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عودة الهيئات الإدارية والتعليمية � 1سبتمرب والطلبة  6املقبل

الرتبية ت�صدر دليل االمتحانات والعطالت للعام الدرا�سي 2015/2016
 46م�شارك ًا ينتظمون يف
برنامج تعليم اللغة اليابانية
قامت �إدارة التعليم امل�ستمر بوزارة الرتبية والتعليم بطرح برنامج تعليم اللغة
اليابانية للم�ستويني الأول واملتو�سط بدءا ً من � 12أغ�سط�س اجلاري ،حيث انتظم 46
م�شاركا ً يف هذا الربنامج الذي ي�ستمر حتى � 19سبتمرب القادم خالل الفرتة امل�سائية
يف مدر�سة �أم �سلمة الإعدادية للبنات ،بقيادة «كن يوم�شيما» �أ�ستاذ اللغة اليابانية،
وقد القى هذا الربنامج الذي تقدمه الوزارة بالتعاون مع ال�سفارة اليابانية ا�ستح�سان
وثناء امل�شاركني فيه من خمتلف الأعمار وامل�ستويات ،والذين �أ�شادوا بجهود الوزارة يف
تقدمي مثل هذه الربامج للجمهور ،والتي ت�شجع على تعلم اللغات املتنوعة لتحقيق ثقافة
التوا�صل بني ال�شعوب.
اجلدير بالذكر �أن �إدارة التعليم امل�ستمر �سوف ت�ست�أنف تقدمي براجمها النوعية
يف جمال اللغات �إىل جانب الربامج الثقافية واملهنية الأخرى ابتدا ًء من �شهر �سبتمرب
2015م ،حيث تتنوع الدورات املقدمة لت�شمل اللغات الرتكية واليابانية والرو�سية
والإ�سبانية والفرن�سية والإجنليزية واللغة العربية الف�صحى لغري الناطقني بها� ،إىل
جانب برنامج درو�س التقوية لطلبة االنت�ساب (املنازل) للمرحلة الثانوية ،وبرنامج حمو
الأمية احل�ضارية املعلوماتية ،والربامج الأخرى التي تلبي رغبات وميول فئات اجلمهور
املختلفة.

�أ�صدرت وزارة الرتبية والتعليم دليل االمتحانات والعطالت
املدر�سية للعام الدرا�سي اجلديد  ،2016/2015والذي ي�شري �إىل
عودة الهيئات الإدارية والتعليمية للمدار�س يف يوم الثالثاء املوافق
الأول من �سبتمرب القادم ،وذلك ا�ستعدادا ً لبدء الف�صل الدرا�سي الأول،
فيما ينتظم طلبة جميع املراحل الدرا�سية على مقاعد الدرا�سة يف يوم
الأحد املوافق لل�ساد�س من ال�شهر ذاته ،مبن فيهم طلبة مراكز التعليم
امل�ستمر.
ويوفر الدليل للجمهور الكرمي مواعيد امتحانات منت�صف الف�صل
الدرا�سي واالمتحانات النهائية للف�صلني الدرا�سيني الأول والثاين،
ف�ضالً عن �أوقات امتحانات الدور الثاين و�أوقات العطل املدر�سية ،كما
يت�ضمن مواعيد �أبرز املنا�سبات والإجراءات املتعلقة بالعملية التعليمية
يف مملكة البحرين ،ومنها �إمكانية ت�سجيل الطلبة الراغبني يف االلتحاق
بالتعليم الأ�سا�سي املعادل مبراكز التعليم امل�ستمر يف الفرتة من 2
ولغاية � 30سبتمرب � ،2015أما فرتة الت�سجيل للطلبة الراغبني يف
االنت�ساب عن طريق املنازل فتمتد من � 30سبتمرب ولغاية � 21أكتوبر
 ،2015كما ي�شري الدليل �إىل �أن موعد ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين
لل�صف الأول االبتدائي للعام الدرا�سي القادم � 2017/2016سيكون
يف الفرتة من � 11إىل � 15أكتوبر .2015
ويت�ضمن الدليل عددا ً من الإح�صائيات املتعلقة بالعام الدرا�سي
اجلديد ،والتي تبني �أن عدد �أيام الدرا�سة يبلغ  196يوماً ،منها 92
يف الف�صل الدرا�سي الأول و 104يف الف�صل الدرا�سي الثاين ،كما �أن
عدد �أيام التمدر�س يف الف�صلني الدرا�سيني يبلغ  162لطلبة املرحلة
االبتدائية 157 ،لطلبة املرحلة الإعدادية ،فيما يبلغ عددها لطلبة
املرحلة الثانوية  151يوماً.
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البوليتكنك ت�ستعر�ض خطتها
ال�سنوية وجتهيزاتها للعام الأكادميي اجلديد

