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«ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة» يحظر
ال����دع����اي����ة االن��ت��خ��اب��ي��ة
ف���ي ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة

�أكتوب��ر الما�ض��ي �شه��د �أكب��ر كمي��ة هط��ول للأمط��ار من��ذ  70عا ًم��ا
ذكرت �إدارة الأر�صاد الجوية
ب��وزارة الموا�صالت واالت�صاالت
ف��ي ت �ق��ري��ره��ا ال �� �ش �ه��ري �أن �شهر
�أكتوبر  2018كان ح��ا ًّرا بالن�سبة
�إل ��ى درج� ��ات ال��ح��رارة م��ع زي��ادة
في كمية الأمطار مقارنة بالمعدل
العام.
وكان ال�شهر ممطرا حيث بلغت
الكمية الإجمالية للهطول  19.9ملم
هطلت خالل � 3أي��ام من ال�شهر في
مطار البحرين الدولي .ويعتبر هذا
المجموع �أع�ل��ى مجموع للهطول
ل�شهر �أكتوبر وي�ساوي � 40ضعف
المعدل العام للهطول ل�شهر �أكتوبر
والذي يبلغ  0.5ملم.
وقد بلغت �أعلى كمية للهطول
ال �ي��وم��ي  11.6م�ل��م ب �ت��اري��خ 22
�أك �ت��وب��ر ،ويعتبر ه��ذا المجموع
�أع �ل��ى م�ج�م��وع ل�ل�ه�ط��ول ال�ي��وم��ي
ل�شهر �أك �ت��وب��ر م�ن��ذ �سنة ،1948
وك � ��ان ال ��رق ��م ال �� �س��اب��ق م�ج�م��وع
للهطول اليومي ل�شهر �أكتوبر 8.9
ملم الم�سجل في � 31أكتوبر ،1969
بالإ�ضافة �إلى  3.3ملم بتاريخ 27
�أك �ت��وب��ر و 5.0م �ل��م ب �ت��اري��خ 28

�أك�ت��وب��ر فيكون مجموع الهطول
ل�شهر �أكتوبر  19.9ملم في مطار
البحرين الدولي .كما �سجل �شهر
�أكتوبر � ً
أي�ضا �سقوط كمية قليلة
من الأمطار لم تتجاوز  0.05ملم
بتاريخي  20و� 21أكتوبر.
وت��أث��رت المملكة بالعوا�صف

ال��رع��دي��ة خ�ل�ال � 6أي� ��ام م��ن �شهر
�أكتوبر .وق��د هطلت على المملكة
�أمطار غزيرة م�صحوبة بعوا�صف
رع��دي��ة م��ع ه �ب��ات ق��وي��ة ال�سرعة
للرياح بتاريخ � 22أكتوبر .ويعزى
�سبب ح��ال��ة ع��دم اال��س�ت�ق��رار �إل��ى
م ��رور �سل�سلة م��ن المنخف�ضات

الجوية في طبقات الجو العليا على
الخليج العربي وبلغت �أعلى هبة
للرياح  39عقدة وقد تدنت الر�ؤية
الأف �ق �ي��ة �إل ��ى  800م�ت��ر ف��ي مطار
البحرين الدولي.
بلغ �إج�م��ال��ي ه�ط��ول الأم�ط��ار
اليومي في جزيرة �سترة  19.0ملم

مع �أعلى هبة للرياح بلغت  43عقدة
بتاريخ � 22أكتوبر وبلغ �إجمالي
ه�ط��ول الأم �ط��ار �أي��ً��ض��ا ف��ي ج�سر
الملك فهد  2.4مع �أعلى هبة للرياح
 44عقدة.
وب �ل �غ��ت ال �ك �م �ي��ة الإج �م��ال �ي��ة
للهطول ل�شهر �أكتوبر  55.4ملم في

