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With the best regards





ا�ضتعر�ضت  البحريني  الأح��م��ر  للهالل  العمومية  اجلمعية 
التقريرين املايل والأدبي واختتمت اجتماعها العادي بانتخاب 

جمل�س اإدارة جديد للدورة الرابعة ع�ضر.

انتخاب مجلس إدارة الهالل األحمر البحريني
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ين بيوم المسنين ين بيوم المسنينالهالل يشارك في احتفاالت البحر الهالل يشارك في احتفاالت البحر

يج أطفال روضة دار الطفل بالمنامة يج أطفال روضة دار الطفل بالمنامةتخر تخر

الكوارث والخدمات.. فريق عمل جديد بالجمعيةالكوارث والخدمات.. فريق عمل جديد بالجمعية

 عن مقاعد التعليم
ً
 عن مقاعد التعليم13 طفل عربي الجىء بعيدا
ً
13 طفل عربي الجىء بعيدا



متوفر لدى جميع الهايرب ماركت و ال�ضوبر ماركت الرائدة، البقالت، 
و الربادات التي تلبي جميع احتياجاتك يف البحرين.

Available at all leading Hypermarkets, Supermarkets, groceries 
and convenience stores in Bahrain.



تعزيز األداء

االفتتاحية

بقلم:
د. فوزي أمين

األمين العام

يوا�ضل الهالل الأحمر البحريني تعزيز اأداءه الإن�ضاين يف البحرين وعموم 
مناطق العامل، من خالل تطوير عمله وتوظيف كافة المكانيات والطاقات 
الهالل  اأطلق  الإط��ار  هذا  ويف  الإن�ضانية،  ر�ضالته  حتقيق  اأجل  من  املتاحة 
الإدارة  وقام جمل�س  الجتماعية«،  والرعاية  »الكوارث  فريق جديد  الأحمر 
بعقد اجتماع مع روؤ�ضاء اللجان من اأجل معرفة حجم ما حتقق من اإجنازات 

وتطوير الأن�ضطة والربامج خالل الفرتة املقبلة.
ومبوازاة ذلك، عمل الهالل الأحمر البحريني على الإ�ضتفادة من امكانيات 
وحت�ضني  التدريب  م�ضتوى  رفع  اأجل  من  ال��دويل  الأحمر  ال�ضليب  وخ��ربات 
للجمعيات  الهامة  قدم جتاربه  كما  والكوارث،  احلوادث  وقوع  الأداء خالل 

الوطنية اخلليجية والعاملية.
املنكوبة  املناطق  وخمتلف  واليمن  �ضوريا  يف  الإن�ضانية  جهوده  يف  وا�ضتمر 
بالتعاون مع هيئات وجمعيات الهالل الأحمر بدول جمل�س التعاون يف خمتلف 
بينها  فيما  بالتن�ضيق  اخلليجية  الوطنية  اجلمعيات  جنحت  حيث  املجالت 
الالجئني،   من  امل�ضتفيدين  من  عدد  اأكرب  خلدمة  اإن�ضانية  م�ضاريع  لتنفيذ 
خالل عامي 2015-2016 اإ�ضافة اإلى امل�ضاريع الإن�ضانية املتنوعة التي نفذتها 
قطاعات  �ضملت  والتي  التعاون  جمل�س  دول  جمعيات  من  وجمعية  هيئة  كل 

املياه وامل�ضاريع ال�ضحية والإيواء والتغذية وبرامج التدريب والتعليم.
ككبار  ال�ضعيفة  الفئات  وم�ضاعدة  الأولية  والإ�ضعافات  التدريب  اإن  كذلك، 
ال�ضن والالجئني من اأولويات عمل اجلمعية الإن�ضاين خالل الفرتة احلالية..

لكن  ما زال يواجهنا حتديان هما: نق�س عدد املتطوعني، والتمويل.
ون�ضعى اإلى مد يد العون لكل املتطوعني والفرق التطوعية ون�ضر ثقافة العمل 
الإن�ساين،  العمل  يف  النخراط  نحو  وجذبهم  ال�سباب  جيل  لدى  التطوعي 
والإن�ضاين  التطوعي  للعمل  البحريني  ال�ضباب  حب  على  ذلك  يف  معتمدين 

واخلريي.
القطاع  يف  ال�ضركاء  وعطاء  �ضبابنا،  وخ��ربات  وجهود  بتميز  واثقون  واإننا 
اخلا�س الذين تتعزز ثقتهم باجلمعية يومًا بعد يوم، مما ميكننا من حتقيق 

الكثري من الإجنازات.
والقادم اأجمل اإن �ضاء اهلل.
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�أخبـــار

ال�ضهابي  الأ�ضتاذ  وا�ضتهل 
ب��ال��ت��اأك��ي��د على  الج��ت��م��اع 
الأحمر  ال��ه��الل  جمعية  اأن 
يف  قدما  مت�ضي  البحريني 
القيادة  روؤي��ة  حتقيق  طريق 
تعزيز  ب�����ض��������اأن  احل��ك��ي��م�����ة 
م��ك��ان��ة مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 
الإغاثي  العمل  خارطة  على 
والإن�������ض���اين داخ����ل وخ���ارج 
بالإجنازات  منوها  البالد، 

ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة 
ب��ف�����ض��ل ت��وج��ي��ه��ات رئ��ي�����س 
ال�ضيخ  �ضمو  اإدارتها  جمل�س 
خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل 
الدكتور  العام  اأمينها  ة  وهمِّ
العام  ومديرها  اأم��ني  ف��وزي 
الأ���ض��ت��اذ م��ب��ارك احل���ادي 
وخمتلف  جل��ان��ه��ا  وروؤ����ض���اء 
الإداري�����ني  م��ن  منت�ضبيها 

واملتطوعني.

األنشطة والبرامج
ال�ضهابي  الأ����ض���ت���اذ  واأك�����د 
ح���ر����س ج��م��ع��ي��ة ال���ه���الل 
على  ال��ب��ح��ري��ن��ي  الأح���م���ر 
اإط����ار  ت��ع��زي��ز دوره������ا يف 
لل�ضليب  ال��دول��ي��ة  احل��رك��ة 
الأح��م��ر وال��ه��الل الأح��م��ر، 
والتن�ضيق  التعاون  وتعميق 
مع نظرياتها من اجلمعيات 
اخلليج  دول  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

زي��ادة  اإل��ى  اإ�ضافة  العربي، 
الإغ��اث��ي��ة  ب��راجم��ه��ا  تفعيل 
ال��ك��وادر  وب��ن��اء  والإن�ضانية 

وجذب املتطوعني.
م��ن ج��ان��ب��ه ع��ر���س الأم���ني 
العام جلمعية الهالل الأحمر 
ف��وزي  ال��دك��ت��ور  البحريني 
من  تف�ضيلية  جوانب  اأم��ني 
حماور عمل اجلمعية خالل 
اإلى  اإ�ضافة  املا�ضية،  الفرتة 

استعراض اإلنجازات.. وتزكية مجلس 
إدارة جديد.. للدورة القادمة

الجمعية العمومية

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  خليفة  آل  خالد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  أن��اب 
رئيس  نائب  الشهابي  عبدالكريم  بن  صادق  سعادة  البحريني  األحمر  الهالل 
2016م، وذلك  العمومية، 29 سبتمبر  الجمعية  اجتماع  لترؤس  اإلدارة  مجلس 

في مقر الجمعية بالمنطقة الدبلوماسية.
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�ضرح حول توجهات واأن�ضطة 
احلالية  اجلمعية  وب��رام��ج 

وامل�ضتقبلية.
ومتحور العر�س الذي قدمه 
اأع�ضاء  اأم��ام  اأم��ني  الدكتور 
جمل�س الإدارة حول مراجعة 
والالئحة  الأ�ضا�ضي  النظام 
الداخلية للجمعية، وم�ضروع 
وال�ضراكة  ال��ت��ع��اون  تنظيم 
العام  القطاع  موؤ�ض�ضات  مع 
متابعة  وم�ضروع  واخل��ا���س، 
الإن�ضانية  امل�ضاريع  و�ضيانة 
اخلارجية، وتر�ضيح اجلمعية 
اإدارة  جم��ل�����س  ل��ع�����ض��وي��ة 
الحتاد الدويل، اإ�ضافة اإلى 
م�����ض��روع جم��م��وع��ات وف��رق 
اخل�����رباء وال���ض��ت�����ض��اري��ني  

للجمعية.
ف��ي��م��ا ت��ن��اول امل��دي��ر ال��ع��ام 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال�����ض��ي��د م��ب��ارك 
احل�����ادي يف ح��دي��ث��ه اأم���ام 

الإدارة  جم��ل�����س  اأع�������ض���اء 
بينها  م��ن  ع��دي��دة  موا�ضيع 
�ضيانة  م�ضروع  من  النتهاء 
م��ب��ن��ى اجل��م��ع��ي��ة واإج�����راء 
ال���ع���دي���د م���ن ال��ت��ع��دي��الت 
اإ�ضافة  عليه،  والتح�ضينات 
احل��ايل  امل���ايل  الو�ضع  اإل���ى 
تقليل  وت���داب���ري  للجمعية 

امل�ضاريف وزيادة الدخل.
وت��ط��رق احل���ادي اإل��ى �ضعي 
مواردها  ل�ضتثمار  اجلمعية 
اأك��م��ل وج���ه، وم��ن بني  على 
التي  الأر����س  م�ضروع  ذل��ك 
منطقة  يف  اجلمعية  متلكها 
الوقف  وم�ضروع  الب�ضيتني، 
الطفل  ورو����ض���ة  اخل����ريي، 

وغريها.
تعزيز المكانة

الإدارة  جم��ل�����س  وت�����ض��ك��ل 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  م��ن  اجل��دي��د 
خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل 

رئ��ي�����ض��ا، والأ���ض��ت��اذ ���ض��ادق 
للرئي�س،  ن��ائ��ب��ا  ال�����ض��ه��اب��ي 
ال�ضيد  م���ن  ك���ل  وع�����ض��وي��ة 
وال�ضيد  م���راد  حممد  علي 
املريخي  حم��م��د  ب��ن  خليل 
املو�ضوي  في�ضل  وال��دك��ت��ور 
ابراهيم  م��رمي  وال��دك��ت��ورة 
فاطمة  والأ�ضتاذة  الهاجري 
عبدالرحيم والدكتورة كوثر 

حممد العيد.
وع����ق����ب ت���زك���ي���ة جم��ل�����س 
�ضادق  الأ�ضتاذ  اأكد  الإدارة 
الأحمر  الهالل  اأن  ال�ضهابي 
يف  قدما  مي�ضي  البحريني 
القيادة  روؤي��ة  حتقيق  طريق 
احلكيمة ب�ضاأن تعزيز مكانة 
مملكة البحرين على خارطة 
والإن�ضاين،  الإغ��اث��ي  العمل 
التي  ب����الإجن����ازات  م��ن��وه��ا 
بف�ضل  اجل��م��ع��ي��ة  حققتها 
حل�ضرة  ال��دائ��م��ة  ال��رع��اي��ة 

مليكنا  اجل���الل���ة  ���ض��اح��ب 
اآل  عي�ضى  بن  حمد  املفدى 
ورع���اه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  خليفة 
للجمعية،  الفخري  الرئي�س 
ودع����م وم��������وؤازرة ���ض��اح��ب 
خليفة  الم��ري  امللكي  ال�ضمو 
رئي�س  خليفة  اآل  �ضلمان  بن 
و�ضاحب  امل��وق��ر،  ال�����وزراء 
�ضلمان  المري  امللكي  ال�ضمو 
ويل  خ��ل��ي��ف��ة  ال  ح��م��د  ب���ن 
العلى  القائد  نائب  العهد 
النائب الأول لرئي�س جمل�س 
رئي�س  وتوجيهات  ال���وزراء، 
ال�ضيخ  �ضمو  اإدارتها  جمل�س 
عبداهلل بن خالد اآل خليفة، 
جمل�س  اأع�������ض���اء  وج���ه���ود 
التنفيذية  والإدارة  الدارة 
باجلمعية  اللجان  وروؤ���ض��اء 
وخم��ت��ل��ف م��ن��ت�����ض��ب��ي��ه��ا من 

الإداريني واملتطوعني.
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الهالل  اإدارة  جمل�س  عقد 
الأحمر البحريني اجتماعًا، 
2016م،  ي��ول��ي��و   19 ي����وم 
برئا�ضة �ضعادة الأمني العام 
اأع�ضاء  وح�ضور  للجمعية 
وامل��دي��ر  الإدارة  جم��ل�����س 
ال���ع���ام وروؤ�����ض����اء ال��ل��ج��ان  
ملناق�ضة ما مت من اإجنازات 
اجلمعية  نفذتها  وم�ضاريع 
خ����الل ال���ف���رتة امل��ا���ض��ي��ة، 
وا�ضتعرا�س خطط اجلمعية 
وب��راجم��ه��ا خ��الل الأرب��ع��ة 

اجتماع مجلس االدارة ورؤساء اللجان 
الستعراض مقترحات التطوير
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اأ�ضهر القادمة.

تقارير اللجان
وق���دم���ت جل��ن��ة ال�����ض��ب��اب 
اأع�ضاء  توزيع  حول  اأفكارا 
ال���ل���ج���ن���ة ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 
الفريق  وت��ك��وي��ن  ال��ل��ج��ان، 
اجلمعية  باإ�ضدارات  املعنى 
جلان  وم�ضاعدة  الرقمية، 
فيما  مهامها،  يف  اجلمعية 
ق��دم��ت جل��ن��ة ال���ض��ع��اف��ات 

م��ل��خ�����ض��ا ل��ع��م��ل��ه��ا ح���ول 
ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات ل��ق��اع��دة 
ب���ي���ان���ات ع����ن احل������وادث 
امل���رت���ب���ط���ة ب���الإ����ض���ع���اف 
حدوثها  املحتمل  والأخطار 
واإع�������ادة  ال���ب���ح���ري���ن،  يف 
الإ�ضعاف  خدمات  تنظيم 
برامج  وتقيم  وت�ضويقها، 
وزي��ادة  وتوثيقها  التدريب 
كما  وت��ن��وي��ع��ه��ا،  ع���دده���ا 
ع��ر���ض��ت جل��ن��ة اخل��دم��ات 

ملفات  تقييم  ح��ول  نقاطا 
بخربات  وال�ضتعانة  الأ�ضر 
ال��ب��ح��وث  يف  متخ�ض�ضة 
الج���ت���م���اع���ي���ة، وت���دوي���ر 
الع�������ض���اء ع��ل��ى امل��ن��اط��ق 
جدد،  اع�ضاء  وا�ضتقطاب 
وكتابة وتوثيق نظام برنامج 
امل�ضاعدات وحتديد املعايري 

امل�ضتخدمة.
العامة  العالقات  جلنة  اأما 
ل��ت��ط��وي��ر جملة  ف��ع��ر���ض��ت 

الهالل وجعلها م�ضدر دخل 
للجمعية، وتو�ضيع ا�ضتخدام 
م��وق��ع اجل��م��ع��ي��ة وو���ض��ائ��ل 
الت�������ض���ال الج��ت��م��اع��ي، 
ل�ضور  دائم  معر�س  وعمل 
اجلمعية القدمية  وامل�ضاريع 
اجل����دي����دة، ف��ي��م��ا حت��دث 
ممثل جلنة �ضوؤون الع�ضاء 
برنامج  تطوير  متابعة  عن 
ال���ع�������ض���وي���ة، وال���ت���وا����ض���ل 
م���ع الع�����ض��اء ال�����ض��اب��ق��ني 



�ضمن  للم�ضاركة  ودعوتهم 
م�������ض���روع ال���ض��ت�����ض��اري��ني 
واخل��������������رباء، وت���و����ض���ي���ع 
وا�����ض����ت����ح����داث مم���ي���زات 
وتولت  اجلمعية،  لع�ضوية 
ال�ضحية  ال��ت��وع��ي��ة  جل��ن��ة 
خ���الل الج��ت��م��اع احل��دي��ث 
عن اإدخال برنامج مكافحة 
ومتابعة  املزمنة،  الأمرا�س 
النف�ضي،  ال��دع��م  ب��رن��ام��ج 
وب��رن��ام��ج اع���ادة ال��رواب��ط 
الأ����ض���ري���ة، وك��ذل��ك ج��رى 
التطرق خالل الجتماع اإلى 
اخلريي  الزراعي  امل�ضروع 
ال������ذي ت���ن���ف���ذه اجل��م��ع��ي��ة 
عمل  يف  ال���ب���دء  ل��ن��اح��ي��ة 
اتفاق لت�ضويق منتج املحمية 
برنامج  وع��م��ل  ال��زراع��ي��ة، 

للزراعة،  التدريب  لدورات 
ا�ضتخدام  اإمكانية  ودرا�ضة 

الطاقة ال�ضم�ضية والبديلة.