جامعة اخلليج العربي ت�شارك
يف االجتماع الإقليمي مل�ؤ�س�سات ال�صحة
�شاركت نائبة عميد كلية الطب
والعلوم الطبية ل�ش�ؤون البحث
العلمي والدرا�سات العليا بجامعة
اخلليج العربي� ،أ�ستاذ طب املجتمع،
د .رنده ربحي حماده يف االجتماع
الإقليمي للجمعيات وامل�ؤ�س�سات
الوطنية لل�صحة العامة يف �إقليم
�شرق املتو�سط الذي عقد �أخريا يف
القاهرة يف مقر املكتب الإقليمي
ملنظمة ال�صحة العاملية ل�شرق
املتو�سط� ،إذ �شاركت ب�صفتها
كم�ست�شار م�ؤقت لالجتماع الذي
دعتها له منظمة ال�صحة العاملية
باملكتب الإقليمي ل�شرق املتو�سط.
هدف االجتماع الذي ح�ضره مدير
املكتب الإقليمي للمنظمة الدكتور
عالء علوان �إىل مناق�شة ال�سبل
لتعزيز ال�صحة العامة يف الإقليم
من خالل تبادل اخلربات والتحديات

العاملية والإقليمية ،كما ناق�ش دور
ال�صحة العاملية يف تعزيز التوا�صل
والتعاون بني م�ؤ�س�سات ال�صحة
العامة يف الإقليم ،و�شمل االجتماع
اي�ضا جل�سات حول وجهات النظر
العاملية واملبادرات الإقليمية اجتاه
ال�صحة العامة ،التجارب والتحديات
العاملية حول ال�صحة العامة،
والتحديات الإقليمية والوطنية حول
ال�صحة العامة وحتديد اخلطوات
املقبلة.
�إىل ذلك� ،أجرى املجتمعون
حلقات نقا�ش حول الأفكار املبتكرة
لتقوية ال�صحة العامة يف الإقليم،
وحتاورا حول كيفية تعزيز
اجلمعيات الوطنية لل�صحة العامة
يف بلدان الإقليم ،زيادة التوا�صل بني
جمعيات ال�صحة العامة يف املنطقة،
رافعني تو�صياتهم �إىل املدير الإقليمي

لل�صحة العاملية يف ختام االجتماع.
هذا ،و�شارك يف االجتماع مدير
املكتب الإقليمي ملنظمة ال�صحة
العاملية واملدير التنفيذي للرابطة
الدولية ملعاهد ال�صحة الوطنية
العامة ورئي�سها والرئي�س الأ�سبق
�إىل جانب  23خبريا من  16دولة
يف الإقليم وعدد من املدراء ومن�سقي
الربامج يف �أمانة املكتب الإقليمي
ملنظمة ال�صحة العاملية ،وقد �أكد
مدير املكتب الإقليمي ملنظمة ال�صحة
العاملية ل�شرق املتو�سط على
التوجهات اال�سرتاتيجية للمنظمة
يف ال�صحة العامة التي ت�شمل خم�س
�أولويات هي :تعزيز النظم ال�صحية،
�صحة الأم وال�صحة الإجنابية
و�صحة الطفل والغذاء ،الأمرا�ض
املعدية ،الأمرا�ض الغري معدية،
واال�ستعداد واال�ستجابة للطوارئ.

