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البحرين حتقق جناًحا يف دمج طلبة التوحد يف املدار�س

“امللكية للبنات” تنظم موؤمترا عن متكني املراأة

الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املتعاي�شني مع “الإيدز”

93 طالًبا منهم 28 انتقلوا كلًيا اإلى ال�صفوف العادية لتميزهم

برعاية الوزير النعيمي

يف ور�صة هدفت اإلى تب�صري املجتمع عن خطر الفريو�س... “احلقوق”:

مدينة عي�صى - وزارة الرتبية والتعليم: حققت 
مملك���ة البحري���ن جناًحا كب���رًيا يف دم���ج الطلبة ذوي 
االحتياج���ات اخلا�صة م���ن فئة ا�صط���راب التوحد يف 
املدار����س احلكومية، اإذ متكنت من دم���ج 93 طالًبا 
وطالب���ة يف 14 مدر�ص���ة ابتدائي���ة، م���ن بينه���م 28 
طالًب���ا وطالبة انتقل���وا كلًيا من ال�صف���وف اخلا�صة 
اإل���ى ال�صف���وف العادية، بع���د اأن متي���زوا اأكادميًيا 
و�صلوكًي���ا واجتماعًيا. واحتف���اًء بهذه املنا�صبة، ح�رض 
وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي االحتفال الذي 
اأقامته اإدارة الرتبية اخلا�صة يف مدر�صة عمار بن يا�رض 
االبتدائي���ة للبنني، حيث قام بتك���رمي الطلبة الذين 
مت دجمه���م كلًي���ا يف ال�صفوف العادي���ة من خمتلف 

املدار�س، بح�صور معلميهم واأولياء اأمورهم.
واأكد الوزير اأنه ميكن اليوم التعبري عن االعتزاز 
واالفتخ���ار بهذا االإجناز الرتب���وي واالإن�صاين املتميز، 
اإذ متكن���ا بف�ص���ل الدعم الكبري ال���ذي نحظى به من 
قي���ادة بلدنا العزيز، وبجه���ود كبرية من املخت�صني 
بال���وزارة واالإدارات املدر�صي���ة واملعلم���ني واأولياء 
االأم���ور، من حتقي���ق الدم���ج الكلي له���ذا العدد من 
الط���اب والطالب���ات، وهذا هو اله���دف الذي ن�صعى 
اإليه مع كافة فئات الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة، 
يف اإط���ار اجلهود التي نبذله���ا يف التو�صع يف دجمهم 
خ���ال ال�صن���وات القليل���ة املا�صية، وتوف���ري الدعم 

املادي والفني واملنهجي والنف�صي وال�صحي لهم.
واأ�صاف النعيمي اأن بقية طلبة التوحد الذين مل 
يحققوا الدمج الكامل يف ال�صفوف العادية اإلى االآن، 
ا�صتطاع���وا بدورهم حتقيق تط���ور ملمو�س من خال 

انتظامه���م يف ال�صفوف اخلا�صة املهي���اأة لدجمهم، 
�صواًء على م�صتوى النطق والتحدث اأو اخلط والكتابة 
اأو امل�صاركة الفاعلة يف االأن�صطة املنفذة على �صعيد 
الوزارة اأو املدار�س، ب���ل اإن بع�صهم قد متيز كثرًيا 
يف العدي���د م���ن املجاالت كاخل���ط والتعب���ري وحفظ 
القراآن الكرمي واحل�صاب.  وزار الوزير ال�صف اخلا�س 
بدم���ج طلبة التوحد يف ابتدائي���ة عمار بن يا�رض، حيث 
اّطل���ع على ق�ص�س جناح عدد م���ن الطلبة يف العديد 
من امل���واد الدرا�صي���ة واالأن�صطة الرتبوي���ة، اإ�صافًة 
اإل���ى االطاع عل���ى الربام���ج واخلدم���ات االأكادميية 

وال�صلوكية واالجتماعية املقدمة لهم.
ثم ق���ام بافتت���اح املعر�س الذي نظمت���ه اإدارة 