جزيرة �سترة ،وفي درة البحرين
 20.8ملم وبلغت في ج�سر الملك
فهد 14.4ملم.
ك�م��ا ت��م ر��ص��د ��س�ق��وط �أم�ط��ار
متفرقة على بع�ض مناطق المملكة
ب �ت��اري��خ � 14أك��ت��وب��ر 17 ،و18
�أك�ت��وب��ر .بلغ المتو�سط ال�شهري
ل��درج��ات ال �ح��رارة °30.9م وذل��ك
بزيادة قدرها °1.7م قيا�سً ا بالمعدل
العام ل�شهر �أكتوبر .ويعتبر هذا
ثالث �أعلى معدل لدرجات الحرارة
ل�شهر �أك �ت��وب��ر م�ن��ذ ع ��ام ،1902
وكانت الأرق��ام القيا�سية ال�سابقة
لمتو�سطات درجات الحرارة ل�شهر
�أك �ت��وب��ر °31.7م ال�م���س�ج��ل في
�أكتوبر  2015و°31.1م الم�سجل
في �أكتوبر .2017
كما بلغ المتو�سط ال�شهري
لدرجات الحرارة العظمى °34.1م
وذلك بزيادة قدرها °1.0م قيا�سً ا
بالمعدل العام .وبلغت �أعلى درجة
ح� ��رارة °39.1م وال �ت��ي �سجلت
بتاريخ � 1أكتوبر في مطار البحرين
الدولي ولكن تم ت�سجيل °40.2م
في نف�س اليوم بدرة البحرين.

�أ�� �ص ��در رئ �ي ����س دي ��وان
الخدمة المدنية ال�سيد �أحمد
ب� ��ن زاي� � ��د ال� ��زاي� ��د ل �ل �ج �ه��ات
الحكومية توجيهات الخدمة
المدنية رق��م ( )2لعام 2018
ب�ش�أن حظر الدعاية االنتخابية
في الجهات الحكومية.
و�أو�ضح ال�سيد �أحمد بن
زايد الزايد �أن هذه التوجيهات
ترتكز على الأحكام والأ�س�س
المن�صو�ص عليها بالمر�سوم
بقانون رقم ( )15ل�سنة 2002
ب�����ش���أن م �ج �ل �� �س��ي ال �� �ش��ورى
وال�� �ن� ��واب ،ل �ح �ظ��ر ال��دع��اي��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ف ��ي ال� � ��وزارات
وال��م�� ؤ����س�����س��ات وال �ه �ي �ئ��ات
العامة والأج �ه��زة الحكومية
والملحقات التابعة لها وذلك
وف ًقا للمادة رقم ( )22و()24
م�ن��ه وال� �م ��ادة رق ��م ( )34من
ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ق��ان��ون
ال �خ��دم��ة ال �م��دن �ي��ة ال �� �ص��ادرة
بالقرار رقم ( )51ل�سنة ،2012
والتي يلزم تطبيقها بوزارات
ال��دول��ة و�أج�ه��زت�ه��ا المختلفة
ال �خ��ا� �ض �ع��ة ل �ق��ان��ون ال�خ��دم��ة
المدنية ال���ص��ادر بالمر�سوم
بقانون رقم ( )48ل�سنة .2010
و�أكد رئي�س ديوان الخدمة
المدنية �أن التوجيهات تحظر
�إج � ��راء ال��دع��اي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة
ف��ي ال� ��وزارات والم�ؤ�س�سات
وال�ه�ي�ئ��ات ال�ع��ام��ة والأج �ه��زة
الحكومية والملحقات التابعة
ل�ه��ا ،كما تحظر تنظيم وعقد
االج� �ت� �م ��اع ��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة
و�إلقاء الخطب االنتخابية في
الجامعات والمعاهد العلمية
وال �م��دار���س الحكومية ،وفي

{ �أحمد بن زايد الزايد.

الأبنية التي ت�شغلها الوزارات
وال��م�� ؤ����س�����س��ات وال �ه �ي �ئ��ات
العامة والأج �ه��زة الحكومية
وال �م �ل �ح �ق��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا،
مو�ضحً ا «�أنه �سيتم اتخاذ كافة
الإج��راءات القانونية الالزمة
ت�ج��اه الموظف �أو المر�شح،
ح ��ال مخالفتهم �أح��ك��ام ه��ذه
التوجيهات».
و�أ� �ش��ار ال�سيد �أح �م��د بن
زايد الزايد �إلى �أن التوجيهات
ت�م�ن��ع ع �ل��ى ال �م��وظ��ف ال�ق�ي��ام
بنف�سه� ،أو الم�شاركة مع غيره
في دعاية انتخابية لأي مر�شح
ف��ي ال� ��وزارات والم�ؤ�س�سات
وال�ه�ي�ئ��ات ال�ع��ام��ة والأج �ه��زة
الحكومية والملحقات التابعة
ل �ه��ا ،ح �ت��ى ال ي �ع��ر���ض نف�سه
للم�ساءلة الت�أديبية.
وت ��أت��ي ه��ذه التوجيهات
ل���ض�م��ان �إن �ج��اح اال�ستحقاق
االن�ت�خ��اب��ي ،تحقي ًقا لمبادئ
العدالة ،وال�شفافية ،وتكاف�ؤ
الفر�ص بين المر�شحين ،بما
ي�ت��واف��ق م��ع �أ��س����س ومفاهيم
الدولة الم�ؤ�س�ساتية الحديثة.