دعم القيادة
جمعية  اإدارة  جمل�س  وثمن 
البحريني  الأح��م��ر  الهالل 
حتظى  ال��ذي  الدعم  عاليا 
ال��ق��ي��ادة  م��ن  اجلمعية  ب��ه 
ال���ر����ض���ي���دة وم�����ن رئ��ي�����س 
جمل�س اإدارتها �ضمو ال�ضيخ 
عبداهلل بن خالد اآل خليفة 
اأهمية  موؤكدين  �ضخ�ضيا، 
ال����دع����م يف مت��ك��ني  ه�����ذا 
اجل��م��ع��ي��ة م���ن ال��ن��ه��و���س 
مب�����ض��وؤول��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى اأك��م��ل 

وجه.
تطوير  الج��ت��م��اع:  وت��ن��اول 

والالئحة  الأ�ضا�ضي  النظام 
ال��داخ��ل��ي��ة مب��ا ي��ت��واف��ق مع 
مقت�ضيات واأهداف احلركة 
اللجان  اأن�ضطة  الإن�ضانية، 
وح���ج���م ال��ت��ط��وي��ر خ��الل 
واللجان  ال��ق��ادم��ة،  ال��ف��رتة 
عملها  واآل���ي���ات  اجل���دي���دة 
اجلمعية  اأداء  ي��ع��زز  مب��ا 

الإن�ضاين داخليًا وخارجيًا.
املجتمعون  ا�ضتعر�س  كما 
امل�������ض���اري���ع الإن�������ض���ان���ي���ة 
ال�ضراكة  وتعزيز  للجمعية، 
مع القطاع اخلا�س، واقرتح 
املدير العام للجمعية بع�س 
مداخيل  ل��زي��ادة  الأف���ك���ار 
اجل��م��ع��ي��ة وم��ن��ه��ا م�����ض��روع 

عقاري اإ�ضتثماري.
وت���ن���اول الج��ت��م��اع اأي�����ض��ًا 

ملجل�س  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ر���ض��ي��ح 
ال����دويل  الحت������اد  اإدارة 
والهالل  الأح��م��ر  لل�ضليب 
الأح������م������ر، واخل�����ط�����وات 
واملقرتحات اخلا�ضة بنجاح 
واحل�ضول  الرت�ضيح  ه��ذا 
على املن�ضب الدويل الهام.
وت���وج���ه روؤ�����ض����اء ال��ل��ج��ان 
رئي�س  اإلى  بال�ضكر  العاملة 
اإدارة  جم��ل�����س  واأع�������ض���اء 
البحريني  الأح��م��ر  الهالل 
على ما قدموه من ت�ضهيالت 
وامل�ضاريع  الربامج  لتنفيذ 
اجلمعية  ك����وادر  وحت��ف��ي��ز 
العطاء،  على  ومتطوعيها 
واإع���������الء �����ض����اأن مم��ل��ك��ة 
البحرين على خارطة العمل 

الإغاثي والإن�ضاين العاملي.

العدد الواحد والع�سـرون - دي�سمرب 2016م
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الأح��م��ر  ال��ه��الل  اإدارة  عقدجمل�س 
 15 ي��وم  دوري���ًا  اجتماعًا  البحريني 
اجلمعية،  مقر  يف  2016م  نوفمرب 
وت��راأ���س الج��ت��م��اع ���ض��ع��ادة الأ���ض��ت��اذ 
نائب  ال�ضهابي  بن عبدالكرمي  �ضادق 
رئي�س جمل�س الإدارة، بح�ضور كل من 
ال�ضيد علي حممد مراد النائب الثاين 
حممد  ب��ن  خليل  وال�ضيد  للرئي�س، 
املريخي الأمني املايل، والدكتور فوزي 
اإ�ضافة  العام،  الأم��ني  اأم��ني  عبداهلل 
وال�ضيد  املو�ضوي  في�ضل  الدكتور  اإلى 
تقي حممد البحارنة والدكتورة مرمي 
فاطمة  والأ�ضتاذة  الهاجري  ابراهيم 
حممد  كوثر  والدكتورة  عبدالرحيم 
ال��ع��ي��د وال�����ض��ي��د ع���ادل ح��م��د اجل���ار، 
واملدير العام للجمعية الأ�ضتاذ مبارك 
احل���ادي، وع��دد م��ن روؤ���ض��اء اللجان 

العاملة يف اجلمعية.
اجتماعه  خالل  الإدارة  جمل�س  واأق��ر 
لالجتماع  البحرين  مملكة  ا�ضت�ضافة 

ل��روؤ���ض��اء  الرئي�ضية  للجنة  ال��ق��ادم 
هيئات وجمعيات الهالل الأحمر بدول 
مار�س  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
خالل  اللجنة  �ضت�ضتمع  حيث   ،2017
كبار  جلنة  تو�ضيات  اإل��ى  اجتماعها 
امل�ضئولني يف هيئات وجمعيات الهالل 
التي   ، التعاون  جمل�س  ب��دول  الأحمر 
عقدت اآخر اجتماع لها يف الريا�س يف 

اأكتوبر 2016م.
اإلى  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  وا�ضتمع 
للجمعية  العام  الأم��ني  قدمه  عر�س 
ال��دك��ت��ور ف����وزي اأم����ني ع��ن امل��ح��اور 
اجتماع  يناق�ضها  اأن  املقرر  من  التي 
هيئات  ل��روؤ���ض��اء  الرئي�ضية  اللجنة 
اخلليجية  الأحمر  الهالل  وجمعيات 
تعزيز  ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن  ال��ب��ح��ري��ن،  يف 
يف  امل�ضرتك  اخلليجي  العمل  م�ضرية 
وتخ�ضي�س  الح��م��ر،  الهالل  جم��ال 
ي����وم ل��ل��ه��الل الح���م���ر اخل��ل��ي��ج��ي، 
وتن�ضيق وتوحيد املواقف يف املنظمات 

العالقة  وتعزيز  والدولية،  الإقليمية 
العربية  واملنظمة  العامة  الأمانة  بني 

للهالل الأحمر وال�ضليب الأحمر.
الج��ت��م��اع��ات  اأن  اأم���ني  د.  واأو����ض���ح 
البحرين،  مملكة  برئا�ضة  �ضتجري 
اخلليجية  للقمة  ال��دوري��ة  الرئي�ضة 
دي�ضمرب  البحرين يف  �ضتعقد يف  التي 

2016م.
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ا�ضتمع  كما 
الن�ضاطات  ع��ن  مف�ضل  ���ض��رح  اإل���ى 
بها  قامت  التي  والربامج  والفعاليات 
اجلمعية خالل الفرتة املا�ضية، حيث 
مبارك  ال�ضيد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأو���ض��ح 
الأحمر  ال��ه��الل  جمعية  اأن  احل���ادي 
اأول����ت اه��ت��م��ام��ا خ��ا���ض��ا يف ت��دري��ب 
كوادرها من موظفني ومتطوعني عرب 
اإ�ضافة  التدريبية،  ال��ربام��ج  تكثيف 
الفعاليات  يف  م�ضاركتها  تعزيز  اإل��ى 
الأحمر  بالهالل  ال�ضلة  ذات  الدولية 
يعزز  مبا  وذل��ك  الأح��م��ر،  وال�ضليب 

مجلس اإلدارة يقر استضافة البحرين الجتماع 
رؤساء األهلة الخليجية
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البحرين يف جمال  �ضمعة مملكة  من 
توفري الدعم الإغاثي والإن�ضاين على 

امل�ضتويني الإقليمي والدويل.
الو�ضع  احل��ادي حول  ال�ضيد  وحت��دث 
املايل احلايل للجمعية وتدابري تقليل 
وتطرق  ال��دخ��ل،  وزي���ادة  امل�ضاريف 
املدير العام اأي�ضا اإلى �ضعي اجلمعية 
وجه،  اأكمل  على  م��وارده��ا  ل�ضتثمار 
التي  الأر����س  م�ضروع  ذل��ك  بني  وم��ن 
متلكها اجلمعية يف منطقة الب�ضيتني، 
وم�����ض��روع ال��وق��ف اخل���ريي، ورو���ض��ة 
ال��ط��ف��ل وغ���ريه���ا، واأو����ض���ح يف ه��ذا 
ال�ضدد اأن اجلمعية متكنت من زيادة 
لل�ضرائح  تقدمه  الذي  الدعم  برامج 
بينها  ومن  املجتمع  يف  �ضعفا  الأك��رث 
الأ�ضر املتعففة، وذلك على الرغم من 

تراجع املوارد املالية للجمعية.
مناق�ضة  الجتماع  خ��الل  ج��رى  كما 
العديد من الق�ضايا من بينها م�ضاركة 
للهالل  التابعة  الإ���ض��ع��اف  ���ض��ي��ارات 

الفعاليات  يف  ال��ب��ح��ري��ن��ي  الأح���م���ر 
ال��ري��ا���ض��ي��ة ال��ك��ربى ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
مملكة البحرين، وتنمية املوارد املالية 

للجمعية.



ال��ه��الل  جلمعية  ال��ع��ام  الأم����ني  ك�ضف 
اأمني  ف��وزي  الدكتور  البحريني  الأحمر 
عن ا�ضت�ضافة مملكة البحرين الجتماع 
هيئات  لروؤ�ضاء  الرئي�ضية  للجنة  القادم 
جمل�س  ب��دول  الأحمر  الهالل  وجمعيات 

التعاون اخلليجي يف مار�س 2017م.

خ��الل  �ضت�ضتمع  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأو����ض���ح 
اج��ت��م��اع��ه��ا اإل���ى ت��و���ض��ي��ات جل��ن��ة كبار 
الهالل  وجمعيات  هيئات  يف  امل�ضئولني 
التي   ، ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول  الأح��م��ر 
يف  الريا�س  يف  لها  اجتماع  اآخ��ر  عقدت 
التو�ضيات  تلك  اأن  اإل��ى  واأ���ض��ار  اأكتوبر. 
العمل  مب�ضرية  اأ���ض��ا���ض��ي  ب�ضكل  تتعلق 
ال��ه��الل  جم���ال  يف  امل�����ض��رتك  اخلليجي 
ي��وم  تخ�ضي�س  بينها  وم���ن  الح���م���ر، 
وتن�ضيق   ، اخل��ل��ي��ج��ي  الح��م��ر  ل��ل��ه��الل 
الإقليمية  املنظمات  يف  املواقف  وتوحيد 
الأمانة  بني  العالقة  وتعزيز  والدولية، 

الأحمر  للهالل  العربية  واملنظمة  العامة 
امل��ادة  اإل��ى  اإ�ضافة   ، الأح��م��ر  وال�ضليب 
الإعالمية لإبراز جهود هيئات وجمعيات 
الهالل الأحمر بدول املجل�س ، والتن�ضيق 
تن�ضيق  مكتب  م��ع  امل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل 
اجلمهورية  لإغاثة  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 
اليمنية ، وا�ضتعرا�س امل�ضاريع الإن�ضانية 

امل�ضرتكة .

واأو�ضح د. اأمني اأن الجتماعات �ضتجري 
الرئي�ضة  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  ب��رئ��ا���ض��ة 
الدورية للقمة اخلليجية »التي عقدت يف 

البحرين يف دي�ضمرب 2016م«.

اأخذ  البحريني  الأحمر  الهالل  اأن  واأكد 
جهود  من  يلزم  ما  كل  ب��ذل  عاتقه  على 
لإجناح هذه الجتماعات واخلروج منها 
العمل  اإب��راز  يف  ت�ضهم  عملية  ب��ق��رارات 
اخلليجي  والإغاثي  والإن�ضاين  التطوعي 

على م�ضتوى املنطقة والعامل.

���ض��ارك يف  ق��د  البحريني  ال��ه��الل  وك��ان 
الجتماع الرابع للجنة كبار امل�ضوؤولني يف 
بدول  الأحمر  الهالل  وجمعيات  هيئات 
جمل�س التعاون، الذي عقد مبقر الأمانة 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ع��ام��ة 

العربية 26 اأكتوبر 2016م.

املوا�ضيع  م��ن  ع���ددا  الج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
املتعلقة مب�ضرية العمل اخلليجي امل�ضرتك 
بينها  م��ن  الأح���م���ر،  ال��ه��الل  يف جم���ال 
تخ�ضي�س يوم للهالل الأحمر اخلليجي، 
املنظمات  يف  امل��واق��ف  وتوحيد  وتن�ضيق 
بني  العالقة  وتعزيز  والدولية،  الإقليمية 
للهالل  العربية  واملنظمة  العامة  الأمانة 

الأحمر وال�ضليب الأحمر.

ت��و�ضي��ات  يف  الج�ت�م��اع  نظر  كم��ا 
يف  التط��وعي  للعمل  ال��دائ��م��ة  اللجن��ة 
بدول  الأحمر  الهالل  وجمعيات  هيئات 

املجل�س.

الهالل البحريني يشارك في االجتماع 
الرابع للجمعيات الخليجية

العدد الواحد والع�سـرون - دي�سمرب 2016م
14

�أخبـــار



العدد الواحد والع�سـرون - دي�سمرب 2016م
15

����ض���ارك���ت ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
اجلودر م�ضت�ضار الأمني العام 
عن  ممثلة  ال�ضحة  لتعزيز 
الهالل الأحمر البحريني  يف 
مل�ضئويل  القليمي  الجتماع  
ال�ضحة   يف الحتاد الدويل 
جلمعيات الهالل  وال�ضليب 
الأح����م����ر مل��ن��ط��ق��ه ال�����ض��رق 
اأفريقيا،  و�ضمال  الأو���ض��ط 
من  الفرتة  خالل  بالقاهرة 
25 الى27 �ضبتمرب 2016م .

