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»التربية« تستحدث تخصص 
صيانة األجهزة الطبية في المدارس

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
المقبلة  الفترة  خالل  تعتزم  الوزارة  أن  النعيمي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  أكد   [
استحداث تخصص »صيانة األجهزة الطبية« الذي يعتبر من المشاريع الرائدة في المنطقة، 
المهنية  التلمذة  اإللكترونيات في مساق  الحديثة في مجال تقنيات  التخصصات  إلى  وضمه 
بمدارس التعليم الفني والمهني، حيث تم تنظيم المساق الستيعاب التخصص الجديد بتوفير 
إلى  الدراسة لهذا التخصص، مشيراً  المتخصصة وقاعات  المختبرات  مساحة كافية الحتواء 
أن معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا سيحتضن هذا التخصص باعتباره تخصصاً 
فرعياً في قسم اإللكترونيات، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتبني مهمة تأهيل الكوادر 

الوطنية في كل المجاالت التكنولوجية.
إلى ذلك، باشرت الوزارة العمل للتهيئة إلطالق هذا التخصص، إذ قامت إدارة التعليم الفني 
والمهني بتكليف أحد الخبراء بمؤسسة التجهيزات الطبية في بريطانيا، بالتعاون مع خبير 
من منظمة اليونسكو بإجراء الدراسات والمسوحات الالزمة لذلك، كما قامت اإلدارة بتنظيم 
المستوى  الذي سيوجه لطالب  التخصص  لهذا  الدراسية  المناهج  إعداد  فيها  تم  ورش عمل 
الهيئات  تأهيل  إلى  باإلضافة  الصناعي،  التعليم  بمدارس  اإللكترونيات  أقسام  في  الثالث 

التدريسية لتطبيق المناهج والمواد التعليمية والتدريبية بصورة فعالة.

»التربية« تعقد اجتماعًا لمديري 
ومديرات المدارس اإلعدادية واالبتدائية

م��دي��ر  ت����رأس   [
اإلعدادي  التعليم  إدارة 
الشيخ  ع��ب��دال��رزاق 
مديري  م��ع  اجتماعًا 
وم��دي��رات ال��م��دارس 
واإلع��دادي��ة  االبتدائية 
مدينة  بمدرسة  وذل��ك 
ع��ي��س��ى اإلع���دادي���ة 
 58 بحضور  للبنات، 
حيث  وم��دي��رة،  مديراً 
عدداً  االجتماع  تناول 
آلية  منها  المحاور  من 

باالمتحانات  الخاصة  واالستعدادات  للمدارس،  والمساندة  الدعم  مكاتب  مع  التواصل 
النهائية للمرحلة اإلعدادية ومراكز تصحيح االمتحانات.

ضمن  المقدمة  الخدمات  ال��وزارة  إدارات  من  عدد  استعرضت  االجتماع،  وخالل 
اختصاصيي  لعمل  الجديدة  اآللية  ومنها  الخصوص،  هذا  في  والمستجدات  مجاالتها 
المرحلة اإلعدادية،  الخاصة في  المقدمة لذوي االحتياجات  التفوق والموهبة، والخدمات 

وإجراءات تفعيل التعليم اإللكتروني وتجهيزاته في المدارس.

اجتماع »التربية« بمديري ومديرات المدارس اإلعدادية واالبتدائية

حفيدا رئيس الوزراء ينقالن تعازي 
سموه لعائلتي الخرافي والصباح

§المنامة - بنا
راشد  بن  خليفة  الشيخ  نقل   [
بن  خليفة  الشيخ  وسمو  خليفة  آل 
تعازي  خليفة  آل  خليفة  بن  علي 
السمو  صاحب  ـــوزراء  ال رئيس 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
وفاة  في  الخرافي  جاسم  إلى  خليفة 
جاسم  تعالى  اهلل  بإذن  له  المغفور 
المولى جلت  الخرافي، سائلين  أنور 
قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وأعرب  جناته.  فسيح  ويسكنه 
وعظيم  شكره  بالغ  عن  الخرافي 
امتنانه لرئيس الوزراء على مشاعر 
في  التعازي  بتقديم  الطيبة  سموه 
عمق  يؤكد  ما  الخرافي  عائلة  فقيد 
ومتانة العالقة التي تربط بين مملكة 

البحرين ودولة الكويت الشقيقة.

 كما نقل الشيخ خليفة بن راشد آل 
خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي 
رئيس  تعازي  خليفة  آل  خليفة  بن 

العبداهلل  صباح  الشيخ  إلى  الوزراء 
له  المغفور  وفاة  في  الصباح  العلي 
المالك  الشيخ عقاب  تعالى  اهلل  بإذن 

المولى  سائلين  الصباح،  الحمود 
الفقيد بواسع  جلت قدرته أن يتغمد 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

انطالق فعاليات مهرجان دار العز مساء أمس
بمناسبة  العز   دار  مهرجان  فعاليات  )األحد(  أمس  مساء  انطلقت   [

ذكرى تأسيس الحرس الوطني السادسة عشرة. 
السيتي  إقامة معرض للصور في مجمع  العز  دار   وتضمن مهرجان 
منذ  الوطني  الحرس  تاريخ  على  الضوء  المعرض  سلط  حيث  سنتر 
على  اشتمل  كما  تحققت،  التي  والنجاحات  تطوره  ومراحل  تأسيسه 
إقامة مسابقات تثقيفية وترفيهية، وتوزيع  جوائز نقدية على الجمهور 

زوار المعرض.
 من جانب آخر؛ نظم الحرس الوطني ضمن فعاليات مهرجان دار العز 
تقديم عروض  على  اشتمل  الحد،  بمنطقة  خليفة  األمير  بمنتزه  احتفاالً 

للفرقة العسكرية والعرضة الشعبية.
لتعميق  الوطني  الحرس  يطلقها  التي  االحتفاليات  هذه  وتأتي   
بهدف  المجتمعية  الشراكة  وتعزيز  المجتمع  فئات  جميع  مع  التواصل 
مؤسسات  وجميع  والمقيمين  المواطنين  مع  الفعال  التواصل  زيادة 
الحرس  حققها  التي  باالنجازات  الجمهور  وأشاد  المدني.  المجتمع 
العام  والنظام  األمن  حفظ  سبيل  في  يبذلها  التي  والجهود  الوطني 

وتحقيق االستقرار للمجتمع،
إحدى فقرات مهرجان دار العز

الخرافي مستقباًل حفيدي سمو رئيس الوزراء


