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محميد احملميد

أول السطر:
تــلــقــيــنــا اتـــصـــاال هــاتــفــيــا كــريــمــا مـــن شــركــة 
بابكو، تعقيبا على عدم تعامل محطات البترول 
بالدفع عن طريق البنفت أو بالفيزا كارد، وأفاد 
االتصال بأن الشركة ستشرع قريبا جدا بتوقيع 
الصراف  ببطاقات  الدفع  توفير خدمة  اتفاقية 
جميع  فــي  بأنواعها،  االئتمان  وبطاقات  اآللــي 
لتسهيل عمليات  وذلك  لها،  التابعة  المحطات 
شركة  نشكر  وبــدورنــا  الــكــرام..  لزبائنها  الــدفــع 

بابكو على سرعة تجاوبها الكريم.
يسألونك عن »البورد البحريني«..؟؟:

أحــيــانــا تـــكـــون الــعــنــاويــن بـــراقـــة، والــنــوايــا 
تصطدم  ولكنها  حميدة،  والمساعي  مخلصة، 
ــا يتسبب  بــمــعــوقــات تــكــمــن فـــي الــتــفــاصــيــل، مـ
ــبــــادرات، وتــعــاظــم  فـــي تــعــطــيــل الــمــشــاريــع والــــمــ

المشكالت، وزيادة التحديات والتكاليف. 
فــي فــبــرايــر الــمــاضــي قـــرر مــجــلــس الــــوزراء 
إطــالق 5 مــبــادرات لــزيــادة اإلســهــام فــي توظيف 
المهني،  مستواهم  ودعــم  البحرينيين  األطباء 
وقد فرح الناس، واستبشر األطباء خيرا، خاصة 
مرة  صدموا  ولكنهم  التخرج،  حديثي  األطباء 
معضلة  إلى  والبشارة  الفرحة  وتحولت  أخــرى، 
تــوظــيــفــهــم غير  أن  ومــشــكــلــة، حــيــنــمــا وجــــــدوا 

ممكن..!!
األطباء  على  المستشفيات  تشترط  حيث 
أي  راع  بــتــوفــيــر  يــقــومــوا  أن  الــتــخــرج،  حــديــثــي 
)سبونسر(، ليضمن دفع تكاليف تدريبهم على 
»الـــبـــورد« مـــدة خــمــس ســـنـــوات، ومـــن ال يتمكن 
من توفير )السبونسر( فال مجال لتوظيفه، ال 
القطاع  فــي  وال  الــعــام  القطاع  مستشفيات  فــي 
ذوي  مــن  العاطلين  يتكدس  وبــذلــك  الــخــاص، 

التخصصات النوعية في البالد. 
بــالــمــنــطــق والـــعـــقـــل ال يـــوجـــد )ســبــونــســر( 
ــب األطـــبـــاء  ــدريــ ســيــتــكــفــل بـــدفـــع مـــصـــاريـــف تــ
حديثي التخرج من منطلق خيري فقط، فمن 
ال  الرعاية،  من  الــمــردود  فسينتظر  كــراع  يدفع 

يجد  أن  دون  مـــن  ــه  ــوالــ أمــ يـــرمـــي  أحــــد  يـــوجـــد 
العائد.. وحدهم أولياء األمور المثقلة ظهورهم 
ــيـــة يـــرغـــبـــون  ــالـ ــيـــات واألعـــــبـــــاء الـــمـ ــالـــمـــســـؤولـ بـ
باالستدانة والقروض من أجل تدريب ومن ثم 
توظيف أبنائهم األطباء، وعلى الرغم من ذلك 
المستشفيات..!!  بها  تقبل  ال  الطريقة  فهذه 
الــعــالــم يقوم  فــي  بــلــد  يــوجــد  ــاهلل عليكم هــل  بـ
طبيب بأخذ قرض من أجل أن يتوظف..؟؟ هل 