الج���ت���م���اع  ممثلي  ح�����ض��ر 
ململكة  الوطنية  اجلمعيات 
العربية  اململكة  ال��ب��ح��ري��ن 
ال�������ض���ع���ودي���ة والإم����������ارات 
والأردن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ه 
وفل�ضطني  وت��ون�����س  ول��ب��ن��ان 
العربية  م�ضر  وج��م��ه��وري��ة 
الأحمر  ال�ضليب  وجمعيات 
وفنلندا  وكندا  بريطانيا  من 
لالحتاد  وممثلني  وال��روي��ج 
وللمكتب  بجنيف  ال���دول���ى 

الإقليمي بالردن ولبنان.
جمع  اإل���ى   الج��ت��م��اع  �ضعى 
و  وب��ح��ث  ال�ضحة  من�ضقي 
لبناء  ال�ضبل  اأف�ضل  مناق�ضة 
ق�����درات اأق�������ض���ام ال�����ض��ح��ة 
والفرق ال�ضحية باجلمعيات 
جهوزيتها   ل�ضمان  الوطنيهة 
الإ�ضتجابة  على  وق��درت��ه��ا  
لالأزمات الإن�ضانية وللم�ضاكل 
التنموية.، بالإ�ضافة ملناق�ضة 
اجلمعيات   توجهات  مواءمة 
م���ع اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة الحت���اد 
ال�ضعيد  ع��ل��ى  وم���ب���ادرات���ه 
ال���ع���امل���ي، ب���الإ����ض���اف���ة اإل���ى 
ال��ت��ح��دي��ات والح��ت��ي��اج��ات 
مبنية  �ضحة  برامج  لتطبيق 
على  وم��رت��ك��زة  الأدل���ة  على 
الأه��������داف ب���ه���دف خ��دم��ة 
جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ب�����ض��ك��ل ف��ع��ال 
واإدم������اج ه���ذه ال��ن��ق��ا���ض��ات 
املكتب  وم��ي��زان��ي��ة  خ��ط��ة  يف 
للعام  الحت���اد  يف  الإقليمي 

 .2017
وي�����ض��ع��ى الحت������اد ال����دويل 
الأحمر  ال�ضليب  جلمعيات 
وال��ه��الل الأح��م��ر يف اإط���ار 
للفرتة  وم��ي��زان��ي��ت��ه  خ��ط��ت��ه 
املمتدة بني عام 2016 وعام 
�ضحة  حت�ضني  اإل���ى   ،2020
امل�ضت�ضعفني  النا�س  وكرامة 
م���ن خ����الل زي������ادة ف��ر���س 
احل�����ض��ول ع��ل��ى اخل��دم��ات 
ولذلك،  املنا�ضبة.  ال�ضحية 

ي���ه���دف امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي 
ال�ضرق  يف  ال��دويل  لالحتاد 
الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا اإلى 
مع  جنب  اإل���ى  جنبًا  العمل 
اأجل  الوطنية من  اجلمعيات 
يعملون  التي  ال�ضياقات  فهم 
بغية  اأف�����ض��ل  ب�����ض��ك��ل  ف��ي��ه��ا 
التمكن من دعمها يف تقدمي 
خدمات وبرامج �ضحية تقوم 
ع��ل��ى الأدل�����ة وت��رت��ك��ز على 

النتائج. 

 الجودر تشارك في اجتماع مسئولي 
الصحة باالتحاد الدولي
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منطقة  رئي�س  بابكر  حممد  ال�ضيد  ق��ام 
اأفريقيا بالحتاد  الأو�ضط و�ضمال  ال�ضرق 
ال�����دويل جل��م��ع��ي��ات ال�����ض��ل��ي��ب الأح��م��ر 

الأحمر  للهالل  بزيارة  الأحمر  والهالل 
بني  املثمر  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  البحريني 

الطرفني.

�ضعادة  مع  اجتماعه  خالل  بابكر  وثمن   
ف��وزي  د.  الأح��م��ر  للهالل  ال��ع��ام  الأم���ني 
اأمني وال�ضيد املدير العام مبارك احلادي 
دور اجلمعية يف  الإ�ضتجابة لالإحتياجات 
وحلماية  جهة،  من  الإن�ضانّية  والّنداءات 
اأخرى،  جهة  من  الإن�ضان  كرامة  وتعزيز 
الإحتاد  كل من  قيم  اإليه  تدعو  ما  ح�ضب 
للحركة  الأ���ض��ا���ض��ّي��ة  وامل���ب���ادئ  ال����دويل 
ليب الأحمر والهالل الأحمر. الّدولّية لل�ضّ

واطلع ال�ضيد بابكر على امل�ضروع الزراعي 
الأ���ض��ر  ب��ت��دري��ب  ي��ق��وم  ال���ذي  باجلمعية 
لك�ضب  بالزراعة  العمل  على  امل�ضتحقة 
رزقها موؤكدًا اأن الهالل البحريني رائد يف 
بامل�ضروع  جولته  واأن  الإن�ضانية  م�ضاريعه 

عززت تبادل اخلربات بني الطرفني.

رئيس منطقــة الشــرق األوسط باالتحاد 
الدولي يزور الهالل البحريني
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�����ض����ارك ال����ه����الل الأح���م���ر 
باأمينه  مم��ث��اًل  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ال��ع��ام ال��دك��ت��ور ف���وزي اأم��ني 
العمل  »ور���ض��ة  فعاليات  يف 
واإع��ادة  للتعايف  التح�ضريية 
الإع���م���ار م��ا ب��ع��د ال�����ض��راع 
ال��ي��م��ن��ي��ة«،  يف اجل��م��ه��وري��ة 
والتي نظمتها الأمانة العامة 
لدول اخلليج  التعاون  ملجل�س 
وزارة  مع  بالتعاون  العربية 
ال��دويل  والتعاون  التخطيط 
ب��اجل��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة يف 
العا�ضمة ال�ضعودية الريا�س.
هذه  يف  اجلمعية  و���ض��ارك��ت 
ال��ور���ض��ة اإل���ى ج���وار ممثلني 
بدول  املخت�ضة  اجلهات  من 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ك����وزارات 
و�ضناديق  واملالية  اخلارجية 
التنمية« واجلمهورية اليمنية 
للتنمية،  الإ�ضالمي  والبنك 
و�ضندوق  ال����دويل،  وال��ب��ن��ك 
ال���ن���ق���د ال��������دويل، والأم������م 
امل��ت��ح��دة، ون��ح��و ث��الث��ني من 

ال�ضركاء الدوليني.
اإطار  يف  الور�ضة  هذه  وتاأتي 
للموؤمتر  والع��داد  التح�ضري 
الدويل لإعادة اعمار اليمن ، 
تنفيذا لقرار املجل�س الأعلى 
دورت���ه  يف  ال��ت��ع��اون  ملجل�س 
التي  وال��ث��الث��ني  ال�����ض��اد���ض��ة 
عقدت بالريا�س يف دي�ضمرب 
ال��ى  دع���ا  وال����ذي  2015م، 

لإعادة  ملوؤمتر دويل  الإع��داد 
اإعمار اليمن، وو�ضع برنامج 
ع��م��ل��ي ل��ت��اأه��ي��ل الق��ت�����ض��اد 
اندماجه  وت�ضهيل  اليمني 
بعد  مع القت�ضاد اخلليجي، 
و�ضول الأطراف اليمنية اإلى 

احلل ال�ضيا�ضي املن�ضود.
ال��ع��ام للهالل  واأك���د الأم���ني 
فوزي  د.  البحريني  الأحمر 
على  اجلمعية  حر�س  اأم��ني 
ت��ف��ع��ي��ل دوره������ا ك��ع�����ض��و يف 
يعمل  ال��ذي  التن�ضيق  مكتب 
م���ع م���رك���ز امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان 
لالإغاثة والأعمال الإن�ضانية، 
واأو�ضح اأنها ت�ضارك جمعيات 

اخلليجي��ة  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
منتظمة  ب�ضوره  الط��الع  يف 
واأولويات  اليمن  اأو�ضاع  على 
الح���ت���ي���اج���ات الإن�����ض��ان��ي��ة 
يف  ال�����ض��رك��اء  م��ع  والتن�ضيق 

املجتمع الدويل.
ت�ضريح  يف  اأمني  د.  واأو�ضح 
اأن  م�ضاركته  هام�س  على  له 
مناق�ضة  على  ركزت  الور�ضة 
يف  الإع���م���ار  اإع�����ادة  كيفية 
ال��ي��م��ن ب��ع��د م��رح��ل��ة حتقيق 
مناق�ضة  جرت  كما  ال�ضالم، 
ت��ق��اري��ر ح���ول الح��ت��ي��اج��ات 
واخلطوات  لليمن  التنموية 
لإع��ادة  املطلوبة  امل�ضتقبلية 

القت�ضاد  وت��اأه��ي��ل  اع��م��ار، 
ال���ي���م���ن���ي و����ض���ب���ل حت��ق��ي��ق 
ال�ضتقرار القت�ضادي الكلي 
بعد التو�ضل الى حل �ضيا�ضي 
وا�ضتقراره  اأمنه  لليمن  يعيد 

املن�ضود.
وا�ضار اإلى اأن الور�ضة خل�ضت 
الت�ضورات  م��ن  جملة  اإل���ى 
اأجنع  حول  امل�ضرتك  والفهم 
الحتياجات  لتلبية  ال�ضبل 
اع��داد  ومتطلبات  التنموية 
اليمن  يف  والتعايف  الع��م��ار 
وال�����ربام�����ج وامل�����ض��اه��م��ات 
خمتلف  يف  حت��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي 

مراحلها.

الهالل األحمر البحريني يشارك في 
ورشة عمل إلعادة اإلعمار في اليمن
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�ضارك الهالل الأحمر البحريني ممثاًل 
اأعمال  يف  اأم��ني  ف��وزي  العام  اأمينه  يف 
الأحمر  الهالل  مع  ال�ضراكة  »اجتماع 
الأفغاين« الذي عقد موؤخرا يف العا�ضمة 
قبل  من  با�ضت�ضافة  الدوحة،  القطرية 

الهالل الأحمر القطري.
وج������اءت م�����ض��ارك��ة ال���ه���الل الأح���م���ر 
البحريني يف الجتماع الذي اأقيم حتت 
الإن�ضانية  اجلهود  اأجل  من  “معًا  �ضعار 
من  اأك��رث  جانب  اإل��ى  اأفغان�ضتان”  يف 
وطنية،  جمعية   12 م��ن  م�����ض��ارك��ا   45
اللجنة  م��ن  اإل����ى مم��ث��ل��ني  ب��الإ���ض��اف��ة 

الدولية والحتاد الدويل.
وبحث  التن�ضيق  اإل��ى  الجتماع  وه��دف 
ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ج��وات الإن�����ض��ان��ي��ة يف 
ا�ضرتاتيجيات  والتوافق على  اأفغان�ضتان 
ج����دي����دة جل��م��ع��ي��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
ملزيد  اأف�ضل  �ضبل  واإي��ج��اد  الأف��غ��اين، 
الهالل  جمعية  بني  الفعال  التعاون  من 
الأحمر الأفغاين، اإ�ضافة اإلى ا�ضتك�ضاف 
جمعية  جتاه  ال�ضركاء  م�ضاهمة  فر�س 
للم�ضاريع  الأف���غ���اين  الأح��م��ر  ال��ه��الل 

املمولة.
وق����د اأو����ض���ح الأم�����ني ال���ع���ام ل��ل��ه��الل 
اأمني  فوزي  الدكتور  البحريني  الأحمر 
التحديات  اأه���م  بحث  »الج��ت��م��اع  اأن 
مع  اأفغان�ضتان،  يف  والثغرات  الإن�ضانية 
اأف�ضل ال�ضبل ملزيد  اإيجاد  الرتكيز على 
الهالل  جمعية  بني  الفعال  التعاون  من 
الأحمر الأفغاين و�ضركائها، وا�ضتك�ضاف 
من  نحوها  ال�ضركاء  م�ضاهمة  فر�س 

الن�ضاء  ومتكني  امل�ضاريع،  متويل  خالل 
ق��ادرة  امل���راأة  لتكون  اأدائ��ه��ن  وحت�ضني 
على العتناء باأطفالها، وحت�ضني فر�س 

و�ضول امل�ضاعدات الإن�ضانية«.
وق���ال ال��دك��ت��ور اأم���ني ع��ق��ب الج��ت��م��اع 
»بحثا عن اأف�ضل ال�ضبل لتعزيز اجلهود 
يعي�س  حيث  اأفغان�ضتان  يف  الإن�ضانية 
من  ع��ال  م�ضتوى  على  ال�ضكان  غالبية 
ال��ك��وارث  ب�ضبب  وال�����ض��ع��ف  امل��خ��اط��ر 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة والجت����اه����ات ال�����ض��ح��ي��ة، 
وغريها  والفقر  امل�ضلحة  وال��ن��زاع��ات 
اأن  خا�ضة  وامل�ضاكل  ال��ت��ه��دي��دات  م��ن 
الو�ضول  جتعل  امل�ضتقرة  غري  الأو�ضاع 

للم�ضت�ضعفني اأكرث تعقيدًا.
من  ج��ان��ب��ًا  ال��ع��ام  الأم���ني  وا�ضتعر�س 
جمعية  كانت  التي  الإغاثية  امل�ضاعدات 
اإلى  قدمتها  البحريني  الأحمر  الهالل 
ومن  الأفغاين،  الأحمر  الهالل  جمعية 

دف��ع��ات  ث��الث��ة   2001 ال��ع��ام  يف  بينها 
واخليام  الأدوي��ة  من  جمموعة  متتالية 
املياه  و�ضهاريج  واملالب�س  والبطانيات 
دولر،  األف   200 فاقت  اإجمالية  بقيمة 
اإلى  اجلمعية  ب��ادرت   2008 العام  ويف 
متويل م�ضروع وقف خريي مببلغ اجمايل 
دفع  اأم��ري��ك��ي  دولر   250000 وق���دره 
بقيمة  دفعه  كل  قيمة  دفعات  اأرب��ع  على 
النتهاء  مت  وقد  اأمريكي  دولر   62500

من امل�ضروع يف 24 فرباير  2016م.
الأح��م��ر  ال��ه��الل  ا�ضتعداد  اأم���ني  واأك���د 
ال��الزم��ة  اخل���ربات  لتقدمي  البحريني 
اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة جلمعية  ل��ب��ن��اء 
ال���ه���الل الأح���م���ر الأف����غ����اين، وت��ع��زي��ز 
الأحمر  للهالل  الدولية  احلركة  مبادئ 
احل��ي��اد  و���ض��م��ان  الأح���م���ر،  وال�ضليب 

وال�ضتقالل وعدم التحيز

الهالل األحمر البحريني يشارك في اجتماع 
الشراكة مع الهالل األحمر األفغاني



وال�ضيد  اأم��ني  ف��وزي  د.  العام  الأم��ني  �ضعادة  اجتمع 
للجمعية مبارك احلادي مب�ضئولني من  العام  املدير 
تعزيز  لبحث  اخلليج  طريان  �ضركة  الوطني  الناقل 

اأوجه التعاون بني الطرفني.
الهالل  مب��ب��ادرات  اخلليج  ط��ريان  �ضركة  ورح��ب��ت 
اإ�ضتعدادهم  امل�ضئولون  واأب��دى  البحريني،  الأحمر 
لتوفري عرو�س تناف�ضية لأع�ضاء ومتطوعي اجلمعية 

امل�ضاركني يف الفعاليات اخلارجية.
ل�ضركة  بال�ضكر  البحريني  الأح��م��ر  الهالل  وتقدم 
متمنية  اجلمعية،  مع  تعاونها  على  اخلليج  ط��ريان 

للناقل الوطني املزيد من الإزدهار والتقدم. 
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واخلدمات  الكوارث  عمل  فريق  عقد 
موؤخرًا  الأول  اجتماعه  الجتماعية 
ال�ضيد  الإدارة  جمل�س  ع�ضو  برئا�ضة 
ع��ادل اجل��ار. وق��ام اجل��ار بالتعريف 
بعمل الفريق بالقول اإنه �ضوف ي�ضاهم 
يف ال���ض��ت��ع��داد مل��واج��ه��ة اأي���ة ك��وارث 
اأو �ضحية من خالل  واأزم��ات طبيعية 
والتن�ضيق  للموارد  الأمثل  ال�ضتغالل 

وو�ضع خطة  املعنية  كافة اجلهات  مع 
ملواجهة الكارثة قبل واأثناء وبعد.