الرتبية اخلا�صة مب�صاركة جميع املدار�س املخ�ص�صة 
لدمج طلبة التوحد، وا�صتمل على اأركان تبني مراحل 
دم���ج طالب التوحد يف املدار����س احلكومية بدًءا من 
االختب���ارات التقييمي���ة وو�صوال اإل���ى الدمج الكلي 
يف ال�ص���ف العادي، اإ�صافًة اإل���ى االطاع على مواهب 
الطلب���ة واإبداعاته���م يف العديد من املج���االت، مثل 
الر�صم واحل�صاب الذهني وحفظ القراآن الكرمي، كما 
قدم عدد من طلبة التوحد لوحة غنائية ا�صتعرا�صية 
بهذه املنا�صبة. يذكر اأن الوزارة بداأت يف جتربة دمج 
طلب���ة التوح���د يف الع���ام الدرا�ص���ي 2010 - 2011 
بعدد حمدود من الطلبة يف 3 مدار�س، بعد اأن اأن�صاأت 

�صفوًفا خا�صة مبوا�صفات تربوية عاملية معتمدة.

مدين���ة عي�ص���ى - وزارة الرتبية والتعليم: حتت 
رعاية وزير الرتبية والتعليم ورئي�س جمل�س التعليم 
العايل ماجد النعيمي، تنظم اجلامعة امللكية للبنات 
موؤمت���ر “امل���راأة واملجتم���ع” بن�صخت���ه الثانية حتت 
عن���وان “متكني امل���راأة عرب التعلي���م العايل” وذلك 
بالتع���اون مع جل���ف للتعليم يف الف���رتة )18 – 19( 
اأبريل 2018 يف حرم اجلامعة امللكية للبنات الكائن 
بالرفاع الغربي. وياأتي ه���ذا املوؤمتر لي�صلط ال�صوء 
عل���ى مو�صوع متكني املراأة يف جمال التعليم يف ظل 
التحدي���ات الراهنة ع���رب موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل 
املتمثل���ة باجلامعات واملعاهد وم�صاهمات املراأة يف 

املجتمع وقطاع العمل يف خمتلف املجاالت.
ويه����دف املوؤمت�ر اإل�ى عر����س اأبرز امل�صتجدات 
واالوراق العلمي���ة املتعلقة بتمكني امل���راأة وتكافوؤ 
الفر�س وريادته���ا يف العديد من املجاالت من خال 

العملية التعليمية، وباالأخ�س التعليم العايل. 
كما يه���دف املوؤمتر اإل���ى ت�صلي���ط ال�صوء على 
حم���ور تويل املراأة للمنا�ص���ب القيادية عرب الفر�س 
الوظيفية وريادة االأعمال، اإ�صافة اإلى متكني املراأة 

يف جمال الفنون والت�صميم. 

ويت�صمن املوؤمتر عدة حماور وجل�صات نقا�صية 
الأبح���اث علمية تركز على متكني امل���راأة  ومب�صاركة 
اأك���ر م���ن 125 باحث���ا وم�ص���اركا م���ن دول عدي���دة 
اأبرزه���ا ماليزي���ا والكوي���ت وال�صعودي���ة وال�صودان 
واالإم���ارات العربي���ة املتح���دة وباك�صت���ان واململكة 
املتح���دة والواليات املتح���دة االأمريكية.  كما ي�صهد 
هذا املوؤمتر م�صاركة العديد من الوزارات والهيئات 

احلكومي���ة وموؤ�ص�ص���ات القط���اع اخلا����س مبملك���ة 
البحري���ن والباحثني واخلرباء يف جمال املراأة، اإ�صافة 
اإل���ى الط���اب والطالب���ات. وياأتي املوؤمت���ر بن�صخته 
الثانية بتنظيم من اجلامع���ة امللكية للبنات الرائدة 
يف تعلي���م امل���راأة مبملك���ة البحري���ن، والت���ي ت�صب 
يف روؤيته���ا اإن�ص���اء جيل متمك���ن يف خمتلف املجاالت 

العلمية التي يتم تدري�صها يف اجلامعة. 