بالتعاون مع المجل�س الثقافي البريطاني

ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ال���ي ي���د����ش���ن ال��م�����س��ت��وى
ال��م��ت��ق��دم م���ن ور������ش ت���دري���ب ال��ب��اح��ث��ي��ن

�أمين عام ال�شورى ي�ؤكد �أهمية تعزيز منظومة الرقابة
على الأداء المالي والإداري بالأمانة العامة للمجل�س
�أكد عبدالجليل �إبراهيم الطريف
الأمين العام لمجل�س ال�شورى �أهمية
تعزيز منظومة الرقابة الداخلية على
الأداء المالي والإداري بما ي�ضمن �سير
العملب�أعلىم�ستوياتااللتزامالأدبي
والمالي،وبمايعك�ستوجيهاتال�سيد
علي بن �صالح ال�صالح رئي�س مجل�س
ال�شورى ،والتي ت�ؤكد على متابعة
اللوائحالماليةوالوظيفية،معمراعاة
المبادئ التي يعتمدها ديوان الرقابة،
وبما يواكب الوزارات والهيئات.
ج��اء ذل��ك ل��دى رع��اي�ت��ه ل�ل��دورة
ال�ت��دري�ب�ي��ة المتخ�ص�صة ل �ع��دد من
منت�سبي الأم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة لمجل�س
ال �� �ش��ورى ،ح ��ول «�أن �ظ �م��ة ال��رق��اب��ة
الداخلية والتدقيق الداخلي» ،وذلك
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  8 – 7نوفمبر
الجاري ،والتي قدمها الدكتور �أحمد
�إبراهيم البلو�شي ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �سمارتيم لال�ست�شارات ،حيث
�أعرب الأمين العام لمجل�س ال�شورى
عن تقديره لحر�ص منت�سبي الأمانة
العامة على االط�لاع على كل ما هو
جديد فيما يتعلق ب�أنظمة الرقابة
والمتابعة ،وذل��ك انطال ًقا م��ن مبد�أ
الحر�ص على ال�م��ال ال �ع��ام ،ودع� ًم��ا
ال�ستكمال الإج ��راءات التي اتخذتها
الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة لمجل�س ال���ش��ورى
ل�ضمان تر�شيد الإنفاق ومتابعته من
قبل لجنة مخت�صة �شكلت بتوجيه من
رئي�سالمجل�س.
ول �ف��ت الأم��ي��ن ال �ع��ام لمجل�س
ال�شورى �إلى �أن هذه الدورة التدريبية
�ضمن ج�ه��ود الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة لرفع
الجودة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية،
والتعامل مع دي��وان الرقابة المالية
والإداري � ��ة وم��ا ي�صدره م��ن تقارير
للجهات الخا�ضعة للرقابة ،ومتابعة
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تنفيذ التو�صيات ال� ��واردة ف��ي تلك
التقارير� ،إل��ى جانب كيفية تجنب
المخالفاتالماليةوالإدارية.
وب � ّي��ن �أن ال � ��دورة التدريبية
تركزت على تهيئة منت�سبي الأمانة
العامة للمجل�س ،وتزويدهم بالأفكار
والأدوات الالزمة للتعامل مع �أنظمة
الرقابة ،قبل و�أثناء وبعد تنفيذ المهام
الرقابية المختلفة ،بالإ�ضافة �إل��ى
مفهوم الرقابة الداخلية و�أهميتها،
ونظم الرقابة الداخلية وعنا�صرها
وم �ك��ون��ات �ه��ا� ،إل� ��ى ج��ان��ب التدقيق
الداخلي وتطوره التاريخي و�إط��ار
ال��رق��اب��ة الداخلية وف� ًق��ا للجنة دعم
المنظماتوتقييمالمخاطروالمراقبة،
مثنيًا على م��ا ت�ضمنته ال ��دورة من
معلوماتقيمة،و�شاك ًراللدكتور�أحمد
البلو�شي تعاونه مع مجل�س ال�شورى
و�أمانتهالعامة.