ال��ك��وارث  على  اأمثلة  اجل��ار  واأع��ط��ى 
معني،  مر�س  وانت�ضار  ال��زلزل  ومنها 
يف  ي�ضرت�ضد  �ضوف  الفريق  اأن  موؤكدًا 
الإن�ضانية،  باآليات عمل احلركة  عمله 
على  الفريق  لأع�ضاء  ال�ضكر  مقدمًا 
تطوعهم، وموؤكدًا اأن متطوعي الهالل 

متميز  تدريب  على  ح�ضلوا  الأح��م��ر 
يف  الكوارث  مواجهة  يف  �ضاركوا  كما 

مناطق العامل مبا يعزز اأداء الفريق.
بدورهم قدم اأع�ضاء الفريق �ضكرهم 
العمل  تطوير  على  الأح��م��ر  للهالل 
خلدمة  لالأع�ضاء  الفر�ضة  واإت��اح��ة 
احل��رك��ة  يف  والإن���خ���راط  جمتمعهم 

الإن�ضانية.

الكوارث والخدمات.. الهالل األحمر يشكل 
فريق عمل لإلستعداد للكوارث

طيران الخليج .. 
شراكة بين الهالل البحريني والناقل الوطني 



ور�ضة  البحريني  الأحمر  الهالل  نظم 
والجتماعي  النف�ضي  »ال��دع��م  ح��ول 
ل��الأط��ف��ال وامل��ت��ط��وع��ني وامل��وظ��ف��ني« 
اأدارتها رئي�ضة جلنة التوعية ال�ضحية 
�ضربي  مي�ضر  الأ�ضتاذة  اجلمعية  يف 
من   20 ق��راب��ة  بح�ضور  اهلل  ع��و���س 

كوادر ومتطوعي اجلمعية.

نظرية  حما�ضرات  الور�ضة  وت�ضمنت 
تزويد  بهدف  وذل��ك  عمليًا،  وتدريبًا 
امل��ت��ط��وع��ني ب��امل��ع��ل��وم��ات وامل���ه���ارات 
تقدمي  م��ن  متكنهم  التي  الأ�ضا�ضية 
لالأطفال  النف�ضي  ال��دع��م  خ��دم��ات 

واملتطوعني واملوظفني من حولهم.
ك��م��ا ع��ر���ض��ت ال��ور���ض��ة ال��ع��دي��د من 

التعرف على  اآليات  بينها  املحاور من 
العنف  وتاأثري  امل�ضت�ضعفني،  الأطفال 
والع���ت���داء ع��ل��ى الأط���ف���ال، واآل��ي��ات 
فعل  وردود  ال��ط��ف��ل،  ل���دى  ال��ت��ك��ي��ف 
العنف  الأح��داث وجتاه  الأطفال جتاه 

و�ضوء املعاملة.
م�ضاعدة  كيفية  على  التدريب  مت  وقد 

الهالل األحمر البحريني ينظم 
ورشة عمل حول »الدعم النفسي«
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الأطفال وتزويدهم بتف�ضريات �ضادقة 
اإل��ى  ب��الإ���ض��اف��ة  �ضنهم  م��ع  تتنا�ضب 
ي�ضمل  ال��ذي  الداعم  الت�ضال  كيفية 
وا�ضحة  تعليمات  واإعطاء  الإيجابية، 
على  والت�ضجيع  الح����رتام  واإظ���ه���ار 

الطفل  مل�ضاعدة  كاأداة  والر�ضم  اللعب 
روؤية  يف  املجهدة  التجارب  دمج  على 

جديدة للعامل والذات.
يف ح��ني ���ض��م��ل ال��ت��دري��ب ع��ل��ى دع��م 
التعرف  على  وامل��وظ��ف��ني  املتطوعني 

على ال�ضغط النف�ضي واأ�ضبابه وكيفية 
رع��اي��ة امل��ت��ط��وع��ني وامل��وظ��ف��ني، كما 
الأ�ضغاء  م��ه��ارات  على  ال��ت��دري��ب  مت 
بناء  وكيفية  وال�ضتجابة  التفاعلي 
دعم الأقران واأهمية الرعاية الذاتية. 



العدد الواحد والع�سـرون - دي�سمرب 2016م
24

�أخبـــار

اأك���د ال��ه��الل الأح��م��ر ال��ب��ح��ري��ن��ي اأن 
منت�ضبيه  جل��م��ي��ع  ال��ط��ي��ب��ة  اجل���ه���ود 
اأ�ضهمت  النبيلة  وم�ضاعيهم  ومتطوعيه 
امل�ضتمرة  اجلمعية  م�ضرية  تعزيز  يف 
عاما،  واأرب��ع��ني  خم�ضة  من  اأك��رث  منذ 
يف  رائ���دة  كجمعية  �ضمعته  وتكري�س 
العمل التطوعي والإن�ضاين على م�ضتوى 

املنطقة.
اإقامتها  مبنا�ضبة  اجلمعية  واأع��رب��ت 

غبقتها الرم�ضانية عن اعتزازها بثقة 
اعتماد  ع��رب  فيها  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 
احلكومة على اجلمعية يف اإدارة وتوزيع 
امل�ضاعدات احلكومية ل�ضحايا الكوارث 

يف دول خمتلفة من العامل.
بجهود  ما�ضية  اأنها  اجلمعية  واأك��دت   
القيادة  ودع��م  ومتطوعيها  منت�ضبيها 
مهامها  اأداء  يف  البحريني  واملجتمع 
وهي  والإن�ضانية  واخلريية  الجتماعية 

حمليًا  الفاعلة  مكانتها  على  حمافظة 
خدماتها  يف  لت�ضاهي  ودوليًا  واإقليميًا 
نظرياتها  الدولية  والإغاثية  املجتمعية 

يف الإقليم.
ه���ذا، وق���د ق���ام ���ض��ع��ادة ن��ائ��ب رئي�س 
واملدير  العام  والأم��ني  الإدارة  جمل�س 
جمل�س  اأع�ضاء  بتكرمي  للجمعية  العام 
يف  واملتطوعني  اللجان  وروؤ�ضاء  الإدارة 

هذه املنا�ضبة.

الحفل السنوي
الهالل األحمر البحريني يكرم متطوعيه 

في غبقته السنوية 
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ا�ضت�ضاف الهالل الأحمر البحريني يف مقره عددا من طالبات 
مدر�ضة جدحف�س الثانوية للبنات الع�ضوات يف جلنة ال�ضحة 

وال�ضالمة يف املدر�ضة، وذلك مبنا�ضبة يوم الإ�ضعاف العاملي.
وكّرمت الطالبات الزائرات جمعية الهالل الأحمر البحريني 
وعدد  احل��ادي،  خليفة  مبارك  ال�ضيد  العام  مبديرها  ممثلة 
اجلمعية،  يف  الأولية  ال�ضعافات  جلنة  ومدربات  مدربي  من 
وذلك تقديرا ملا يقدمونه من جهود عرب دورات ن�ضر الوعي 
امل��دار���س  يف  اجلمعية  تنظمها  وال��ت��ي  الأول��ي��ة  بالإ�ضعافات 

واجلامعات واملوؤ�ض�ضات البحرينية املختلفة.
واأكد ال�ضيد احلادي اأن جمعية الهالل الأحمر البحريني تويل 
اهتماما خا�ضا مل�ضاريع وبرامج الإ�ضعافات الأولية، وخ�ضو�ضًا 
م�ضروع »م�ضعف لكل بيت« الهادف اإلى جعل كل مواطن ومقيم 
م�ضعفا متحركا ملما بكيفية اإنقاذ حياة اأي مري�س اأو �ضخ�س 

تعر�س حلالة اإغماء اأو انتكا�ضة �ضحية مفاجئة.

ولفت احلادي اإلى اأن البحرين من الدول اخلليجية والعربية 
التي تقدمت كثريًا يف جمال الإ�ضعافات الأولية، بدليل وجود 
الإ�ضعافات  على  للتدريب  لها  وم�ضرح  متخ�ض�ضة  مراكز 
الأولية، والعدد الكبري من الور�س التدريبية واملحا�ضرات التي 

تنظم دوريا يف هذا املجال.
ويف ال�ضياق اأ�ضار املدير العام للجمعية اإلى اأن الهالل الأحمر 
حول  الذكية  للهواتف  تطبيق  ف��رتة  قبل  اأط��ل��ق  البحريني 
وهو  البحرين«،  »اإ�ضعافات  ا�ضم  حتت  الأولية«  »الإ�ضعافات 
اأول تطبيق من نوعه جرى تعريبه وت�ضوير الأفالم وال�ضور 
التو�ضيحية التي يحتويها بوا�ضطة متطوعي اجلمعية، ويقدم 
اأحدهم  اإ�ضابة  حيال  الت�ضرف  كيفية  حول  قيمة  معلومات 
اأو  اختناق  اأو  قلبية  نوبة  اأو  عمل  اإ�ضابة  اأو  م��روري  بحادث 
اإزاء  ال�ضليم  الت�ضرف  كيفية  ن�ضائح يف  اإلى  اإ�ضافة  ت�ضمم، 

عدد كبري من حالت الطوارئ.
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الجمعية تستضيف طالبات ثانوية 
جدحفص بمناسبة يوم اإلسعاف العالمي

الجمعية تستضيف طالبات ثانوية 
جدحفص بمناسبة يوم اإلسعاف العالمي



العروبة  مدر�ضة  طالبات  زارت 
الهالل  مقر  للبنات  البتدائية 
الأحمر البحريني وذلك للتعرف 
والتدرب  اجلمعية،  اأن�ضطة  على 

على الإ�ضعافات الأولية.
م��دي��رة  ال��ط��ال��ب��ات  وا�ضتقبلت 
ال�ضوؤون الدارية واملالية بالهالل 
يو�ضف  رن��ا  البحريني،  الأح��م��ر 
اأح���م���د، وق����ام امل�����درب حممد 
الإ�ضعافات  دورة  بتقدمي  عا�ضور 

الأولية لهن.

طالبات العروبة االبتدائية يحصلون على 
دورة في اإلسعافات األولية

متطوعو الهالل األحمر البحريني يزورون 
األطفال المرضى في السلمانية

نظمت جلنة ال�ضباب بجمعية الهالل الأحمر البحريني زيارة 
لنزلء جممع ال�ضلمانية الطبي- جناح الأطفال وذلك يف اإطار 
التي ينفذها متطوعو الهالل الأحمر  الن�ضاطات الجتماعية 

البحريني والتي تعزز التوا�ضل مع خمتلف فئات املجتمع.
الورود  بتوزيع  الأحمر  الهالل  متطوعو  قام  الزيارة  وخالل 
الب�ضمة  ير�ضم  مبا  املر�ضى  الأطفال  على  العينية  والهدايا 

والفرح على وجوههم ويدخل البهجة وال�ضرور على الأطفال 
وذويهم والقائمني على رعايتهم يف امل�ضت�ضفى.

ع�ضو  الهاجري  مرمي  الدكتورة  بح�ضور  الزيارة  هذه  ومتت 
جمل�س اإدارة الهالل الأحمر البحريني ورئي�س جلنة ال�ضباب 
اإلى  اإ�ضافة  اللجنة  اأع�ضاء  من  وع��دد  كاظم  علي  الأ�ضتاذ 

اأع�ضاء من جلان خمتلفة يف اجلمعية.
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املجتمعية  ال�ضراكة  اإطار  يف 
واخلريي،  الإن�ضاين  والعمل 
����ض���ارك ال���ه���الل الأح���م���ر 
ف��ع��ال��ي��ة  يف  ال���ب���ح���ري���ن���ي 
امل����اراث����ون ال�����ض��ن��وي ال���ذي 
ن��ظ��م��ت��ه ج��م��ع��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن 
ال��ذي  ال�����ض��رط��ان،  ملكافحة 
ال�ضيف  �ضاحية  يف  اأق��ي��م 
و�ضعبية  اأه��ل��ي��ة  مب�����ض��ارك��ة 

وا�ضعة.
و�ضارك متطوعو اجلمعية يف 
تعريف اجلمهور وامل�ضاركني 
ب���اأه���م���ي���ة زي�������ادة ال���وع���ي 

الهــالل البحـريــني يـشــارك 
في مـاراثـون مكـافـحـة السـرطـان



الإ�ضابة  عن  املبكر  للك�ضف 
ب���ال�������ض���رط���ان. م�����ض��ي��دي��ن 
ب���اجل���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا 
ملكافحة  البحرين  جمعية 
اأجل الإ�ضهام  ال�ضرطان من 
يف م��ك��اف��ح��ة ه���ذا امل��ر���س 
تكثيف  خ���الل  م��ن��ه  واحل���د 
الفعاليات  ه��ذه  مثل  اإق��ام��ة 
التعريف  �ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
منه،  الوقاية  و�ضبل  باملر�س 
اأج��واء  خلق  اإل��ى  بالإ�ضافة 
م��ن ال��ت��وا���ض��ل والأل��ف��ة ومل 

ال�ضمل بني اأفراد املجتمع
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للعام  البحريني  الأح��م��ر  الهالل  �ضارك 
بيت  حجيج  خدمة  يف  التوايل  على  ال���13 
عرب  البحرين  مملكة  م��ن  احل���رام  اهلل 
بالكامل،  جمهزة  اإ�ضعاف  �ضيارة  توفري 
وبرفقة رئي�س جلنة ال�ضعافات الأولية يف 

اجلمعية �ضالح البدر و�ضائق.
ال��ه��الل  ال��ع��ام جلمعية  امل��دي��ر  واأو����ض���ح 
احلادي  مبارك  ال�ضيد  البحريني  الأحمر 
خ�ض�ضتها  التي  الإ���ض��ع��اف  �ضيارة  »اأن 
اجلمعية ملرافقة بعثة احلج الر�ضمية كانت 
موا�ضفات  ح�ضب  كامال  جتهيزا  جمهزة 
وزارة ال�ضحة باململكة مع �ضائق وم�ضعف 
ملرافقة بعثة اململكة للحج خلدمة �ضيوف 
يف  احلج  ملنا�ضك  تاأديتهم  اأثناء  الرحمن 
اجلمعية  من  وم�ضاهمة  املقد�ضة،  الديار 
اأجل تقدمي  يف التعاون مع بعثة احلج من 
من  احلجاج  اإل��ى  الطبية  الرعاية  اأف�ضل 
اخلدمات  وتطوير  واملقيمني،  املواطنني 

املقدمة لهم عموما والطبي��ة خ�ضو�ض�ا«.
الطيبة  باجلهود  احلادي  الأ�ضتاذ  واأ�ضاد 
منوها  للحج،  البحرين  بعثة  بذلتها  التي 
اإلى ا�ضتعداد اجلمعية امل�ضتمر للتعاون مع 
بعثة البحرين الطبية مبا ت�ضمه من طاقم 
طبي واإ�ضعايف، موؤكدا اأهمية ال�ضتعدادات 
والجتماعات  ال��ع��ام  ه��ذا  للحج  الطبية 
الوقوف  بهدف  احلج  بعثة  مع  التن�ضيقية 
كافة  الالزمة من  ال�ضتعدادات  اآخر  على 

اجلوانب الطبية والإدارية.
واأكد املدير العام جلمعية الهالل الأحمر 
التن�ضيق  على  اجلمعية  حر�س  البحريني 
الدائم يف كل عام مع بعثة البحرين للحج 
بيت اهلل  ورع��اي��ة ح��ج��اج  فيه خ��دم��ة  مل��ا 
احلرام من البحرينيني واملقيمني، �ضائاًل 
املولى عز وجل اأن ينعم على جميع احلجاج 
بال�ضالمة والي�ضر يف تاأدية منا�ضك احلج 

هذا العام ويف كل عام.