املنام���ة - املوؤ�ص�صة الوطني���ة حلقوق االإن�صان: 
نظم���ت املوؤ�ص�صة الوطني���ة حلقوق االإن�ص���ان ور�صة 
عم���ل عن “حقوق املتعاي�صني م���ع االإيدز” يف مملكة 
البحرين، قدمها با�صم ال�رضجي م�صاعد بحث وتدري�س 
بكلية احلق���وق بجامعة البحري���ن، يف مركز التدريب 
مبق���ر املوؤ�ص�صة. وهدفت الور�ص���ة اإلى التعرف على 
حقوق املتعاي�صني مع مر����س االإيدز، وبيان و�صائل 
احلماي���ة املقررة لهم قانوًن���ا وال�صعي للق�صاء على 
جمي���ع اأ�صكال التميي���ز �صد املتعاي�ص���ني مع االإيدز 
ب�صب���ب االإ�صابة وتو�صيح بع����س املفاهيم اخلاطئة 
ب�صاأنه، ف�صا عن ن�رض الوعي القانوين وتب�صري اأفراد 

املجتمع عن خطر االإيدز وطرق انتقاله.
كم���ا دع���ت الور�ص���ة التفاعلي���ة، الت���ي �صمت 
عددا م���ن ممثلي ال���وزارات واجله���ات ذات العاقة 
واجلمعي���ات احلقوقي���ة واملهني���ة واملدافعني عن 
حق���وق االإن�صان، اإلى ����رضورة الق�صاء على الفريو�س 
ولي����س على املتعاي�صني معه، والذين ُيعّدون �صمن 

الفئ���ة االأول���ى بالرعاي���ة وفًق���ا لاآلي���ات احلقوقية 
والدولي���ة واالإقليمية. كما اأ�ص���اد احل�صور بالقانون 
رق���م )1( ل�صن���ة 2017 ب�ص���اأن وقاي���ة املجتمع من 
مر�س متازمة النق�س املناع���ي املكت�صب )االإيدز( 
وحماي���ة حقوق االأ�صخا����س املتعاي�صني معه، والذي 
يعد من اأك���ر الت�رضيعات املتطورة على ال�صعيدين 

�صم���ن  الفعالي���ة  وتاأت���ي  واالإقليم���ي.  العرب���ي 
اخت�صا�صات املوؤ�ص�ص���ة الوطنية حلقوق االإن�صان يف 
جم���ال تعزيز ون�رض حق���وق االإن�صان ع���ن طريق اإقامة 
املحا�رضات وال���دورات التدريبية والتثقيفية جلميع 
�رضائح املجتم���ع يف املو�صوعات ذات ال�صلة بحقوق 

االإن�صان.

• جانب من احتفال الوزارة بنجاح دمج طلبة التوحد	

• جانب من ور�صة العمل	

“الرتبية”: املدار�س خالية من الأمرا�س املعدية

  “مدينة عي�شى ال�شحي” يعمل 13 �شاعة بدءا من مايو

مدين����ة عي�ص����ى - وزارة الرتبي����ة 
والتعليم: اأك����د مدير اإدارة العاقات 
الرتبي����ة  ب����وزارة  واالإع����ام  العام����ة 
حر�����س  ال�رضوق����ي  ف����واز  والتعلي����م 
ال����وزارة عل����ى ب����ذل اجله����ود كاف����ة 
البيئ����ة  توف����ري  ل�صم����ان  الازم����ة؛ 
لاأبناء  واالآمن����ة  ال�صحية  املدر�صي����ة 
الطلبة من خ����ال اأجهزتها املختلفة، 
مبا ي�صمن �ص����ري العمل يف املدار�س 
بال�ص����ورة املطلوب����ة، وم����ن ذلك ما 

يتعلق بالنظافة وال�صحة وال�صامة.
ال�صح����ة  ق�ص����م  اأن  واأ�ص����اف 
املدر�صي����ة بال����وزارة يعم����ل ب�ص����كل 
يوم����ي وم�صتمر على تنفي����ذ العديد 
م����ن الزي����ارات امليداني����ة للمدار�س 
بالتن�صي����ق م����ع اجله����ات املخت�ص����ة 
ب����وزارة ال�صح����ة، اإذ تتم خ����ال تلك 
التطعيم����ات  متابع����ة  الزي����ارات 
واالأمرا�����س املزمن����ة للطلب����ة، وعقد 
املتخ�ص�صة،  والن����دوات  املحا�رضات 
واإ�صدار املطبوعات التوعوية ب�صاأن 
النظاف����ة والغ����ذاء ال�صلي����م، وغريها 
من االأن�صطة الت����ي تندرج �صمن هذا 
التوج����ه، باعتبار اأن عم����ل املوؤ�ص�صة 
الرتبوي����ة ي�صمل االهتم����ام بالتعليم 
والرتبي����ة وال�صحة البدنية والنف�صية 
لاأبناء الطلبة، م�صرًيا اإلى اأن الوزارة 
بالتع����اون م����ع وزارة ال�صح����ة تق����وم 
بتوفري ممر�صات موؤهات يف العديد 
من املدار�����س يقمن يومًي����ا مبتابعة 
احلاالت ال�صحية املزمنة اأو الطارئة، 
التوعوي����ة  اأدواره����ن  اإل����ى  اإ�صاف����ًة 
واالإر�صادي����ة، اإلى جان����ب الدور الذي 
يق����وم ب����ه مرك����ز االإر�ص����اد النف�صي 
واالأكادمي����ي يف متابع����ة العدي����د من 
احلاالت املتعلقة باجلانب ال�صلوكي 