هذا مستقبل واعد للطبيب الشاب..؟؟ 
منذ سنوات تم تقديم اقتراح بإنشاء برنامج 
وطني للتخصصات الطبية )البورد البحريني( 
ــرار »الـــبـــورد الــعــربــي والـــبـــورد الــمــصــري  عــلــى غــ
والبورد السعودي والبورد األردني«، من أجل رفد 
الطبية  البحرينية  بــالــكــوادر  الصحي  الــقــطــاع 
المؤهلة، وتوفير العناء على أبنائنا من السفر 
المجلس  ولكن  »البورد«..  أجل  الخارج من  إلى 
األعــلــى للصحة تــوصــل إلــى عــدم وجـــود حاجة 
مــاســة إلــى إنــشــاء بــرنــامــج وطــنــي للتخصصات 

الطبية البورد البحريني..!!
ال أعرف ما الذي يحصل بالضبط؟ ولكني 
أدرك خطورة تداعياته، وأثق تمام الثقة أن هذا 
الوضع ال تقبل به القيادة الحكيمة في البالد، 
وال يقبل به كل مخلص واع ممن يشعر بأن ترك 
هكذا األمور من دون معالجة ستكون لها عواقب 

مجتمعية وخيمة، حاضرا ومستقبال.
آخر السطر:

مــع اقــتــراب حــلــول شهر رمــضــان الــمــبــارك، 
نتمنى من إدارة المرور الموقرة، تشديد الرقابة 
خــاصــة فـــي ســـاعـــات الـــــذروة الــرمــضــانــيــة، أمـــام 
الــمــحــالت »الـــكـــرك والــعــصــائــر« تــحــديــدا، وفــي 
الشوارع التجارية في المناطق السكنية عموما، 
ألن األوضاع أصبحت ال تطاق هناك، من خالل 
مصالح  تعطيل  على  وإصــرارهــم  البعض  عناد 
الـــنـــاس وغــلــق الـــطـــرق، مـــن أجــــل شــــراء غــرض 

معين. 

malmahmeed7@gmail.com

ي�س�ألونك عن »البورد 

البحريني«..؟؟

فـــــي إطــــــــار جــــهــــود الــهــيــئــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــعـــلـــوم الـــفـــضـــاء فــي 
والبحث  الدولي  التعاون  تعزيز 
الــعــلــمــي واالبـــتـــكـــار فـــي مــجــال 
ــًا منها  ــانـ ــمـ وإيـ الـــفـــضـــاء،  عـــلـــوم 
الــعــلــمــي لبناء  الــبــحــث  بــأهــمــيــة 
ــدام فــي  ــتــ ــســ قــــطــــاع فــــضــــائــــي مــ
ــن، شــــاركــــت  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ مـــمـــلـــكـــة الـ
في  المالكي  منيرة  المهندسة 
الدولي  الفضاء  مؤتمر عمليات 
دولة  في  عقد  الــذي   2023 لعام 
اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
الــشــقــيــقــة. وخـــــالل مــشــاركــتــهــا 
ورقــــة علمية  الــمــالــكــي  عــرضــت 
مــتــخــصــصــة فـــي مــجــال ســالمــة 
الفضائية  العمليات  واستدامة 
بـــمـــا يـــدعـــم مــفــاهــيــم »مـــراقـــبـــة 
ــلــــيــــات االقـــــــتـــــــران وتـــجـــنـــب  عــــمــ

االصطدام الفضائي«.
البحثية  الــورقــة  وتــمــحــورت 
ــول  ــي حــ ــكــ ــالــ ــمــ ــة الــ ــنـــدسـ ــهـ ــمـ ــلـ لـ
تــصــمــيــم نـــظـــام مـــطـــور يــحــتــوي 
على ستة نماذج من خوارزميات 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي والــتــعــلــم 
اآللـــــي لـــرصـــد وتــتــبــع الــحــطــام 
تقنيات  بــاســتــخــدام  الــفــضــائــي 
الــــــرادار الــمــدمــجــة فـــي األقــمــار 
ــة. ويــعــمــل  ــويـ ــانـ ــنـ الــصــنــاعــيــة الـ
عن  اآللــي  الكشف  على  النظام 
المدار  فــي  الفضائية  األجــســام 
وتتبعها،  الــمــنــخــفــض  ــي  ــ األرضـ