للعام ال� 13
الهالل األحمر شارك ببعثة 
الحج الطبية بتوفير سيارة 

إسعاف ومسعف



Haji Hassan Group B.S.C. (Closed) 



تقريرًا  البحريني  الأحمر  للهالل  العام  الأمني  �ضعادة  رفع 
الربع  يف  اجلمعية  باأن�ضطة  اجلمعية  اإدارة  وجمل�س  لرئي�س 
الأخري من 2016م، و�ضملت حماوره: م�ضاعدات امل�ضت�ضعفني، 

رفع كفاءة املتطوعني، تنمية املوارد املالية.
زيادة  تو�ضح  حيث  �ضهور،  �أربعة  �لتقرير  هذ�  ويغطي 
يعزز  مبا  �لعاملة،  �للجان  تنفذها  �لتي  �لرب�مج  �لأن�ضطة 

ر�ضالة �لهالل �لأحمر �لبحريني.

امل�ساعدات
1. امل�ضاعدات النقدية ال�ضهرية: ت�ضلمت 276 اأ�ضرة امل�ضاعدات 
هذه  خالل  امل�ضاعدات  اإجمايل  وبلغت  ال�ضهرية.  النقدية 

الفرتة نحو  24.825 دينار بحريني. 
2. امل�ضاعدات العينية: م�ضاعدات م�ضروفة بقيمة  20.386 
دينار بحريني، ت�ضمل نظارات طبية ، ومواد غذائية، ومواد 

�ضحية، واأ�ضرة طبية، وكرا�ضي متحركة ومالب�س.

التدريب
الإ�ضعافات  دورات  متدربي  من  متدربًا   120 تخريج  مت   -
الأولية وذلك من خالل دورة واحدة خالل �ضهري اأغ�ضط�س 

و�ضبتمرب.
الأولية  الإ�ضعافات  جلنة  ع�ضو  �ضليمان  ح�ضن  ال�ضيد  قدم   -

حما�ضرة يف مركز مرمي بنت عمران لتحفيظ القراآن . 
- مت تخريج 131 متدربًا من متدربي دورات ال�ضعافات الأولية 
وذلك من خالل المتحانات والدورات  خالل �ضهر اأكتوبر.

الولية  الإ�ضعافات  جلنة  ع�ضو  عا�ضور  حممد  ال�ضيد  قدم   -
ور�ضة عمل يف الإ�ضعافات الأولية ملدر�ضة العروبة البتدائية 

للبنات . 
-  مت تخريج 55 متدربًا وممتحنًا من دورات الإ�ضعافات الأولية 

التقرير اإلداري لألشهر األربعة أغسطس 
وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2016

المساعدات والتدريب
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وذلك من خالل المتحانات والدورات  خالل �ضهر نوفمرب.
الأولية  الإ�ضعافات  جلنة  رئي�س  البدر  �ضالح  ال�ضيد  قدم   -
ور�ضة عمل يف الإ�ضعافات الأولية ملدربات الريا�ضة بنوادي 

البحرين . 

امل�ساركات
اإعادة  حول  عمل  ور�ضة  يف  اأمني  فوزي  الدكتور  م�ضاركة   -
اإعمار اليمن وذلك بدعوة مقدمة من الأمانة العامة لدول 
البحرينية  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  التعاون  جمل�س 
وذلك يف الفرتة من 28-30  اأغ�ضط�س،  الريا�س باململكة 

العربية ال�ضعودية . 
�ضارك الدكتور فوزي اأمني الأمني العام يف الجتماع ال�ضنوي   -
من  الفرتة  يف  جنيف  يف  املنعقد  القانونيني  للم�ضت�ضارين 

12-13 �ضبتمرب .
�ضارك ال�ضيد علي كاظم رئي�س جلنة ال�ضباب والنا�ضئة يف   -
الجتماع القليمي لل�ضباب يف بريوت وذلك يف الفرتة من 

28/27 �ضبتمرب . 
اأمل اجلودر ع�ضو اجلمعية يف الجتماع  �ضاركت الدكتورة   -
الدويل يف  الحتاد  من  بتنظيم  ال�ضحة  مل�ضوؤويل  القليمي 

القاهرة وذلك يف الفرتة من 27/25 �ضبتمرب .
الأع�ضاء يف  �ضئون  رئي�س جلنة  رجب  �ضامل  ال�ضيد  �ضارك   -
وذلك  التطوعي  للعمل  الدائمة  للجنة  الثاين  الجتماع 
من  الفرتة  يف  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة  من  بدعوة 

28/27 �ضبتمرب باململكة العربية ال�ضعودية .
�ضارك بع�س من اأع�ضاء جلنة ال�ضباب والنا�ضئة يف اللقاء   - 
الرابع والع�ضرون للممار�ضات الناجحة »برنامج ذكي واأكرث 
للحماية على النرتنت« وذلك بتنظيم مركز دعم املنظمات 
بتاريخ  الجتماعية  وال�ضئون  العمل  لوزارة  التابع  الأهلية 

 . 2016/9/5
مبارك  وال�ضيد  العام  الأمني  اأمني  فوزي  الدكتور  �ضارك   -
كبار  للجنة  الرابع  الجتماع  يف  العام  املدير  احلادي 
امل�ضوؤولني يف الهيئات واجلمعيات وذلك يف الفرتة من 26-
27 اأكتوبر يف الريا�س باململكة العربية ال�ضعودية، كما تخلل 
العامة  الأمانة  مقر  اإلى  امل�ضاركة  الوفود  زيارة  الجتماع 

للمنظمة العربية للهالل الأحمر . 
املوؤمتر  ا�ضتقبال  حفل  يف  اأمني،  فوزي  الدكتور  �ضارك   -
ال�ضنوي ال�ضابع لل�ضراكة الفعالة وتبادل املعلومات من اأجل 
عمل ان�ضاين اأف�ضل وذلك بتنظيم املوؤ�ض�ضة اخلريية امللكية 

وذلك يوم الأحد 2016/10/30. 
ال�ضابع  ال�ضنوي  املوؤمتر  يف  اأمني  فوزي  الدكتور  �ضارك   -
ان�ضاين  عمل  اأجل  من  املعلومات  وتبادل  الفعالة  لل�ضراكة 
يف  وذلك  امللكية  اخلريية  املوؤ�ض�ضة  بتنظيم  وذلك  اأف�ضل 

الفرتة من 31 اأكتوبر وحتى 1 نوفمرب . 
للم�ضروع  اجلمعية  ع�ضو  حممد  اينا�س  ال�ضيدة  �ضاركت    -
املنزلية وذلك  الزراعة  اأ�ضا�ضيات  ور�ضة عمل  الزراعي يف 

اخلمي�س املوافق 2016/10/20. 
قامت جمموعة من اأع�ضاء اجلمعية بامل�ضاركة يف ماراثون   -
امل�ضي بتنظيم من جمعية البحرين ملر�ضى ال�ضرطان وذلك 

مب�ضاركة الدكتورة كوثر العيد ع�ضو جمل�س الإدارة. 
الإدارة  جمل�س  ع�ضو  عبدالرحيم  فاطمة  ال�ضتاذة  قامت   -
على  للوقوف  وذلك  باملنامة  الطفل  دار  رو�ضة  بزيارة 
احتياجات الرو�ضة وذلك يوم الأحد املوافق 2016/10/30. 
�ضاركت كال من ال�ضيدة مرمي مهنا مديرة رو�ضة دار الطفل   -
ور�ضة عمل  بالرو�ضة يف  �ضعاد عبدالنبي م�ضرفة  وال�ضيدة 
بعنوان )علم ابنك بتقنيات ابداعية( وذلك يف 3 نوفمرب 

بتن�ضيق من وزارة العمل وال�ضئون الجتماعية . 
النف�ضي  للدعم  ور�ضة عمل  ال�ضحية  التوعية  اأقامت جلنة   -
للور�ضة  مكملة  تعد  والني  اجلمعية  لأع�ضاء  الجتماعي 

ال�ضابقة. 
لل�ضكر  العاملي  اليوم  مهرجان  يف  اجلمعية  اأع�ضاء  �ضارك   -
حتت �ضعار )اهزم ال�ضكر( وذلك بتن�ضيق جمعية ال�ضكري 

البحرينية والذي �ضادف يوم ال�ضبت املوافق 12 نوفمرب . 
»املحا�ضبة  زينب  والآن�ضة  اأمني  فوزي  الدكتور  �ضارك   -
الفرتة  وذلك يف  املوارد  اجتماع حول ح�ضد  باجلمعية« يف 

من 16-17 نوفمرب يف بريوت . 
�ضارك ال�ضيد عادل اجلار ع�ضو جمل�س الإدارة يف الجتماع   -
نوفمرب   27-25 من  الفرتة  يف  الكوارث  لإدارة  الإقليمي 
ال�ضليب  الدويل جلمعيات  الحتاد  من  بتن�ضيق  بريوت  يف 

الأحمر والهالل الأحمر . 
للجان  العاملي  الجتماع  يف  اأمني  فوزي  الدكتور  �ضارك   -
الدويل  بالقانون  املعنية  املماثلة  والهيئات  الوطنية 
لل�ضليب  الدولية  اللجنة  من  بتن�ضيق  وذلك  الإن�ضاين 
الأحمر وذلك يف الفرتة من 30 نوفمرب وحتى 2 دي�ضمرب 

املنعقد يف جنيف .
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�شر�كة

واأخ��ت��ت��م امل���وؤمت���ر اأع��م��ال��ه يف 
حتت  واأقيم  م��وؤخ��رًا،  البحرين 
امللك  جاللة  من  كرمية  رعاية 
ب���ني مكتب  ب��ال��ت��ع��اون  امل���ف���دى 
ال�ضوؤون  لتن�ضيق  املتحدة  المم 
وال�ضناديق  )اأوت�ضا(  الن�ضانية 
الإن�����ض��ان��ي��ة مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 
اخلريية  واملوؤ�ض�ضة  الإ�ضالمي 
امللكية ، وذلك مب�ضاركة اأكرث من 
املجال  يف  تعمل  �ضخ�ضية   250
املنظمات  خمتلف  يف  الإن�ضاين 

والإغاثية  اخلريية  واملوؤ�ض�ضات 
من خمتلف دول العامل.

ميناء العالم
على  اأن  امللك  جاللة  اأك��د  وق��د 
العمال  يف  ي�ضاهم  اأن  الن�ضان 
عظيم  اأج��ره  ويكون  الإن�ضانية 
اإل��ى  جاللته  م�ضريًا  اهلل،  عند 

املوؤمتر  يف  امل�ضاركني  زي��ارة  اأن 
على  لالطالع  فر�ضة  للبحرين 
كل  يف  امل��م��ل��ك��ة  يف  امل��ن��ج��زات 
على  تدل  منجزات  وهي  جمال 
اأعلى م�ضتوى ممكن اأن يكون يف 
اأي دولة متح�ضرة واأ�ضا�س ذلك 

هو التعليم.
واأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك امل��ف��دى اأن 

جمتمع البحرين جمتمع متطور 
جدا واأكرب دليل على تطوره اأنه 
التي  التحديات  جتاوز  ا�ضتطاع 
ا�ضتهدفها من قبل املغر�ضني لن 
املغر�س ل ي�ضتهدف دولة فا�ضلة 
ناجحة  دول���ة  ي�ضتهدف  واإمن���ا 
اأن مملكة  اأكرب دليل على  وهذا 
البحرين دولة ناجحة ومتطورة. 
الى  كلمته  يف  جاللته  وت��ط��رق 
من  البحرين  مملكة  حققته  ما 
اجنازات على خمتلف الأ�ضعدة 

مملكة البحرين تدعم الجهود 
اإلنسانية في انحاء العالم

الشراكة الفعالة 7

الفعالة  »الشراكة  السابع  السنوي  المؤتمر   
وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل« 

أقيم برعاية ملكية سامية

استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
المؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  الشباب  وشئون  الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة 
السابع  السنوي  المؤتمر  في  المشاركين  لجاللته  قدم  حيث   ، الملكية  الخيرية 

حول الشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل انساني أفضل.



العدد الواحد والع�سـرون - دي�سمرب 2016م
35



العدد الواحد والع�سـرون - دي�سمرب 2016م
36

بف�ضل اأهل البحرين وبقوانينها 
وات�ضالتها  ل�ضوؤونها  واإدارت��ه��ا 
وال��ف�����ض��ل ك��ذل��ك ل��الأ���ض��دق��اء 
والدول الأخرى، متحدثًا جاللته 
عن التكافل واملحبة والحرتام، 
مبادئ  لديهم  العرب  اإن  وق��ال 
يقوله  ال����ذي  م���ن  اأك����رث  وق��ي��م 
يف  ال�ضراكة  لدينا  حيث  العامل، 
داعيا  وال��ت��ط��ور،  والنمو  القيم 
امل�ضاركة  اإل��ى  اجلميع  جاللته 
جمموعة  ولي�س  العمل  ه��ذا  يف 
معينة. واأكد جاللة امللك املفدى 
بالتعاي�س  معروفة  البحرين  ان 
وال��ت�����ض��ام��ح، وم�����ض��ه��ود ل��ه��ا من 

ت�ضمى  وك��ان��ت  ال�ضنني،  م��ئ��ات 
ما  تربط  وك��ان��ت  ال��ع��امل  ميناء 
وال�ضند  الرافدين  ح�ضارة  بني 
ويطلق عليها ا�ضم دملون، و�ضفن 
متر  كانت  واحل�ضارات  العامل 
ع��ل��ى م��وان��ئ ال��ب��ح��ري��ن وال���ذي 
يقيم  البحرين  املقام يف  يعجبه 

فيها.