للطلبة.
واأ�ص����ار ال�رضوق����ي اإل����ى اأنه وعلى 
التاأكي����دات املن�ص����ورة  الرغ����م م����ن 
م����راًرا م����ن وزارة ال�صح����ة، باعتبارها 
اجله����ة املخت�ص����ة باالأم����ور ال�صحية 
داخ����ل املدار�����س وخارجه����ا، عن خلو 
املدار�س من االأمرا�س املعدية، فاإن 
بع�����س االأ�صوات ما ت����زال م�رضّة على 
ادع����اء غري ذل����ك م����ن دون اأي دليل 
ودون اال�صتن����اد اإلى وقائع حقيقية، 
مما من �صاأنه اإثارة ال�صكوك والبلبلة، 
موؤك����ًدا اأن ق�ص����م ال�صح����ة املدر�صية 
ين�ص����ق ب�ص����كل م�صتم����ر ويوم����ي مع 
اجله����ات املخت�ص����ة ب����وزارة ال�صحة، 
ويتوا�صل معهم يف خمتلف اجلوانب 
بال�صحة املدر�صية، معرب  املتعلقة 
ع����ن �صك����ره وتقديره الكب����ري لوزارة 
ال�صح����ة عل����ى تعاونه����ا وتن�صيقه����ا 
الدائم وتقدميها خمتلف اأوجه الدعم 
لل�صحة املدر�صية، ومطمئًنا اجلمهور 
اأنه وا�صتناًدا اإلى التاأكيدات الواردة 
جمي����ع  ف����اإن  ال�صح����ة،  وزارة  م����ن 
املدار�س احلكومي����ة واخلا�صة خالية 

من االأمرا�س املعدية.

املنام����ة - بنا: تبداأ وزارة ال�صحة 
بتجربة متديد �صاعات العمل يف مركز 
مدينة عي�صى ال�صحي ملدة 13 �صاعة 
عمل متوا�صلة بدًءا من مايو املقبل.

وقال����ت الوكيل امل�صاعد لل�صحة 
االأولي����ة منال العل����وي “ت�صعى وزارة 
ال�صح����ة لتطوير اخلدم����ات ال�صحية 
باململكة من خال جتربة متديد وقت 
الدوام الر�صمي ملركز مدينة عي�صى 
ال�صح����ي؛ ليك����ون ال����دوام م�صتم����را 
م����ن ال�صاع����ة ال�صابع����ة �صباحا وحتى 
ال�صاع����ة الثامن����ة م�ص����اء، مم����ا يتيح 
الفر�ص����ة للمراجعني لتلق����ي العاج 
واخلدمات ال�صحية من دون اأن يوؤثر 
ذل����ك على ارتباطاته����م يف الفرتتني 
ال�صباحي����ة وامل�صائية، و�صيكون من 
ال�صهل على املوظف تلقي العاج يف 
املركز ال�صحي فور خروجه من العمل 

بالتوجه اإلى مركزه”.
امل�صاع����د  الوكي����ل  واأ�ص����ارت 
لل�صحة االأولية اإل����ى اأن هذه اخلطوة 
املراجع����ني  عل����ى  بالنف����ع  �صتع����ود 

وا�صتمراري����ة  احتياجاته����م  بتلبي����ة 
عاجهم دون احلاجة للذهاب والعودة 
للمرك����ز وبالت����ايل ك�ص����ب ر�صاه����م، 
كم����ا �صيخف����ف نظام العم����ل هذا من 
ال�صغ����ط عل����ى مركز يو�ص����ف اجننري 
ال�صحي، و�صي�صاع����د يف تقليل فرتة 
االنتظار وتوف����ري املواعيد للمر�صى 