ــة الــنــظــام  ــد بــلــغــت نــســبــة دقــ وقــ
94%، إضافة إلى إمكانية حفظ 
ــد عـــلـــى مــتــن  ــرصــ مـــعـــلـــومـــات الــ
إلى  وإرسالها  الصناعية  األقمار 
المشغلين من خالل المحطات 
الورقة  أهمية  وتكمن  األرضــيــة. 
يعتبر  الفضائي  الحطام  ان  في 
للقلق،  الــمــثــيــرة  الــقــضــايــا  مـــن 
وخـــــــاصـــــــًة لـــــــوكـــــــاالت الـــفـــضـــاء 
البحثية، ألنها تعتبره  والمراكز 
الــمــهــمــات  فــــي  األول  ــر  الـــخـــطـ
الــفــضــائــيــة، فـــضـــاًل عـــن تــأثــيــره 
أهــداف  تحقيق  على  المتتالي 
 ،)SDGs( المستدامة  التنمية 
والـــتـــي ال يــمــكــن تــحــقــيــق %40 
منها من دون استغالل الفضاء. 
وفـــــي تـــصـــريـــح لــلــمــهــنــدســة 
»الفضل  قــالــت:  المالكي  منيرة 
المؤتمر  هــذا  فــي  مشاركتي  فــي 
اإلدارة  دعــم  إلــى  اهلل  بعد  يــعــود 
التنفيذية للهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء وتحفيزها المستمر. إن 

في  تسهم  المؤتمرات  هذه  مثل 
مداركنا  وتوسع  خبراتنا  تعزيز 
المباشر  االحــتــكــاك  خـــالل  مــن 
مـــع الــخــبــرات الــعــالــمــيــة، حيث 
يـــشـــتـــرك الـــجـــمـــيـــع فــــي تــنــفــيــذ 

ونشر األبحاث ذات الصلة بعلوم 
الــفــضــاء الــتــي تــعــتــبــر مـــن أكــثــر 
الــعــلــوم الــمــســاهــمــة فـــي خــدمــة 
ــاه  ــرفـ الـــبـــشـــريـــة وتـــحـــقـــق لـــهـــا الـ

واالزدهار«. 

وزير العمل يكرم المواطنين الع�ملين في المهن ومج�الت العمل ع�لية الخطورة
فــي إطــار تنفيذ مــبــادرة »مــن أجلكم« 
لتعزيز  الوطنية  الخطة  مــبــادرات  ضمن 
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء 
حــفــاًل  الــعــمــل  وزارة  نــظــمــت  »بــحــريــنــنــا«، 
لــتــكــريــم 20 مـــواطـــنـــًا مـــن الــعــامــلــيــن في 
الخطورة،  عالية  العمل  ومجاالت  المهن 
حيث قام جميل بن محمد علي حميدان 
وزيــــــر الـــعـــمـــل رئـــيـــس مــجــلــس الــســالمــة 
والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة بــتــكــريــمــهــم تــقــديــرًا 
وتميزهم  المخلص  وعطائهم  لجدارتهم 
رغم  اإلنــتــاجــيــة،  القطاعات  مختلف  فــي 

خطورة العمل في تلك المجاالت.
الــشــيــخ خليفة  حــضــر الــحــفــل ســمــو 
وكيل  خليفة  آل  مــحــمــد  بــن  ســلــمــان  بــن 
دينة  بــن  محمد  والــعــمــيــد  الــعــمــل،  وزارة 
مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 
العام  المشرف  الداخلية  بـــوزارة  األمنية 
على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية 
»بحريننا«، إلى جانب ممثلي غرفة تجارة 
العمالية  واالتــحــادات  البحرين  وصناعة 

