ال�صحة متاماً ،حيث مل ت�صدر �إدارة التعليم
اخلا�ص �أي قرار ب�إغالق املدر�سة �أو تعليق
الدرا�سة فيها ،و�إمنا وجهت �إليها �إنذارا ً لإزالة

املخالفات التي ارتكبتها وتوفيق �أو�ضاعها وفقا ً
للقانون ،علما ً ب�أن �إجمايل عدد طلبة مدر�سة
دملون هو  266طالبا ً ولي�س  400طالب كما
ذكر ،من بينهم ( )20طالبا ً �أنهوا ال�سنة ال�ساد�سة
وهم حمل الإ�شكال ،كما �أن ما �أثري حول ا�ضطرار
الطلبة �إىل �إع��ادة درا�سة املناهج الدرا�سية
بعد انتقالهم �إىل مدار�س �أخرى غري �صحيح
باملطلق ،حيث ب ّينت مقارنة املناهج الدرا�سية
يف النظامني الربيطاين والأمريكي ب�أنه ال يوجد
�أي تكرار يف تلك املناهج ،و�أن م�صلحة الطالب
تكمن يف ا�ستكمال �سنوات الدرا�سة ،ولي�س يف
اخت�صارها بتخطي �سنة درا�سية كاملة.

درا�سة علمية :الأطفال اخلدج �أكرث عر�ضة ل�صعوبات التعلم
تو�صلت درا���س��ة علمية �إىل
�أن الأطفال اخل��دج �أك�ثر عر�ضة
ل�صعوبات التعلم يف املرحلة
االبتدائية مقارنة بنظرائهم مكتملي
النمو ،كما �أن الأط��ف��ال اخلدج
الذكور فاقوا نظراءهم الإناث يف
ن�سبة �شيوع �صعوبات التعلم،
مرجعة �سبب ذلك بت�أخر النمو
الف�سيولوجي للذكور ب�صفة عامة
مقارنة بالإناث.
ج��اءت ه��ذه النتائج �ضمن
درا���س��ة علمية بعنوان (ن�سب
���ش��ي��وع ���ص��ع��وب��ات ال��ع��ل��م بني
اخلدج ومكتملي النمو من مراحل
(االبتدائي  -املتو�سط) يف دولة
الكويت� ،أعدتها الباحثة معايل
املطريي من دولة الكويت �ضمن
متطلبات احل�صول على �شهادة
املاج�ستري يف جم��ال �صعوبات
التعلم من جامعة اخلليج العربي.
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف
على ن�سب �شيوع �صعوبات التعلم
لدى املواليد اخلدج يف �سن املدر�سة
مقارنة مع املواليد مكتملي النمو يف
نف�س ال�سن للك�شف عن �أثر اخلداج
كم�سبب ل�صعوبات التعلم.
وكانت ال�صعوبات املتناولة
يف ه���ذا ال��ب��ح��ث :ال�صعوبات

الأكادميية يف مادتي اللغة العربية
والريا�ضيات يف مرحلتي االبتدائي
واملتو�سط للذكور والإناث يف دولة
الكويت.
وتو�صلت النتائج �إىل �أن %30
من الأطفال اخل��دج يعانون من
�صعوبات التعلم ،مقارنة بـ%17
فقط من الأطفال مكتملي النمو
ممن لديهم �صعوبات تعلم يف ذات
املرحلة العمرية.
�إىل ذل��ك �أو���ص��ت الدرا�سة
باالهتمام بالك�شف املبكر عن
احتمالية وجود �صعوبات التعلم

لفئة الأطفال من فئة اخل��دج يف
مراحل ما قبل املدر�سة لتقليل اثر
ال�صعوبة �إن وجدت.
ومتابعة منو الأطفال اخلدج
منذ امل��راح��ل العمرية املبكرة
وتطوير بع�ض املهارات لديهم
مثل (اللغة واملهارات احلركية
الدقيقة).
كما مت تخ�صي�ص ملفات
للمواليد اخل��دج تو�ضح حالة
الطفل ال�صحية ترفق مع ملف
الطالب املدر�سي لي�سهل متابعته
من الناحية الأكادميية ،واالهتمام

�أطولها عطلة يوم عرفة وعيد الأ�ضحى

�سارة جنيب:

حملـيـات09

 6عـطـــالت بالـفـ�صـــل الــــدرا�سي الأول

يف الوقت الذي بد�أت �أيام العطلة ال�صيفية بالتناق�ص تدريجيا ،وو�سط ا�ستعداد الطلبة و�أع�ضاء الهيئات الإدارية والتعليمية و�أولياء الأمور لبدء
العام الدرا�سي اجلديد ،تناقلت و�سائل التوا�صل االجتماعي ر�سائل مازحة حول انق�ضاء الإجازة وتبقي �أيام على العودة للمدار�س ،واحت�ساب موعد بدء
العطلة «الطويلة» مرة �أخرى.
وبح�سب دليل االمتحانات والعطالت املدر�سية الذي ح�صلت «الأيام» على ن�سخة منه ،من املقرر �أن تتخلل الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي
القادم  6عطالت ،تبد�أ ب�أطولها وهي عطلة يوم عرفة وعيد الأ�ضحى املبارك ومدتها � 6أيام خالل الفرتة من � 27 -22سبتمرب القادم.
وتتقاطع �أغلب العطالت مع نهايات الأ�سبوع ،وبالتايل �سيتم التعوي�ض عنها� ،إذ �ستكون �إجازة عا�شوراء خالل الفرتة � 25-22أكتوبر� ،أي ابتداء
من يوم اخلمي�س وحتى الأحد.
�أما عطلة العيد الوطني ،والتي ت�صادف  17-16دي�سمرب� ،ست�سبق �إجازة نهاية الأ�سبوع و�ستقع خالل يومي الأربعاء واخلمي�س ،يف حني �سيتم
التعوي�ض عن عطلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية التي ت�صادف يوم اجلمعة ب�إجازة يوم الأحد املوافق  3يناير.
ومن املتوقع بح�سب الدليل �أن تكون كل من عطلة ر�أ�س ال�سنة الهجرية وعطلة املولد النبوي �أيام الأربعاء� ،إذ ت�صادفان على التوايل � 14أكتوبر،
و 23دي�سمرب .2015
ومن املقرر �أن تفتح املدار�س �أبوابها معلنة ابتداء العام الدرا�سي اجلديد الأ�سبوع القادم� ،إذ ي�ستعد �أع�ضاء الهيئات الإدارية والتعليمية ابتداء من
� 1سبتمرب ال�ستقبال الطلبة وبدء الدرا�سة بتاريخ  6من ال�شهر نف�سه ،فيما �ستبد�أ عطلة منت�صف العام الدرا�سي بتاريخ  24يناير و�ست�ستمر حتى 4
فرباير .2016

بعمل برامج عالجية وتدخل مبكر
لهذه الفئة .هذا وقد تكونت جلنة
االمتحان من الأ�ستاذ الدكتور عادل
العدل �أ�ستاذ �صعوبات التعلم
م�شرفا ً على الدرا�سة ،والدكتورة
نادية التازي �أ�ستاذ علم النف�س
و�صعوبات التعلم امل�شارك م�شرفا ً
م�شاركاً ،والأ�ستاذ الدكتور العربي
بن الفقيه �أ�ستاذ علوم الأع�صاب
املعرفية يف جامعة حممد اخلام�س
ممتحنا ً خارجياً ،والدكتور من�صور
�صياح �أ�ستاذ �صعوبات التعلم
امل�ساعد ممتحنا ً داخلياً.