ت � �ح� ��ت رع�� ��اي�� ��ة ال� ��دك � �ت� ��ور
م��اج��د ب��ن ع �ل��ي ال�ن�ع�ي�م��ي وزي��ر
التربية والتعليم رئي�س مجل�س
التعليم ال �ع��ال��ي ،د��ش�ن��ت الأم��ان��ة
ال�ع��ام��ة لمجل�س التعليم العالي
ب��ال�ت�ع��اون م��ع المجل�س الثقافي
البريطاني الم�ستوى المتقدم من
�سل�سلة ور���ش ت��دري��ب الباحثين
بم�ؤ�س�سات التعليم العالي ،تحت
عنوان «توا�صل الباحث :التنمية
المهنية للباحثين» ،وذل��ك لفائدة
 50باح ًثا من مختلف م�ؤ�س�سات
التعليم العالي ،وب�إ�شراف وتقديم
البروفي�سورة فانيتا دان��دري��ا من
المملكة المتحدة ،وه��ي من ذوي
الخبرة في مجال تطوير مهارات
البحث العلمي لمنت�سبي الجامعات
م��ن الباحثين و�أع���ض��اء الهيئات
الأكاديمية وطلبة الدرا�سات العليا.
ول � � ��دى ح� ��� �ض ��وره اف �ت �ت��اح
الور�شة� ،أك��د الدكتور عبدالغني
ال���ش��وي��خ الأم �ي��ن ال �ع��ام لمجل�س
التعليم ال�ع��ال��ي �أن ه��ذه ال��ور���ش
جاءت بنا ًء على المردود الإيجابي
ل�سل�سلة الور�ش الأول�ي��ة التي تم
تنفيذها في �شهر يناير الما�ضي،
م ��ؤك��دا �أه�م�ي��ة مثل ه��ذه ال��ور���ش
التي ت� أ�ت��ي ان�سجامًا م��ع �أه��داف
اال�ستراتيجية الوطنية للبحث
العلمي التي �أقرها مجل�س التعليم
العالي ،والتي ت�ؤكد �ضرورة بناء

ال �ق��درات البحثية الجامعية ،من
خ�لال تعزيز ال �م �ه��ارات البحثية
وال �ق��درة على الن�شر العلمي في
ال �م �ج�لات وال� ��دوري� ��ات العلمية
الر�صينة ،والم�شاركة في المحافل
وال �م ��ؤت �م��رات البحثية ال��دول�ي��ة،
بما ينعك�س �إيجابًا على �أداء هذه
الجامعات وعلى المجتمع ب�شكل
عام.
و�أع� � ��رب الأم� �ي ��ن ال� �ع ��ام عن
�شكره وتقديره لر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ال �ح �ك��وم �ي��ة
والخا�صة والإقليمية على تعاونهم
ودع�م�ه��م ل�ج�ه��ود الأم��ان��ة العامة
لتعزيز التنمية المهنية لمنت�سبي
م�ؤ�س�ساتهم.
فيما �أكد ال�سيد ريت�شارد روز
مدير المجل�س الثقافي البريطاني
في مملكة البحرين اعتزازه بالعمل
مجددًا مع مجل�س التعليم العالي

ل�ت�ق��دي��م ال�م���س�ت��وى ال�م�ت�ق��دم من
ً
منوها
ه��ذا البرنامج التدريبي،
�إل� ��ى �أه �م �ي��ة ا� �س �ت �م��رار ال �ت �ع��اون
ب �ي��ن م �ج �ل ����س ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
والمجل�س الثقافي البريطاني في
مجال تدريب الكوادر الأكاديمية
ب �م � ؤ�� �س �� �س��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي،
ل�لارت �ق��اء ب��ال�م�خ��رج��ات البحثية
بمملكة البحرين.
وف� ��ي ك�ل�م�ت�ه��ا ال �ت��رح �ي �ب �ي��ة،
�أو�� �ض� �ح ��ت ال���دك� �ت���ورة ف ��رزان ��ة
ال �م��راغ��ي م��دي��رة �إدارة البحث
العلمي ب��الأم��ان��ة العامة لمجل�س
التعليم العالي �أن الهدف الأ�سا�سي
من تنظيم ور�ش تطوير الباحثين
هو االرتقاء بالمخرجات البحثية
كمًا ونوعً ا ،وال �سيما تلك البحوث
التي ت�سهم في الرفاه االقت�صادي
واالجتماعي بما ينعك�س �إيجابًا
ع�ل��ى المجتمع ،وال �ب �ح��وث التي