وعدد من المسؤولين.
وأكد حميدان في كلمة له في مستهل 
الحفل أن الرؤية السامية لحضرة صاحب 
ــن عــيــســى آل  ــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ الـ
خليفة عاهل البالد المعظم، منذ اطالق 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة، قــد ركــزت 
على تعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم 

المواطنة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين 
ــًا فــــي هـــذا  ــتــ لــلــنــهــوض بــالــمــجــتــمــع، الفــ
اإلطــــار الـــى أن تــكــريــم هـــذه الــنــخــبــة من 
أبــنــاء الــوطــن يأتي فــي إطــار مــبــادرة »من 
العمل، ضمن  وزارة  تنفذها  التي  أجلكم« 
تهدف  التي  »بحريننا«،  الوطنية  الخطة 
إلى تسليط الضوء على جهود وتضحيات 
العاملة في  المخلصة  الوطنية  السواعد 
الخطورة  عالية  العمل  ومجاالت  المهن 
األعــمــال  الـــخـــاص، فجميع  الــقــطــاع  فــي 
والمهام التي يقومون بها دليل راسخ على 
الروح الوطنية العالية بداخلهم والنابعة 
من انتمائهم وحبهم لهذا الوطن الغالي، 
فــكــل الــتــقــديــر واالمــتــنــان لــهــم عــلــى هــذا 
في  المحورية  وعلى مساهماتهم  العطاء 

بناء ورفعة االقتصاد الوطني.
الــعــمــل  وزارة  أن  حـــمـــيـــدان  ــد  أكــ كــمــا 
ــي تــكــثــيــف جـــهـــودهـــا لــتــعــزيــز  مــســتــمــرة فـ
العمل  بيئة  مخاطر  مــن  العمال  حماية 
وذلـــــك بـــاتـــبـــاع أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات عند 
بــمــا يحفظ  الـــخـــطـــرة  ــال  ــمــ تــنــفــيــذ األعــ
ســـالمـــة وصـــحـــة الـــقـــوى الــعــامــلــة، داعـــيـــًا 
ــل إلــــــى ضـــــــــرورة تــطــويــر  ــمـ ــعـ ــاب الـ ــ ــــحـ أصـ
من  العمال  بحماية  الكفيلة  االجــــراءات 
فاعلية  زيـــــادة  وكـــذلـــك  الــمــخــاطــر،  تــلــك 
لـــجـــان الــســالمــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة في 
الــمــنــشــآت وتــعــزيــز بـــرامـــج الــتــدريــب ذات 

الصلة لجميع العمال.
ــد الــعــمــيــد بــــن ديــنــة  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
التنفيذي  المكتب  على  الــعــام  المشرف 
للخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
ــيـــم الـــمـــواطـــنـــة )بــحــريــنــنــا(  وتـــرســـيـــخ قـ
كـــفـــاءات  ــن  الـــكـــوكـــبـــة مــ تـــكـــريـــم هـــــذه  أن 
ــتـــزاز  الـــوطـــن يــعــكــس قــيــمــة الــفــخــر واالعـ
بــأبــنــاء الــبــحــريــن، وهـــي واحــــدة مــن أبــرز 
مبادرات  في  المشتركة  والقواسم  القيم 
بسواعد  تنفيذها  يــتــم  الــتــي  )بــحــريــنــنــا( 
وطنية وفي إطار شراكة مجتمعية بناءة، 
انطالقا من توجيهات الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 

رئــــيــــس لـــجـــنـــة مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ الــخــطــة 
الوطنية.