ح�صب الوقت املائم لهم.
يذك����ر اأن����ه باإم����كان املراجع����ني 
التن�صي����ق امل�صب����ق بحج����ر املواعيد 
عن طريق مركز االت�صال على الرقم 
اأو ع����ن طري����ق احلج����ز   80007000
االإلك����رتوين باالإنرتن����ت للح�ص����ور يف 

الوقت املائم لظروف اأعمالهم.
تطوي����ر  اأن  العل����وي  واأك����دت 
اخلدم����ات ال�صحية مبملك����ة البحرين 
يتم تطويره ب�صكل م�صتمر لي�صب يف 
�صالح املراجعني، وي�صعى للنهو�س 
ال�صحية املقدمة  مب�صتوى اخلدمات 
للو�ص����ول  واملقيم����ني  للمواطن����ني 
اإلى الر�صا م����ن خال جودة اخلدمات 

ال�صحية.

اتهام أحول

“الأه����ل الباطل �صولة عن����د غفلة اأهل احلق”. بهذه العب����ارة اال�صتفزازية 
يحرِّ�س قيادي بجمعية اإ�صامية �صد فعالية عن تاريخ الت�صوف بالبحرين.

دمغ القي����ادي احتكاره احل����ق والف�صيلة على اإعان ن����دوة رائعة نظمتها 
جمعية تاريخ واآثار البحرين عن تاريخ الت�صوف لل�صيخ را�صد املريخي.

ال�صوفي����ة بالبحرين جاءت مع دخ����ول العاء احل�رضم����ي. واأ�صهر زعاماتها 
قا�ص����ي ق�صاة ال�صنة املرحوم ال�صيخ قا�صم املهزع. كان يعلق م�صباحا كبريا 

برقبته، وهو �صعار ال�صوفية.
رمب����ا يتعامى القيادي اأن البحرين اأرخبي����ل حمظوظ بتعاي�س مكوناته من 

مذاهب واأديان متنوعة.
املنام����ة وجه نبذ غل����واء التطرف. وق����رار ماأ�ص�صة ر�صال����ة الت�صامح �صدر 
باأمر ملكي ودعم �صعبي ع����رب ا�صتحداث “مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س 

ال�صلمي” ومبادرات اأخرى.
املطل����وب من ق����ادة اجلمعيات االإ�صامي����ة دعم جهود الدول����ة؛ لتكري�س 

مدنيتها، وتعزيز ج�صور الوئام.
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تيارات

• فواز ال�رضوقي	

بحث التعاون بني مكتبة امللك حمد الرقمية ونظريتها ال�شعودية
مدينة عي�صى - وزارة الرتبية والتعليم:  

زار وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي 
املكتبة الرقمية ال�صعودية يف الريا�س؛ لبحث 
اأوجه التع���اون بينها وبني مكتب���ة امللك حمد 
الرقمي���ة، واال�صتفادة من جتربتها يف التعاون 
م���ع النا�رضين العاملي���ني للمحتويات الرقمية، 
ومكتبات اجلامعات وموؤ�ص�صات البحث العلمي 

الدولية.
واطل���ع الوزير عل���ى بوابة املكتب���ة التي 
ت�صم اأكر من 310 اآالف مرجع علمي رقمي من 
خمتلف التخ�ص�صات العلمية، وتتيح للباحثني 
الو�ص���ول اإلى خمتلف امل�ص���ادر الرقمية، كما 
ا�صتم���ع اإلى �رضح عن جهود املكتبة يف التعاقد 

مع اأكر من 300 نا�رض عاملي.

واأثن���ى النعيمي عل���ى اجله���ود املبذولة 
م���ن جان���ب القائمني عل���ى املكتب���ة الرقمية 
ال�صعودي���ة؛ لتوف���ري املحت���وى الرقمي الري 
وطلب���ة  واالأكادميي���ني  الباحث���ني  جلمه���ور 
املدار�س، االأمر الذي جعلها يف موقع ال�صدارة 
�صمن اأك���رب التجمع���ات االأكادميي���ة مل�صادر 

املعلومات يف الدول العربية.