عقدت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)
لقاءها ال�سنوي الذي يجمع موظفيها كافة مبختلف وظائفهم
الأكادميية والإدارية والفنية ،بهدف اطالع اجلميع على
اخلطة التنفيذية ال�سنوية لكل ق�سم و�إدارة تابعة للكلية،
والتح�ضري للف�صل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي
2016 – 2015م .عقد اللقاء يف �صباح يوم االثنني املا�ضي
يف قاعة البحرين (مبنى رقم  )12يف حرم البوليتكنك
مبدينة عي�سى ،حتت رعاية وبح�ضور القائم ب�أعمال الرئي�س
التنفيذي للبوليتكنك الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي.
وخالل اللقاء ،قام كل من املديرين التنفيذيني ،واملديرين،
وعمداء الكليات ،ومديرين من خمتلف الإدارات التابعة
لبوليتكنك البحرين بعر�ض �إجنازات دوائرهم الرئي�سية
وامل�ستجدات خالل العام املا�ضي ،مما يعترب فر�صة
وخ�صو�صا اجلدد منهم ،ملعرفة املزيد عن الإدارات
للموظفني،
ً
الرئي�سية والأهداف الرئي�سية للم�ؤ�س�سة ،واالطالع عن كثب
على خطة العمل و�أهم املنجزات وما حتقق من �أهداف وف ًقا
للخطة اال�سرتاتيجية.
ومن جهته ،ا�ستهل نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
الأكادميية الدكتور ح�سن املال اللقاء بعر�ض تذكريي موجز
عن اخلطة اال�سرتاتيجية لبوليتكنك البحرين -2015
 ،2019التي �أعلن عن تد�شينها مع مطلع العام  ،2015وما

مت حتقيقه من �أهدافها.
وبدوره ،رحب الدكتور حممد الع�سريي ب�أع�ضاء
الهيئتني الأكادميية والإدارية اجلدد منهم والعائدين من
�إجازتهم الأكادميية وال�سنوية ،قائلاً �« :سنبد أ� قريبًا عامنا
الدرا�سي اجلديد ،وعلينا الت�أكد من �أن جميع املوظفني
على اطالع وعلم بكل الأمور املتعلقة بالكلية ،وخططهــا
وم�شاريعها القائمة وامل�ستقبلية لنكون �أكرث توا�صلاً ،
و�أكرث �إنتاجية ،ولتعزيز الثقــة وال�شفافيــة وبلــوغ �أعلى
م�ستويات التميز ب�إذن اهلل ،خدمة ململكة البحرين و�شعبها
الويف».
وعرج الدكتور الع�سريي على اخلطة الإ�سرتاتيجية
للبوليتكنك 2019 – 2015م ،م�ؤكدًا �أن �أهداف هذه
الإ�سرتاتيجية اخلم�سة وهي( :اال�ستدامة واالرتقاء ،و�سمعة
اخلريجني ،و�ضمان التعلم ،وامل�شاركة من �أجل الت�أثري،
وتبني امل�شاريع والبحوث واالبتكار) تتما�شى مع خطة عمل
احلكومة  2018-2015وت�سهم يف حتقيق ر�ؤية البحرين
 ،2030م�شددًا على �أن حتقيق هذه الأهداف لن يكون �إال من
خالل تعاون وتكاتف جميع منت�سبي البوليتكنك ،م�شريًا �إىل
�أنه بالإمكان االطالع على اخلطة الإ�سرتاتيجية للبوليتكنك
2019-2015م كاملة من خالل املوقع الإلكرتوين
لبوليتكنك البحرين.