وأوضح ان تنفيذ مبادرات )بحريننا( 
ــة، تــتــكــامــل  ــركـ ــتـ ــشـ ــة مـ ــيـ ــنـ ــة وطـ ــيـ ــؤولـ مـــسـ
فيها جهود المؤسسات الرسمية والقطاع 
الــمــدنــي،  المجتمع  ومــنــظــمــات  الــخــاص 
االهــداف  تجمعها  وطنية،  منظومة  عبر 

النبيلة وحب وتقدير الوطن.
وقـــت سابق  فــي  الــعــمــل  وزارة  وقــامــت 
بتشكيل لجنة ثالثية الختيار المرشحين 
االتحاد  عن  ممثلين  بمشاركة  للتكريم، 
واالتحاد  البحرين،  عمال  لنقابات  العام 
الــحــر لــنــقــابــات عــمــال الــبــحــريــن، وغــرفــة 
تجارة وصناعة البحرين، حيث تم دراسة 
الطلبات واختيار المكرمين الذين تنطبق 

عليهم الشروط.
ــون عــــــن بـــالـــغ  ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ وقــــــــد عــــبــــر الـ
إلــى  الــتــقــديــر، مشيرين  بــهــذا  اعــتــزازهــم 
الــحــكــومــة  يــعــكــس حـــــرص  الـــتـــكـــريـــم  أن 
وثقتها  البحرينية  العاملة  الــقــوى  على 
بعطائهم وتميزهم في مختلف المجاالت 
يــؤدون دورهــم الوطني، معتبرين ان  وهي 
للمزيد  لآلخرين  حــافــزًا  يشكل  التكريم 
الفعالة  وللمساهمة  والعطاء  البذل  من 
واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة  التنمية  فــي 

التي تشهدها مملكة البحرين.

منيرة الم�لكي توظف الذك�ء اال�سطن�عي والتعلم االآلي الأمن الف�س�ء

} وزير العمل.

أكــــد الــمــهــنــدس وائـــــل بن 
ــارك وزيـــــر شـــؤون  ــبـ ــمـ نـــاصـــر الـ
ــات والــــــزراعــــــة أهــمــيــة  ــديـ ــلـ ــبـ الـ
تبادل  وتعزيز  الــتــعــاون  توثيق 
الخبرات والتجارب بين مملكة 
سلوفاكيا  وجمهورية  البحرين 
التعاون  مجاالت  زيــادة  مؤكدا 
التنمية  مــجــاالت  فــي  الــقــائــم 
الحضرية المستدامة وتطوير 

أنظمة المعلومات.
ــاء ذلــــك خــــالل الـــزيـــارة  جــ
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا الــــوزيــــر إلـــى 
جـــمـــهـــوريـــة ســلــوفــاكــيــا لــبــحــث 
أوجــــه الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن 

الصديقين.
ــد الــمــبــارك مـــا تحقق  وأكــ
ــاع  ــطــ مــــــــن إنــــــــــجــــــــــازات فــــــــي قــ
ــة فـــي ظل  ــ ــزراعـ ــ الـــبـــلـــديـــات والـ
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة 
وبدعم صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 

مجلس الوزراء.
ــر الـــمـــبـــارك  ــ ــوزيــ ــ وبــــيــــن الــ
اســــتــــمــــرار تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات 
ــن  ــديــ ــلــ ــبــ ــة بـــــيـــــن الــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
ــى  ــتــ الـــــــصـــــــديـــــــقـــــــيـــــــن فـــــــــــي شــ

ــوازى مع  ــتــ الـــمـــجـــاالت، بــمــا يــ
في  الصديقين  البلدين  رؤيـــة 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة 
ــة،  ــتــــدامــ ــمــــســ ــة الــ ــ ــريـ ــ ــــضـ ــــحـ والـ
المعايير  أعــلــى  مــع  وينسجم 
التنمية  مــجــاالت  فــي  الدولية 

المستدامة والعمل البلدي.
البحريني  الــوفــد  والــتــقــى 
خــــالل الــــزيــــارة بــالــمــســؤولــيــن 
ــات  ــديــ ــلــ ــبــ عــــلــــى قـــــطـــــاعـــــات الــ
في  التحتية  والبنية  والــزراعــة 

جمهورية سلوفاكيا.