حدث إنساني
نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د  ب��دوره 

بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 
و�ضئون  اخلريية  لالأعمال  امللك 
اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ال�ضباب 
امل��وؤ���ض�����ض��ة اخل���ريي���ة امل��ل��ك��ي��ة، 
البحرين  مملكة  اهتمام  على 
اأ�ضكاله  مبختلف  الدعم  بتقدمي 
املت�ضررين  اإلى جانب  والوقوف 
وامل��ن��ك��وب��ني ج�����راء ال���ك���وارث 
الداخلية  والزم����ات  الطبيعية 
واحل��روب، واحلر�س على دعم 
اجل��ه��ود الن�����ض��ان��ي��ة يف ال��ع��امل 

وموؤ�ض�ضات  منظمات  وم�ضاعدة 
القيام  ع��ل��ى  الن�����ض��اين  ال��ع��م��ل 

باأعمالهم الن�ضانية.
فخره  بالغ  ع��ن  �ضموه  واأع���رب 
واع���ت���زازه ب��امل�����ض��ارك��ة يف ه��ذا 
احل�����دث الإن�������ض���اين ال�����ض��ن��وي 
الكبري يف  الأثر  له  الذي  الهام، 
عن  م��ع��ربًا   ، الإن�ضانية  خدمة 
ملكتب  العميق  و�ضكره  تقديره 
ال�ضوؤون  لتن�ضيق  املتحدة  الأم��م 
وللموؤ�ض�ضة  )اأوت�ضا(  الإن�ضانية 
ولل�ضناديق  امللكية  اخل��ريي��ة 
الإن�����ض��ان��ي��ة مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 
الإ�����ض����الم����ي ع���ل���ى ج��ه��وده��م 

يسعى  الذي  المؤتمر  افتتح  ناصر  الشيخ  سمو   
لتعزيز الشراكات وتبادل المعلومات حول القضايا 

اإلنسانية المختلفة
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ت��ن��ظ��ي��م امل��وؤمت��ر  ال��ك��رمي��ة يف 
ال�ضنوي ال�ضابع لل�ضراكة الفعالة 
وتبادل املعل�ومات من اأج�ل عم�ل 

اإن�ض�اين اأف�ض�ل.
امل��م��ي��ز  احل�����ض��ور  اأن  واع���ت���رب 
م��ن اأك���رث م��ن دول���ة ي��وؤك��د على 
للقطاع  ال��ك��ب��رية  امل�����ض��وؤول��ي��ات 
وموؤ�ض�ضات  والأه��ل��ي  الر�ضمي 
امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف الرت���ق���اء 
باأدواٍر رئي�ضية فاعلة للم�ضاهمة 
يف تخفيف املعاناة التي تعي�ضها 
ال��ك��وارث  نتيجة  ال��ع��امل  �ضعوب 
الداخلية  والأزم����ات  الطبيعية 
يعزز  اأن  م��ت��اأم��اًل  واحل�����روب، 

امل���وؤمت���ر ال�����ض��راك��ات وت��ب��ادل 
اإيجاد حلول  اأجل  املعلومات من 
الإن�ضانية  للق�ضايا  اإقليمية 
وتوفري م�ضاحة للتفاعل الفكري 
وال�ضراكات  والتعاون  والعملي 
اأمام اجلهات الفاعلة الإن�ضانية 
م��ع  مت���ا����ض���ي���ًا  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
امل���وؤمت���رات ال�����ض��اب��ق��ة يف دول��ة 
الكويت ال�ضقيقة والقمة العاملية 
يف  عقد  ال��ذي  الإن�ضاين  للعمل 

تركيا موؤخرًا.
وقام �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد 
�ضموه  جائزة  بت�ضليم  خليفة  اآل 
معايل  اإل��ى  الإن�ضانية  لالأعمال 

الدكتور عبداهلل املعتوق م�ضت�ضار 
بالديوان الأمريي بدولة الكويت 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س 
العاملية  الإ���ض��الم��ي��ة  اخل��ريي��ة 
ال��ع��ام لالأمم  الأم���ني  وم��ب��ع��وث 
امل��ت��ح��دة ل��ل�����ض��وؤون الإن�����ض��ان��ي��ة، 
وذلك تقديرًا جلهوده الإن�ضانية 
الكبرية وما قدمه من عطاءات 
اخل�����ريي  ال���ع���م���ل  جم������ال  يف 
جائزة  منح  يتم  اإذ  والإن�ضاين، 
والهيئات  لل�ضخ�ضيات  �ضموه 
اإن�ضانية  خ��دم��ات  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
وخ���ريي���ة لإغ����اث����ة امل��ح��ت��اج��ني 
النظر  دون  املنكوبني  وم�ضاعدة 

اأو  جن�س  اأو  دي��ن  اأو  ع��رق  اإل��ى 
ال�ضيا�ضة  عن  وبعيدًا   ، طائفة 
اإن�ضانية  اأعمال  واإمنا  واحلزبية 

بحتة.
كما ت�ضلم �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن 
تقدير  �ضهادة  خليفة  اآل  حمد 
من ال�ضيد �ضتيفن اأوبراين وكيل 
املتحدة  ل��الأم��م  ال��ع��ام  الأم����ني 
ومن�ضق  الإن�����ض��ان��ي��ة  ل��ل�����ض��وؤون 
الإغ��اث��ة يف ح��الت ال��ط��وارئ ، 
العمل  يف  �ضموه  ل���دور  ت��ق��دي��رًا 
اخل�����ريي وخ���دم���ة امل��ح��ت��اج��ني 
دول  خم��ت��ل��ف  يف  وامل��ن��ك��وب��ني 

العامل.
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م�شاركات

ممثاًل  البحريني  الأحمر  الهالل  �ضارك 
فاطمة  ال�ضيدة  اإدارت���ه  جمل�س  ع�ضو  يف 
البحرينية  الحتفالت  يف  الرحيم،  عبد 
2016م،  اأكتوبر  للم�ضنني،  العاملي  باليوم 
ل��ن��ادي  زي�����ارات  امل�����ض��ارك��ات  وت�ضمنت 
لرعاية  الجتماعي  ك��ان��و  عبدالرحمن 
الوالدين، ونادي عبداهلل بن يو�ضف فخرو 
الوالدين،  لرعاية  املنار  ودار  الجتماعي 
وامل�ضاركة   ،2016 �ضبتمرب  و27   25 يومي 
ال�ضيف  مبجمع  احلا�ضدة  الحتفالت  يف 
برعاية  اخل��ت��ام��ي  واحل��ف��ل  �ضبتمرب   29
وزير العمل والتنمية الجتماعية 1 اأكتوبر 

2016م.

الهالل األحمر البحريني يشارك في 
االحتفاالت باليوم العالمي للمسنين 2016



احتفال حاشد
و����ض���ارك ب��الح��ت��ف��الت ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي 
للم�ضنني: نادي عبداهلل فخرو الجتماعي 
ون����ادي ع��ب��دال��رح��م��ن كانو  ل��ل��وال��دي��ن، 
ون����ادي �ضرتة  ل��ل��وال��دي��ن،  الج��ت��م��اع��ي 
الرفاع  درة  ونادي  للوالدين،  الجتماعي 
ودار  املنار،  ودار  للوالدين،  الجتماعي 
بنك  ودار  احل�����ض��م،  اأم  ودار  امل��ح��رق، 
يوكو  ودار  للم�ضنني،  الوطني  البحرين 
احلكمة  وج��م��ع��ي��ة  ال���وال���دي���ن،  ل��رع��اي��ة 
لرعاية  البحرين  وجمعية  للمتقاعدين 

الوالدين.
الك�ضافة  اأي�ضا كل من فرقة  كما �ضاركت 
الحتفال،  يف  املجتمع  و�ضرطة  املدر�ضية 
ح��ي��ث ���ض��اه��م��ا يف ت���ق���دمي امل�����ض��اع��دة 

والإر�ضادات للم�ضاركني يف املاراثون.
ثم  املو�ضيقية،  ال�ضرطة  فرقة  وع��زف��ت 
الجتماعية  والتنمية  العمل  وزي��ر  افتتح 
منتجات  من  يحتويه  مبا  واأ�ضاد  املعر�س 

قام امل�ضنون ب�ضنعها، مثمنًا م�ضاركة هذا 
الحتفال  يف  ال��ن��وادي  من  الكبري  العدد 

بيوم امل�ضن العربي والعاملي.
اهتمام القيادة

وث���م���ن���ت ال�����ض��ي��دة 
الرحيم  عبد  فاطمة 
العمل  وزارة  ج��ه��ود 
الجتماعية  والتنمية 
وال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ال��داع��م��ة  للم�ضنني 
ل���ك���ب���ار ال�������ض���ن يف 
يف  البحرين  مملكة 
ج��م��ي��ع امل��ن��ا���ض��ب��ات 
والحتفالت، اإكراما 
الفئة  لهذه  وعرفانا 
مب������ا ق������دم������وه م��ن 
ال��ع��ط��اء اجل��زي��ل يف 

خدمة الوطن.
احتفال  اأن  واأك����دت 
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 
ب����ال����ي����وم ال���ع���امل���ي 
كل  ي��اأت��ي  للم�ضنني 
العرفان  ليجدد  عام 
لالآباء  اجلميل  ويرد 
والأج�����������داد، ول��ك��ل 
ي���د ���ض��ع��ت وع��م��ل��ت 
ل���������ض����ن����وات ط�����وال 
ال���وط���ن،  ب���ن���اء  يف 
واأ�ضبحت بحاجة ملن 
ميد اإليها يده ليعينها 

الكرمية،  احل��ي��اة  موا�ضلة  حتمل  على 
خا�ضة وانها ت�ضهد تغريات �ضحية ونف�ضية 
امل�ضن  على  توؤثر  واقت�ضادية  واجتماعية 

واأ�ضرته واملجتمع ب�ضكل عام.

www.zenjex.com
Tel.: 17217008

ال داعي للتوتر و 

القــلــــق!

فاليوم با�ستطاعتك ان 

حتول االموال اىل اي 

�سخ�ص مبجرد �سغطه 

واحده

www.turbomoneytransfer.com

فقط قم بزيارة موقعنا

بحيث ت�ستطيع حتويل املبلغ 

املرغوب به نقداٌ او يف ح�ساب 

امل�ستفييد

�رسيعه

منخف�سة 

التكلفه

�سهله للغايه 

وعلى مدار 24 

�ساعه يف اليوم موثوقه
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تكرمي

يف  اخلياط  املرحوم  وتطوع 
البحريني  الأح��م��ر  الهالل 
�ضبعينيات  يف  بدايته  منذ 
ال��ق��رن امل��ا���ض��ي، وت��راأ���س 
جلنة العالقات العامة فيها 
1978-1990م  عامني  بني 
ع�ضوا  انتخابه  يتم  اأن  قبل 
مبجل�س اإدارة اجلمعية منذ 

العام 1990م وحتى وفاته.

متطوع ناجح
من  اخلياط  املرحوم  متكن 
جمال  يف  عمله  ب��ني  امل���زج 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اجل��ن��ائ��ي 
والق�ضايا الن�ضانية املتعلقة 
��ل  ب��ال��ه��الل والأح���م���ر، وم��ثَّ

ال��ع��دي��د من  اجل��م��ع��ي��ة يف 
ال��دول��ي��ة ذات  امل���وؤمت���رات 
ال�����ض��ل��ة ب��ال��ع��م��ل الإغ���اث���ي 
ال��ب��ح��ري��ن  والإن�������ض���اين يف 
واخلليج العربي والكثري من 

دول العامل.
حممد  د.  العميد  امل��رح��وم 
اخلياط حا�سل على �سهادة 
الدكتوراه يف البحث العلمي 
اجلنائي يف جمال الكيمياء 
وال�ضتخال�ضات  التطبيقية 
م����ن ج���ام���ع���ة ا���ض��ك��ت��ل��ن��دا 
)امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة( ع��ام 
من�ضب  واآخ�����ر  1997م، 
مدير  هو  وفاته  قبل  �ضغله 
ال�ضحية  اخل��دم��ات  اإدارة 

وزارة  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الداخلية مبملكة البحرين.

يف  ع�ضويته  اإل���ى  واإ���ض��اف��ة 
ال���ه���الل الأح���م���ر ك����ان له 
م�����ض��ارك��ات ع���دي���دة، من 
ب��ي��ن��ه��ا ع�����ض��وي��ة ال��ل��ج��ن��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ض��ت�����ض��اري��ة 
وجمعية  النف�ضية،  لل�ضحة 
خرباء املختربات اجلنائية، 
ال��دويل  الحت���اد  وع�ضوية 
الحتاد  وع�ضوية  لل�ضموم، 
النارية  لالأ�ضلحة  ال���دويل 

وفح�س الآثار.
ه���ذا وا���ض��ت��ذك��ر احل�����ض��ور 
خ�����الل ال���ت���ك���رمي م��ن��اق��ب 
اخلياط،  الدكتور  املرحوم 

اأن  وجل  عز  املولى  �ضائلني 
يتغمده بوا�ضع رحمته.

عصامي وملهم
»بوحمد«  اخلياط  والدكتور 
املع�ضر،  حلو  �ضخ�ضًا  ك��ان 
عذب الكالم، خفيف الظل، 
�ضهمًا كرميًا، وا�ضاًل للرحم 
قوي ال�ضخ�ضية، طلته بهية، 

دائم الأناقة.
واأ�ض�س  ب�ضيطًا،  حياته  ب��داأ 
مثاًل  ف��ك��ان  بنف�ضه  نف�ضه 
ل��ل��رج��ل ال��ع�����ض��ام��ي. ت��زود 
ب��ال��ع��ل��م وال����ع����زم، واجل���د 
والج���ت���ه���اد رغ����م ظ���روف 
ف��در���س  ال�ضعبة؛  احل��ي��اة 
ع��ل��م امل��خ��ت��رب يف ج��ام��ع��ة 
املاج�ضتري  ث��م  وم��ن  ب��غ��داد 
الكيمياء  يف  وال���دك���ت���وراه 
وال�ضتخال�ضية  التطبيقية 
م�����ن اإح����������دى ج���ام���ع���ات 

اإ�ضكتلندا.
اأ���ض�����س امل��خ��ت��رب اجل��ن��ائ��ي 
زوده  وقد  الداخلية  ب��وزارة 
واملعدات  الأجهزة  باأحدث 
اأ�ض�س  ث��م  امل��ج��ال،  يف ه��ذا 
وزارة  يف  م��ث��ل��ه  ذل���ك  ب��ع��د 

العدل.
ال��ع��م��ل  جم������ال  يف  اأم��������ا 

م أسرة  الهالل األحمر البحريني يكرِّ
المرحوم الدكتور محمد الخياط

م الهالل األحمر البحريني أسرة المرحوم العميد الدكتور محمد الخياط لقاء عطائه  كرَّ
الكبير وإرثه الطويل في العمل اإلغاثي واإلنساني عبر عمله في الجمعية على مدى 

أكثر من أربعين عاما.
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الجتماعي والإن�ضاين، فقد 
ق�ضى جَلّ �ضنوات عمره مع 
البحريني،  الأحمر  الهالل 
ال��ع��دي��د  وال�����ذي م��ث��ل��ه يف 
و  الإقليمية  امل��وؤمت��رات  من 

العاملية.
فقد  الأ�ضرة  واأما يف جمال 
خم�ضة:  الذرية  من  له  كان 
واأح�ضن  تربيتهم  اأح�����ض��ن 
اختيار  واأح�ضن  تعليمهم، 
اأزواج�����ه�����م وزوج���ات���ه���م، 
حتى  عمره  يف  اهلل  واأط���ال 
الأب  وك��ان  اأولده���م.  راأى 

احلنون العطوف املتفهم.
وكان رحمه اهلل وطنيًا بكل 

الكلمة من معنى؛  تعنيه  ما 
ي��ع�����ض��ق ت�����راب ال��ب��ح��ري��ن 
ي�ضرهم  ما  ي�ضره  واأهلها؛ 
لقد  يبغ�ضهم.  ما  ويبغ�ضه 
حث الكثري من اأبناء الوطن 
حت�ضيلهم  م��وا���ض��ل��ة  ع��ل��ى 
ال��ع��ل��م��ي و خ��دم��ة ال��وط��ن 
بذلك، واأثر يف الكثري واألهم 

الكثري. 