تن�شر ف��ي المجالت العلمية ذات
الت�أثير المرتفع ،وي�سهم ذلك ب�شكل
كبير في رف��ع ت�صنيف م�ؤ�س�سات
التعليم ال�ع��ال��ي بالمملكة ،حيث
تعتمد الت�صنيفات العالمية �ضمن
معاييرها لتقييم الجامعات على
الإنتاج العلمي لهذه الم�ؤ�س�سات.
والجدير بالذكر �أن الم�ستوى
ال �م �ت �ق��دم م ��ن ور� � ��ش «ت��وا� �ص��ل
ال �ب��اح��ث» ت �ع��د ف��ر� �ص��ة ت��دري�ب�ي��ة
لتطوير ال�م�ه��ارات البحثية لدى
ال �ب��اح �ث �ي��ن ،ح �ي��ث ت �ت � أ�ل��ف ه��ذه
ال�سل�سلة م��ن ال��ور���ش التدريبية
من �أربعة ف�صول تركز على �صقل
مهارات االت�صال ،والعرو�ض ذات
الت�أثير ،والكتابة الأكاديمية ،لدى
الم�شاركين لتعزيز ق��درات�ه��م في
ن�شر بحوثهم في الدوريات العلمية
وم �� �ش��ارك��ات �ه��م ف ��ي ال �م � ؤ�ت �م��رات
الإقليمية والدولية.

بقيمة �إجمالية قدرها � 40ألف دينار بحريني

«الـ�ص��حة» تتــ�س��لم تــبرعً ـ��ا بـ�أجــه��زة
طبي��ة من �ش��ركة يو�س��ف محمود ح�س��ين
ت�سلمت وزارة ال�صحة تبرعً ا من جانب �شركة
يو�سف محمود ح�سين عبارة عن جهازين للم�شرط
ال�ك�ه��رب��ائ��ي وت�خ�ث��ر الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة وج �ه��از �آخ��ر
ال�ستئ�صال غ�شاء بطانة الرحم وذلك بقيمة �إجمالية
للأجهزة بالكامل تبلغ � 40ألف دينار بحريني.
وق��د تم ا�ستالم التبرع ب��دائ��رة الأج�ه��زة الطبية
بمجمع ال�سلمانية الطبي بح�ضور ك��ل م��ن الوكيل
الم�ساعد للموارد والخدمات ورئي�سة لجنة التبرعات
ودع ��م المجتمع ب���وزارة ال�صحة الأ� �س �ت��اذة فاطمة
ع�ب��دال��واح��د الأح �م��د وع��دد م��ن الم�س�ؤولين ب��وزارة

ال���ص�ح��ة ،ك�م��ا ح���ض��ر ح�ف��ل ت�سليم الأج��ه��زة ال�سيد
�سعود عبدالعزيز يو�سف محمود نائب المدير المدير
التنفيذي ب�شركة يو�سف محمود ح�سين وع��دد من
الم�س�ؤولين بال�شركة المتبرعة.
وب� �ه ��ذه ال �م �ن��ا� �س �ب��ة ،رح �ب��ت الأ�� �س� �ت ��اذة ف��اط�م��ة
عبدالواحد الأحمد بالح�ضور من م�س�ؤولي ال�شركة
المتبرعة كما نقلت لهم تحيات كل من وزيرة ال�صحة
الأ��س�ت��اذة فائقة بنت �سعيد ال�صالح ووك�ي��ل وزارة
ال�صحة ال��دك�ت��ور ول�ي��د ال�م��ان��ع ،كما �أ� �ش��ادت بالدعم
الم�ستمر ال�م�ق��دم م��ن ج��ان��ب �شركة يو�سف محمود

ح�سين والذي يج�سد على �أر�ض الواقع مبد�أ ال�شراكة
المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخا�ص
وال��ذي لطالما قد �أ�سهم ب�شكل �إيجابي ومثمر في دعم
خطط وم�ساعي التطوير والتحديث بالخدمات ال�صحية
المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة .ومن جانبه �أكد

ال�سيد �سعود عبدالعزيز �أن �شركة يو�سف محمود ح�سين
ت�سعى من خالل تبني هذه المبادرات �إلى تعزيز حجم
الم�شاركة الفاعلة والتعاون في �سبيل تحقيق االرتقاء
الأم �ث��ل ب��ال�خ��دم��ات ال�صحية الموجهة لخدمة جميع
المر�ضى بمملكة البحرين.
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