وخالل الزيارة بحث الوفد 
ــع الــمــســؤولــيــن  الــبــحــريــنــي مــ
ــاون فــي  ــعــ ــتــ الـــســـلـــوفـــاكـــيـــيـــن الــ
مـــجـــاالت الــتــطــويــر الــحــضــري 
وتــطــويــر أنــظــمــة الــمــعــلــومــات 
ورخـــــص الـــبـــنـــاء اإللــكــتــرونــيــة 
ونــمــذجــة الــمــبــانــي إلـــى جانب 
بـــحـــث تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
ــن لـــلـــتـــعـــاون  ــيــ ــبــ ــانــ ــجــ بــــيــــن الــ
الــبــلــدي والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة 

المستدامة.
ــر  ــ ــوزيـ ــ ــا اســــتــــعــــرض الـ ــمــ كــ

ــيـــن  ــارك مـــــع الـــمـــســـؤولـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
البحرين  رؤيـــة  الــســلــوفــاكــيــيــن 
ترتكز  التي  االقتصادية 2030، 
على ثالثة مبادئ وهي العدالة 
ــة،  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــة واالسـ ــيـ ــسـ ــافـ ــنـ ــتـ والـ
ــّقـــق مــن  ــى مــــا تـــحـ ــ مـــشـــيـــرًا إلــ
ــلـــف  ــتـ إنــــــــــجــــــــــازات عـــــلـــــى مـــخـ
خالل  من  التنموية،  األصعدة 
تنفيذ حزمة مشاريع ومبادرات 
تتوازى  نوعية  وبرامج  متنوعة 
مـــــــع أهـــــــــــــداف هـــــــــذه الــــــرؤيــــــة 

الطموحة.

البحرين و�سلوف�كي� تبحث�ن تعزيز تع�ونهم� وتب�دل الخبرات

تـــــــــرأس أســــــامــــــة بــــــن أحـــــمـــــد خــلــف 
ــر الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  ــ الــعــصــفــور وزيـ
لرعاية  العليا  لّلجنة  األول  االجــتــمــاع 
شؤون ذوي اإلعاقة، بعد إعادة تشكيلها، 

والذي عقد بحضور أعضاء اللجنة.
ــر الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  ــ ــع وزيــ ــ ورفــ
أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئـــيـــس مجلس  الــعــهــد  ــي  ولــ آل خــلــيــفــة 
الوزراء، على إصداره قرار تشكيل اللجنة 
العليا لرعاية شؤون ذوي اإلعاقة، مثمنًا 
الدائم بفئة ذوي اإلعاقة،  اهتمام سموه 
ــحـــرص الــــراســــخ عــلــى ضــمــان  مــــؤكــــدًا الـ
المساواة في حقوقهم بين مختلف أفراد 

المجتمع، وفقًا لما كفله دستور مملكة 
البحرين.

ــــالل االجـــتـــمـــاع  ــد الــــوزيــــر خـ ــ كـــمـــا أكـ
أهـــمـــيـــة صـــيـــاغـــة الـــخـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 

لــالســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــأشــخــاص 
متابعة  عــلــى  والـــحـــرص  ــاقــــة،  اإلعــ ذوي 
تعزيز  فــي  تسهم  أن  أجـــل  مــن  تنفيذها 
من  المهمة،  الفئة  هــذه  حــقــوق  حماية 

خــــالل الـــشـــراكـــة الــتــنــمــويــة لــلــقــطــاعــات 
المدني  المجتمع  الحكومية ومؤسسات 
والــمــؤســســات الــخــاصــة وكــافــة األطـــراف 
بحقوق  االلــتــزام  لضمان  الــعــالقــة،  ذات 

ذوي االعاقة ومراقبتها بشكل فعال.
االجتماع موضوعات عديدة،  وبحث 
أبـــرزهـــا تــحــديــد أولـــويـــات واخــتــصــاصــات 
إنــجــازه في  تــم  مــا  واســتــعــراض  اللجنة، 
األعــــوام الــســابــقــة، عــلــى نــحــو يسهم في 
اعـــتـــمـــاد خــطــة عــمــل مـــتـــطـــورة وعــمــلــيــة 
لكل  الفرص  إيجاد  في  تسهم  وطموحة 
األشخاص ذوي اإلعاقة، في إطار توفير 
صور مختلفة من الدعم والرعاية، فضاًل 
عن تمكينهم من االندماج في المجتمع.