 الخياط ترأس لجنة العالقات العامة 1978-1990م واصبح عضوا بمجلس 
اإلدارة منذ العام 1990م وحتى وفاته

على  الوطن  أبناء  ويحث  البحرين  تــراب  يعشق  وطنياً  الخياط  كــان   
مواصلة تحصيلهم العلمي وخدمة الوطن بذلك
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Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est. W.L.L
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Email: gfss@batelco.com.bh  , Website : www.gfss.com.bh
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Pedestrian  Fencing,  Tennis, Squash, Basketball, Volley ball , Football Courts etc.,  Road Marking ,Runway Marking & Kerb Painting, 
Sports Surfacing & Sports Equipment, Wooden & Gymnasium Flooring. 
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Football  Pitches

Shades

( EN ISO 9001:2008 Certified Company by TUV NORD)

Having More than               
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هاتف:17730901، فاك�ص 17730616، �ص.ب: 232، �ضارع �ل�ضيخ جابر �لأحمد �ل�ضباح �ضرتة، مملكة �لبحرين

امل�ؤ�س�س د. قا�سم حممد بهزاد

  املعدات والأجهزة الطبية     اإحتياجات العناية بالعجزة واملع�قني  وكبار ال�سن
  اأثاث امل�ست�سفيات     املختربات والأ�سعة     الأدوية     اأجهزة العالج الطبيعي والتاأهيل 



الدكتور  للجمعية  العام  الأم��ني  واأك��د 
فوزي اأمني اأن اهتمام الهالل الأحمر 
البحريني بدعم التعليم ياأتي يف �ضلب 
والإن�����ض��اين،  الإغ��اث��ي  عمله  اأن�ضطة 
التخرج  وقال يف كلمة له خالل حفل 
»ر�ضالتنا اليوم هي التذكري مبا ت�ضببه 
التعليم  وانقطاع  خلل  من  ال��ك��وارث 
ل���دى امل��ت�����ض��رري��ن، وال��ت��اأك��ي��د على 

اهتمام مملكة البحرين بدعم اأن�ضطة 
التعليم داخل وخارج اململكة«.

مدارس بالخارج
اأن جمعية  الإط���ار  ه��ذا  واأ���ض��اف يف 
اأع���ادت  البحريني  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
ب��ن��اء م��در���ض��ة ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 

بعد  وامل��ال��دي��ف  تايلند  يف  اخل��ا���ض��ة 
وت�ضاركت  هناك،  ت�ضونامي  في�ضان 
بناء  يف  اأي�����ض��ا  اأخ���رى  جمعيات  م��ع 
مدر�ضة يف الزعرتي واإربد لل�ضوريني، 
ويف قطاع غزه للفل�ضطينيني، واإ�ضافة 
ع����دد م���ن ال�����ض��ف��وف مل���در����ض���ة يف 

ال�ضومال.
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احتفال

حفل لتخريج أطفال 
روضة دار الطفل بالمنامة

احتفلت جمعية الهالل األحمر البحرينية بتخريج دفعة جديدة من أطفال 
روضة )دار الطفل( بالمنامة، وهي الروضة التي أطلقتها الجمعية منذ العام 

1974 وتهدف بشكل خاص إلى احتضان وتعليم أطفال األسر المتعففة 
مجانا أو بأسعار رمزية.



يف  »لنتذكر  كلمته  يف  اأم��ني  د.  وتابع 
هذا اليوم كم من الأطفال حول العامل 
املدر�ضة،  اإلى  الو�ضول  حمرومني من 
دعم  ملوا�ضلة  لنا  حافز  ذلك  وليكون 
املنكوبة،  املناطق  التعليم يف  م�ضاريع 
وترميم  دعم  اأولوياتنا  من  و�ضيكون 
ال�ضالم  يعود  عندما  اليمن  مدار�س 
وال�ضتقرار اإليها قريبا اإن �ضاء اهلل«.

خدمة تعليمية
جلمعية  العام  املدير  قال  جانبه  من 
ال�ضيد  البحريني  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
ومن  اجلمعية،  اإن  احل���ادي  م��ب��ارك 
�ضمن م�ضاريعها وبراجمها املتعددة، 
مملكة  يف  امل��ت��ع��ف��ف��ة  الأ����ض���ر  ت����ويل 
البحرين اهتماما كبريا، ولفت اإلى اأن 
دعم اجلمعية لتلك الأ�ضر ل يقت�ضر 
ي�ضمل  واإمن���ا  امل����ادي،  اجل��ان��ب  على 

اأوجه اأخرى من بينها اإتاحة الفر�ضة 
اأمام تلك الأ�ضر لتدري�س اأطفالها يف 

رو�ضة دار الطفل.
حفل  خالل  كلمته  يف  احلادي  واأ�ضاد 
ال��ت��خ��رج ب��ج��ه��ود الأ����ض���رة الإداري����ة 
والرتبوية للرو�ضة، كما رحب بتعاون 
اأولياء امور الطلبة مع ادارة الرو�ضة 

مبا يهيئ لأف�ضل النتائج املرجوة.
الأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية  اأن  واأك����د 
تنويع  يف  ق��دم��ا  مت�ضي  البحريني 
التي  الجتماعية  اخلدمات  وتطوير 

واأنها  البحريني،  للمجتمع  تقدمها 
م�ضتمرة منذ اإن�ضائها يف العام 1970 
املجتمعية  اخل��دم��ات  ك��اف��ة  بتقدمي 
امل��م��ك��ن��ة ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني يف 
روح  يج�ضد  مب��ا  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة 
تقدمي  يف  وي�ضهم  الإن�ضانية  املبادئ 
املجتمع،  اأط��ي��اف  ملختلف  امل�ضاعدة 
نهو�س  م��ع  ج��ن��ب  اإل���ى  جنبا  وذل���ك 
والإن�ضاين  الإغاثي  بعملها  اجلمعية 

داخل وخارج مملكة البحرين.
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البحرين  داخل  التعليم  بدعم  البحريني  األحمر  الهالل  اهتمام   
وخارجها يأتي في صلب أنشطة عمله اإلغاثي واإلنساني

المساعدات  طريق  عن  يتم  المستحقة  لألسر  الجمعية  دعم   
وتدريس أطفال هذه األسر في روضة دار الطفل بالمنامة
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تربعات

تبرعات عينية من الحواج لألسر المتعففة بالهالل األحمر

الكـنـيـسـة الكـاثـوليكـيـة تـقـدم تـبـرعـا نـقـديـا 
للهـالل األحـمـر البـحـريـني

عينية  تربعات  احل��واج  �ضركة  قدمت 
للهالل الأحمر البحريني لتوزيعها على 
الأ�ضر املتعففة، وذلك يف اإطار �ضراكته 

الإن�ضانية الدائمة مع اجلمعية.
للهالل  العام  الأم��ني  �ضعادة  وا�ضتقبل 
ال�ضركة  م�ضئويل  العام  واملدير  الأحمر 

ال�ضكر  مقدمني  ال��ت��ربع��ات،  وت�ضلموا 
والتقدير ل�ضركة احلواج على ما يقدمونه 

يف اإطار م�ضئوليتهم الجتماعية.

قدمت الكني�ضة الكاثوليكية تربعا 
الإن�ضانية  امل�ضاريع  ل�ضالح  نقديا 
جمعية  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي  والإغ���اث���ي���ة 
على  البحريني  الأح��م��ر  ال��ه��الل 

تنفيذها.
الأحمر  الهالل  جمعية  واأ���ض��ادت 
ال��ب��ح��ري��ن��ي ب��امل��ب��ادرة ال��ك��رمي��ة 
الكاثوليكية،  الكني�ضة  قبل  م��ن 
املجتمع  تالحم  على  ت��دل  وال��ت��ي 

البحريني مواطنني ومقيمني.
واأكد ال�ضيد مبارك احلادي املدير 
اجلمعية  حر�س  للجمعية  ال��ع��ام 
امل�������ض���اع���دات لكل  ت���وزي���ع  ع��ل��ى 
متييز  اأي  دون  الكرام  املحتاجني 
الأ�ضا�ضية  للمبادئ  وفقا  وذل��ك 
للحركة الدولية للهالل وال�ضليب 

الأحمر. 
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البحرين الواحدة للضيافة تقدم تبرعات 
غذائية لألسر المتعففة

لل�ضيافة  الواحدة  البحرين  �ضركة  قامت 
بتقدمي تربعات غذائية عبارة عن وجبات 

جاهزة ومتكاملة مل�ضاعدة املحتاجني.
لل�ضركة  ب��ال�����ض��ك��ر  اجل��م��ع��ي��ة  وت��ق��دم��ت 

مع  املجتمعية  ال�ضراكة  لدعم  مبادرتها  
خمتلف فئات املجتمع التي نعمل به. 

ال�ضركة  وموظفو  م�ضئولو  تقدم  بدورهم 
ب��ال�����ض��ك��ر والإم���ت���ن���ان جل��م��ع��ي��ة ال��ه��الل 

يف  م�ضاعدتهم  على  البحريني  الأح��م��ر 
اإلى  الو�ضول  يف  املتمثل  هدفهم  حتقيق 
املحتاجني، معربين عن اأملهم اأن ي�ضتمر 

التعاون معهم يف امل�ضتقبل.
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تربعات

تبرعات من جيان لطالب األسر المستحقة بالجمعية

جمعية ثاتاي الهندوسية تقدم تبرعا نقديا 
للهالل األحمر البحريني

تربعا  الهندو�ضية  ثاتاي  جمعية  قدمت 
ن��ق��دي��ا ل�����ض��ال��ح امل�����ض��اري��ع الإن�����ض��ان��ي��ة 
الهالل  جمعية  تعمل  ال��ت��ي  والإغ��اث��ي��ة 

الأحمر البحريني على تنفيذها.

املدير  احل��ادي،  مبارك  ال�ضيد  واأ�ضاد 
ال���ع���ام ل��ل��ه��الل الأح���م���ر ال��ب��ح��ري��ن��ي 
جمعية  قبل  م��ن  الكرمي�ة  باملب��ادرة 
�ضنويًا  تتكرر  والتي  الهندو�ضية،  ثاتاي 

البحريني  املجتمع  تالحم  على  وت��دل 
حر�س  على  موؤكدًا  ومقيمني،  مواطنني 
لكل  امل�ضاعدات  ت��وزي��ع  على  اجلمعية 

املحتاجني.

تب��رعات  ج��ي��ان  جمم��ع  ق���دم 
قرطا�ض��ية  ع��ن  ع��ب��ارة  عينية 
ل��ل��ه��الل الأح����م����ر ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ل��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ط���الب الأ���ض��ر 
اإط����ار  امل��ت��ع��ف��ف��������ة، وذل�����ك يف 
مع  الدائمة  الإن�ضانية  �ضراكته 

اجلمعية.
احل��ادي  مبارك  ال�ضيد  وت�ضلم 
التربعات  للجمعية  العام  املدير 
مقدمًا  باملجمع،  امل�ضئولني  من 
ال�ضكر لهم على ما يقدمونه يف 

اإطار م�ضئوليتهم الجتماعية.
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للت�ضهيالت  البحرين  �ضركة  قامت 
للهالل  ب�ضيارة  بالتربع  التجارية 
الأحمر البحريني يف اإطار تربعاتها 

ال�ضنوية والدائمة للجمعية.
ا�ضرتاتيجية  اإط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
ال�����ض��رك��ة ال��ت��ي ت���وؤم���ن ب�����ض��رورة 
امل��ج��ت��م��ع  اإث�������راء  امل�����ض��اه��م��ة يف 

ال���ب���ح���ري���ن���ي م����ن خ������الل دع���م 
التي  واجلهات اخلريية  املوؤ�ض�ضات 
قطاع  خدمة  اإل��ى  ب��دوره��ا  تهدف 

عري�س من املجتمع.
اإلى ذلك، اأ�ضادت رنا يو�ضف مديرة 
باجلمعية  واملالية  الإدارية  ال�ضئون 
البحرين  ل�ضركة  ال��ب��ارز  ب��ال��دور 

دع��م  يف  ال��ت��ج��اري��ة  للت�ضهيالت 
التطوعي  والعمل  اخلريي  القطاع 
َثّمنت  كما  البحري�ن،  مملكة  يف 
اجلهود املبذولة من قبل ت�ضهيالت 
البحرين معربة عن تقدير وجزيل 
املتوا�ضل  للدعم  اجلمعية  امتنان 

لل�ضركة.

تسهيالت البحرين تتبرع بسيارة 
للهالل األحمر
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مقال

الطالبة  اأو  الطالب  مع  التعامل  بكيفية  ال�ضحية  التوعية  اإن 
امل�ضابة بال�ضكري من اأهم الأمور التي يجب مراعاتها من قبل 

ال�ضطور  خالل  جنيب  و�ضوف  املدار�س، 
التالية على عدد من الأ�ضئلة الهامة.

ماذ� يجب على �لعاملني فى �ملدر�ضة 
معرفته عن د�ء �ل�ضكري؟

   ال�ضكري مر�س غري معدي.
مر�س  من  التام  ال�ضفاء  ميكن  ل     

ال�ضكري  لكن ميكن التحكم فيه.
   العالج يتكون من حقن الأن�ضولني و 

نظام غذائي.
   ي�ضتطيع الطفل اأن يذهب للمدر�ضة 

بدون اإ�ضتثناء.

جميع  يف  امل�ضاركة  ميكنهم  بال�ضكر  امل�ضابني  الأطفال     
الأن�ضطة املدر�ضية ول يجب معاملتهم ب�ضكل خا�س عن  باقي 

الطلبة.
املدر�ضة  يف  العاملني  جميع  على  يجب     
كيفية  و  ال�سكر  هبوط  اأعرا�ض  معرفة 

معاجلته يف املدر�ضة.

أسئلة هامة

ما هو دور ويل �لأمر؟
   ابالغ الهيئة الدارة والتعليمة باأن ابنه / 

ابنته م�ضاب بال�ضكري.
الطبيب  من  املوجهة  الر�ضالة  ت�ضليم     
املعالج اإايل الدارة والتي يو�ضح بها كيفية 
التعامل مع ابنه/ ابنته  امل�ضاب بال�ضكري.

كيف نتعامل مع الطلبة المصابين 
بالمرض أثناء اليوم الدراسي

مريض السكري

د. مرمي �لهاجري، ع�ضو جمل�ص �لإد�رة 
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معلمي/  اأن  من  التاأكد     
علم  على  ال�ضف  معلمات 
مع  التعامل  بكيفية  ودراية 
امل�ضابة  الطالبة   / الطالب 

بال�ضكري.
   اإعطاء ارقام هواتف ويل الأمر لالت�ضال به عند ال�ضرورة.
   التوا�ضل والتعاون الدائم بني ويل الأمر والهيئة الدارية 
والتعليمية بهدف تعزيز �ضحة الطالب/الطالبة خالل العام 

الدرا�ضي.

ما هو دور �لعاملني يف �ملدر�ضة؟
املدر�ضة،  )اإدارة  املدر�ضة  يف  العاملني  كل   على   يجب 
املدر�ضني، ممر�س املدر�ضة، امل�ضرفني، العاملني يف املق�ضف، 

ال�ضائقني(:
   معرفة الطفل امل�ضاب بال�ضكر )الإ�ضم و الف�ضل(.