رئي�س جمعية مر�ضى الت�صلب املتعدد:

ن�سبة �إ�صابة الن�ساء تعادل �ضعف الرجال ويوجد يف البحرين  500حالة
نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقايف حما�ضرة
«حقائق حول مر�ض الت�صلب املتعدد  »MSلعبداهلل
بوجريي رئي�س جمعية مر�ضى الت�صلب املتعدد يف
البحرين.
ويف بداية املحا�ضرة التي قدمها الدكتور �ضياء
الفهدوي� ،أ�شار عبداهلل بوجريي �إىل تعريف مر�ض
الت�صلب املتعدد وهو مر�ض ي�صيب اجلهاز الع�صبي
املركزي وي�صيب جهاز الغ�شاء املحيط بالع�صب ب�سبب
ما يح�صل ت�آكل للغ�شاء مما ي�ؤدي �إىل بطء يف احلركة
الع�صبية التي تعرب من اخللية الع�صبية �إىل الع�ضو
املراد منه ا�ستقبال الإ�شارة الع�صبية ،ويرتتب على
هذا البطء م�شاكل �صحية كثرية ك�صعوبة احلركة �أو
النطق �أو خلل يف االتزان وفقدان للذاكرة واالكتئاب.
منوها �أن مملكة البحرين مل ت�شهد يف ال�سابق حاالت
الإ�صابة باملر�ض حيث مل تتجاوز � 10أ�شخا�ص حتى
نهاية الثمانينات ،ويف الوقت احلايل توجد �أكرث من

 500حالة بواقع � 5إ�صابات لكل � 10آالف ن�سمة.
و�أو�ضح بوجريي �أن �أعرا�ض مر�ض الت�صلب
املتعدد تظهر على �شكل تنميل يف الرجل �أو �صعوبة
يف امل�شي ،وم�شاكل يف النظر �سواء على �شكل امل �أو
ازدواجية يف الر�ؤية �أو فقدان جزئي بالب�صر ،م�ضيفا
�أن للمناخ ت�أثري على مر�ض الت�صلب املتعدد حيث �إن
الإ�شارات الع�صبية تتطلب جوا مالئ ًما لها بحيث ال
تكون الربودة �شديدة �أو احلرارة �شديدة ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أثري الرطوبة ،فدرجات احلرارة العالية �أو
املنخف�ضة ت�ؤثر ب�شكل كبري يف حدوث املر�ض ،مما
يتطلب من املري�ض �أن يتعامل ويتكيف مع ما ي�سببه
له التغيري يف اجلو ،حيث يتعر�ض للإجهاد ويحتاج
لفرتات راحة ونوم على فرتات متباعدة ،والإح�سا�س
بالتعب عند القيام ب�أي جهد.
و�أ�ضاف رئي�س جمعية مر�ضى الت�صلب املتعدد �أن
ن�سبة تعر�ض الن�ساء لهذا املر�ض كبرية جدا مقارنة

بالرجال ،حيث �أنها ت�شكل �ضعف عدد الرجال بن�سبة
ثلثي من الن�ساء وثلث من الرجال� ،أما الأعمار التي
تكون عر�ضه للإ�صابة باملر�ض فهي بني �سن ال� 20إىل
الـ ،40وقد مت ر�صد حاالت للمر�ض ب�أعمار خمتلفة
من �سن � 9سنوات �إىل � 60سنة ،م�شريا �إىل �أن هناك
احتمالية كبرية النتقال املر�ض من الآباء �إىل �أبنائهم
يف حالة �إ�صابة �أحد الوالدين بهذا املر�ض.
وحول العالج املتاح ملر�ض الت�صلب املتعدد ،ms
�أ�شار عبداهلل بوجريي �إىل �أن العالج املتوفر يتمثل
يف جمموعة من الأدوية التي توقف املر�ض عند
م�ستوى معني �أو تقلل من ت�سارعه ،لذلك يقوم العديد
من املر�ضى باتباع و�سائل بديلة كاحلمية الغذائية
والعالج بالزيوت والتدليك واحلجامة.
ويف ختام املحا�ضرة قام عدد من مر�ضى امل�صابني
بهذا املر�ض با�ستعرا�ض جتاربهم للح�ضور وكذلك
الرد على اال�ستف�سارات املتعلقة بهذا املر�ض.