اللجن���ة العلي���� لرع�ي���ة ذوي االإع�قة تبح���ث اعتم�د خطة عم���ل متطورة

الأولى في م�سابقة »اأبطال التغيير« للتنمية الم�ستدامة..

ابتدائية الم�ستقبل للبن�ت تتفوق على 100 مدر�سة من 45 دولة
المستقبل  مــدرســة  فـــازت 
بالمركز  لــلــبــنــات  االبــتــدائــيــة 
فـــئـــة  عـــــــن  عــــالــــمــــيــــا  األول 
ــة فــي  ــيــ ــدائــ ــتــ الــــــمــــــدارس االبــ
ــة مــــــشــــــروع أبــــطــــال  ــقــ ــابــ مــــســ
الــتــغــيــيــر ألهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
المتحدة  لأمم  المستدامة 
حــيــاة  الــــخــــضــــراء،  )األرض 
صــحــيــة( الــُمــقــامــة عــن ُبــعــد، 
القرن  مهارات  لجنة  بتنظيم 
العالمية  والعشرين  الحادي 
والــمــنــصــتــيــن األمــريــكــيــتــيــن 
ــلــــيــــت وبـــــــــوك ومـــنـــظـــمـــة  ويــــكــ

SPSC البريطانية.

ــت الـــــمـــــدرســـــة  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ تـ
مدرسة   100 مع  البحرينية 
ــول الــعــالــم،  ــة حـ مــن 45 دولــ
عــبــر تــكــويــن فـــريـــق طــالبــي 
مكون من 5 طالبات يعملن 
تخدم  مشاريع  تقديم  على 
المستدامة  التنمية  أهــداف 

خالل فترة زمنية محددة.
وشـــــــارك فـــريـــق »فــتــيــات 
االســــــتــــــدامــــــة« فـــــي تـــقـــديـــم 
وعـــــــرض إنــــــجــــــازات مــمــلــكــة 
البحرين في مجال التنمية 
حلول  وتقديم  المستدامة، 
ــة لـــتـــحـــديـــات تـــواجـــه  ــ ــاديـ ــ ريـ

أهداف التنمية مثل الطاقة 
المناخي  والعمل  النظيفة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة واالبــــــتــــــكــــــار 

والتعليم الجيد.
ــالــــت الـــمـــشـــرفـــة عــلــى  وقــ
الـــفـــريـــق األســـــتـــــاذة شــيــخــة 
الـــفـــريـــق  إن  الـــحـــمـــد  نـــبـــيـــل 
ــي نـــهـــايـــة الـــمـــنـــافـــســـة قـــام  فــ
مستدامة  مــديــنــة  بتصميم 
ــر تــطــبــيــق مـــايـــنـــكـــرافـــت  ــبـ عـ
الحلول  لتقديم  التعليمي 
ألهداف التنمية المستدامة 

لأمم المتحدة.
وأضافت مديرة المدرسة 

جناحي أن  نعيمة  األســتــاذة 
هــذا اإلنــجــاز الــمــشــرف جاء 
الــتــربــيــة  وزارة  ــم  دعــ بــســبــب 
للطالبات  الــدائــم  والتعليم 

ــطــــالب فـــي الــمــشــاركــات  والــ
لقدراتهم  تــعــزيــزًا  الــدولــيــة، 
ــة  ــقــ ــثــ ولـــــحـــــس الــــــوعــــــي والــ

لديهم.