امل�ضاب  الطالب  اأمر  ويل  مقابلة  املدر�ضة  على  يجب     
بال�ضكر يف بداية العام الدرا�ضي، اأو من يوم اكت�ضاف ا�ضابته 

بال�ضكري )مع اإ�ضتمرارية التوا�ضل بانتظام( ملعرفة:
-  العالج املتبع واأي اإحتياجات خا�ضة بالطالب .

-  اأرقام الإت�ضال يف احلالت الطارئه. 
يف  بال�ضكري  امل�ضاب  بالطفل  العناية  كيفية  معرفة     
وكيفية  ال�سكر  هبوط  اأعرا�ض  معرفة  وخا�سًة  املدر�سة، 

عالجه.
الف�ضحة  اأثناء  خفيفة  وجبة  تناول  الطالب  باأن  التاأكد     

املدر�ضية و اإعطاء الطفل الوقت الكايف لإمتام طعامه.
الهبوط  لأعرا�ض  بال�سكري  امل�ساب  الطالب  مالحظة     
اأثناء  اأو  والإن�ضراف  الطعام  وجبة  موعد  قبل  خ�ضو�ضا 

ممار�ضة الريا�ضة .
   ال�سماح للطفل بالأكل وال�سرب يف حالة �سعوره بالهبوط.

   يف حالة اإرتفاع ال�ضكر:الرجاء ال�ضماح للطالب ب�ضرب املاء 
والذهاب اإلى دورة املياه عند احلاجة.

   معرفة كيفية قيا�س ال�ضكر يف الدم اإذ قد يحتاج الطفل 
لقيا�س ن�ضبة ال�ضكر خالل اليوم الدرا�ضي.

ما هو �لنظام �لعالجي �لأمثل �أثناء �لدو�م �ملدر�ضي؟
املدر�ضة،  لتجنب حدوث الهبوط يف م�ضتوى ال�ضكر يف الدم يف 
يجب على الطالب تناول وجبه خفيفة اأثناء الف�ضحة املدر�ضية، 
اخلبز- اأن حتتوى الوجبة على الكربوهيدرات مثل  ويجب 

البطاط�س- الب�ضكويت.

إرشادات وقائية

�أو  �لريا�ضة  ممار�ضة  �أثناء  بال�ضكري  �مل�ضاب  �لطالب  على 
�ملجهود �لبدين:

   يجب مراقبة الطالب عن قرب اأثناء ممار�ضة الريا�ضة.
ممار�ضة  قبل  خفيفة  وجبة  تناول  الطالب  باأن  التاأكد     

 السكري ليس مرضًا معديًا وال يمكن الشفاء منه ولكن يمكن التحكم 
فيه بالعالج والنظام الغذائي المناسب
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الف�ضحة  اأثناء  الوجبة اخلفيفة  اأو  الإفطار  الريا�ضة )وجبة 
املدر�ضي(..

معه  وال�ضراب  الطعام  بحمل  للطالب  ال�ضماح  الرجاء     
مبجهود  القيام  وعند  الريا�سة  ح�سة  يف  الهبوط  ملعاجلة 

بدين .

كيف نعالج  عالج هبوط �سكر الدم يف املدر�سة؟
يحدث هبوط ال�ضكر عندما ينخف�س معدل ال�ضكر يف الدم اإلى 

اأقل من 4 مليمول / ل )70مليغرام/ دل( ب�ضبب: 
الوجبات  )ترك  الكربوهيدرات  تناول  قلة  الطعام:    -

الرئي�ضية /اخلفيفة اأو تناولها يف وقت متاأخر(.
املجهود  اأو  الريا�سي  الن�ساط  يف  زيادة  الريا�سة:     -

البدين .
-  الأن�ضولني:  اأخذ كمية كبرية من الأن�ضولني .

-  املر�س:  الغثيان، الإ�ضهال اأو فقدان ال�ضهية .

ما هي اأعرا�ض هبوط �سكر الدم؟
   اأعرا�س خفيفة :�ضداع-  �ضحوب- جوع- تعرق- رجفة- 

اأمل باملعدة- ازدواج بالروؤية.
   اأعرا�س متو�ضطة: الرغبة يف النوم- �ضعوبة يف الكالم.

الغياب  ت�ضنج-  البلع-  القدرة على  اأعرا�س حادة: عدم     
عن الوعي.

كيف نعالج هبوط �سكر الدم يف املدر�سة؟

يف  ال�سكر  معدل  اآن  اأو  ال�سكر  هبوط  اأعرا�ض  ظهور  حالة  يف 
�تباع  ٤ مليمول / ل )70 مليغر�م / دل( يجب  �أقل من  �لدم 

�لإر�ضاد�ت �لتالية :
1-  فح�س معدل ال�ضكر يف الدم )اإذا مل يتم فح�ضه بعد(.

2-  يجب عدم ترك الطالب بدون مراقبة .
3-  يجب الإ�سراع يف عالج هبوط ال�سكر لدى الطالب عند 

حدوثه .
4-  يعتمد عالج هبوط ال�سكر على ما اإذا كان الطالب:  )اأ(

يف وعيه    اأو   )ب( فاقدًا للوعي

�لطعام  تناول  على  وقادر  وعيه  كامل  يف  �لطالب  كان  �إذ�  اأ-  
�ضريعة  �لكربوهيدر�ت  من  غر�م   1٥ �لطالب  �عط  و�ل�ضر�ب، 

�لمت�ضا�ص مثل :
اأو م�ضروب غازي  يحتوي على     ن�ضف كوب من الع�ضري 

�ضكر اأو كوب من املاء مع ملعقة طعام واحدة من ال�ضكر .
بلغ ويل اأمر الطالب ،  معاجلة الهبوط....  يتم  اأن  بعد     
اأمل يف الراأ�س  بعد حدوث  فقد ي�ضاب الطالب ب�ضداع اأو 

الهبوط. 

ب-  �إذ� كان �لطالب فاقد� للوعي:
1-  يعاين من اأعرا�ض الهبوط ال�سديد مثل الت�سنج اأو عدم 
القدرة على الرتكيز اأو الأكل وال�ضرب �ضع الطالب يف و�ضع 

ا�ضتلقاء جانبي.
فم  الع�سل يف  من  بع�ض  ام�سح  ال�سديد:  الهبوط  2-  عالج 

الطالب )داخل ال�ضفتني اأو اخلدين(. 
الطوارئ  بخدمات  وات�ضل  الطالب  اأمر  ويل  بلغ    -3
مركز  اأقرب  اأو  للم�ضت�ضفى  بنقله  لال�ضراع  )ال�ضعاف( 

�ضحي.

 على العاملين بالمدرسة معرفة كيفية العناية 
بالطفل المصاب بالسكري وأعراض هبوط السكر 

وكيفية عالجه
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هالل العرب

د. �ضالح �ل�ضحيباين

مبادرات إلعادة 13 مليون 
طفل عربي الجىء إلى 

مقاعد  التعليم

مبادرات إلعادة 13 مليون 
طفل عربي الجىء إلى 

مقاعد  التعليم
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بحث األمين العام للمنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 

األحمر )آركو( د. صالح بن حمد 
السحيباني في تونس مؤخرًا مع 

المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم )األلكسو( مبادرتها بشأن 

تعليم األطفال العرب الالجئين 
في مناطق الصراع وخصوصًا في 

»سورية، اليمن، ليبيا، العراق، 
وفلسطين«.

بحث األمين العام للمنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 

األحمر )آركو( د. صالح بن حمد 
السحيباني في تونس مؤخرًا مع 

المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم )األلكسو( مبادرتها بشأن 

تعليم األطفال العرب الالجئين 
في مناطق الصراع وخصوصًا في 

»سورية، اليمن، ليبيا، العراق، 
وفلسطين«.
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عربي  حراك  اإلى  ال�ضحيباين  ودعا 
والتي  واجلهل  الأمية  ملحو  كبري  ودويل 
امل�ضتقبل  اأبواب  على  جياًل  �ضتخلق 
املجهول وهو ما يجعل البلدان العربية يف 
خطر، م�ضريًا اإلى اأن )اآركو( والأليك�ضو 
لكن  امل�ضتقبلية  م�ضاريعهما  اتفقتا على 
ما زال يقف التمويل حائاًل دون التمكن 

من تنفيذها.

التحرك معًا
تتحد فيه مبادرة الألك�ضو التي تركز على 
م�ضروع  مبادرة  مع  التعليمي«  »البناء 
العربية  املنظمة  قدمته  الذي  »�ضالم« 
للهالل الأحمر وال�ضليب الأحمر ويركز 
لالأطفال  والقيمي  النف�ضي  الدعم  على 
وت�ضحيح  تاأهيلهم،  واإعادة  الالجئني 
م�ضار التفكري ال�ضلبي الذي بداأ يت�ضكل 
يف  وبقائهم  اللجوء  �ضنوات  مع  لديهم 
املخيمات، ونقمتهم على املجتمع وهو ما 
يجعلهم اأدوات �ضهلة لالإرهاب والعقول 

املدمرة.
امل�ضاعد  العام  املدير  �ضدد  جهته  من 

والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة 
بن  حممد  “اللك�ضو”  والعلوم 
اأهمية  على  القد�ضي  عبدالباري 
هذه  ظل  يف  املنظمتني  بني  التعاون 
من  ال�ضتثنائية  والأو�ضاع  التحديات 
والنزاعات  احلربية  ال�ضراعات  حيث 

الدموية التي تتخلل مناطق ال�ضراع.
واأ�ضار اإلى طموحهم للتحرك معا لإنقاذ 
التعليم  اإعادة  بغر�س  اإنقاذه  ميكن  ما 
والبتعاد عن الأمية واجلهل والتي تقود 
الأمة اإلى التخلف، مو�ضحًا اأن املبادرة 
تهدف اإلى تعليم من هم يف �ضن التعلم 
احلا�ضوبية،  التطبيقات  خالل  من 
واحلقائب التعليمية، والتعليم احل�ضابي 

والعالج النف�ضي. 

سوريا واليمن
ويف نف�س ال�ضياق اأ�ضار التقرير الن�ضف 
لالجئني  الدولية  للمفو�ضية  �ضنوي 
الأطفال  و�ضع  اإلى   2016 يوليو  يف 
ال�ضوريني حيث ما زال )1.200.605( 
للتعليم  مكان  عن  يبحثون  طفل  مليون 

ترتاوح اأعمارهم من )5 �ضنوات وحتى 
17 �ضنة(.

مكتب  عن  ال�ضادر  التقرير  وك�ضف 
 /2015 الدرا�ضي  للعام  املتحدة  الأمم 
2016 عن ذات احلال امل�ضابه لالأطفال 
الأطفال  اإجمايل  بلغ  حيث  اليمن  يف 
املت�ضررين من النزاع )6.5( ماليني، 
فيما بلغ عدد الأطفال الذين ل يتلقون 
عدد  بلغ  كما  ماليني،   )3.5( التعليم 
الأطفال الذين مل يتمكنوا من اللتحاق 
باملدار�س )1.8( مليون طفل، كما بلغت 
باملدار�س  امل�ضجلني  الأطفال  اإح�ضائية 
 )720( بعد  ن�ضاطها  ت�ضتاأنف  مل  التي 
األف طفل، كما اأفاد التقرير عما يقارب 
من )ن�ضف مليون( طفل مت جتنيدهم 

من طرف اجلماعات امل�ضلحة. 
عن  عامة  »ملحة  تقرير  وك�ضف 
العام  اليمن«  يف  التعليمية  الحتياجات 
الأمم  مكتب  عن  وال�ضادر  احلايل 
الإن�ضانية،  ال�ضوؤون  لتن�ضيق  املتحدة 

  حراك عربي ودولي أصبح ضرورة لمحو األمية والجهل التي ستخلق 
جياًل على أبواب المستقبل المجهول 

  مبادرة األلكسو تهدف إلى تعليم األطفال من خالل التطبيقات 
الحاسوبية، والحقائب التعليمية والعالج النفسي
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من  ت�ضررت  مدر�ضة   )1400( عن 
مدر�ضة   )400( حتولت  فيما  احلرب، 
اإلى مالجئ، م�ضريًا اإلى احتالل )75( 

مدر�ضة من قبل اجلماعات امل�ضلحة.

ليبيا والعراق
يف  التع��ليمي  الو�ضع  يخ���س  وفيم��ا 
مركز  تق��ارير  ك�ضفت  فقد  ليبي��ا، 
املنظ�م�ة  يف  واملعل�ومات  البحوث 
ا�ضتن��ادا الى وزارة الرتبية الليبية العام 
عدد  اأن  النار«  حتت  »تعليم  املا�ضي 
بلغ )1.024.945(  ليبيا  التالميذ يف 
فتح  اإلى  اأ�ضارت  كما  طفل،  مليون 
مدار�ضها رغم �ضعوبة الو�ضع، فيما مت 
للمدار�س  بديلة  اأخرى  مدار�س  ايجاد 
او  ال�ضتباكات  ب�ضبب  ت�ضررت  التي 
التالميذ  يخ�س  وفيما  النازحني، 
مت  فقد  باخلارج  واملهجرين  الالجئني 
فتح مدار�س ليبية موؤقتة لهم يف م�ضر 

وتون�س.
كما قدر تقرير اليوني�ضف للعام املا�ضي 

اأن ما يقارب من )2( مليون طفل غري 
طفل  و)1.2(  املدار�س،  يف  منتظمني 
يخ�س  وفيما  التعليم،  برتك  مهددين 
 )3500( فاإن  للتعليم  التحتية  البنية 
بالإمكان  يعد  مل  العراق  يف  مدر�ضة 
ن�ضبته  ما  ميثل  ما  وهو  ا�ضتخدامها 
مت  والتي  العراق  مدار�س  من   )%20(
اأو  مالجئ  اإلى  حتويلها  اأو  تدمريها 
عليه  ترتب  ما  وهو  اأخرى،  لأغرا�س 
العاملة  املدار�س  يف  التالميذ  اكتظاظ 
الف�ضل  يف  الطالب  عدد  بلغ  حيث 
تعمل  كما  طالبًا.   )60( قرابة  الواحد 
الفرتتني  بنظام  املدار�س  من  العديد 
معلم   )1400( اجبار  ظل  يف  والثالث 

على الفرار من العنف الدائم. 

فلسطين المحتلة
فل�ضطني  يف  التعليم  يخ�س  وفيم��ا 
اجلوار  بدول  املخيم��ات  ويف  املحتل���ة 
للرتبية  العربية  املنظمة  اأكدت  فقد 
املوؤ�ض�ضات  تعر�س  والعلوم  والثقافة 

من  متكررة  انتهاكات  اإلى  الرتبوية 
اجلهود  رغم  الإ�ضرائيلي  العدوان  قبل 
املبذولة من وكالة الغوث الدولية، ومن 
العامة  الأمانة  ومن  العربية،  الدول 
واملنظمات  العربية  الدول  جلامعة 

الإقليمية.
التعليم  قطاع  اأن  اإلى  واأ�ضارت 
اإلى  ما�ضة  بحاجة  يزال  ما  الفل�ضطيني 
م�ضاعدات عاجلة وهو ما ك�ضفه البيان 
امل�ضرتك  الجتماع  اأعمال  عن  ال�ضادر 
ال�ضوؤون  ملجل�س  والع�ضرين  اخلام�س 
دورته  يف  فل�ضطني  لأبناء  الرتبوية 
طلب  حيث   2015 نوفمرب  يف   )73(
الجتماع مبوا�ضلة دعم ومتويل موازنة 
الطفال  لدعم  والدولية  الغوث  وكالة 
الفل�ضطينيني، كما نددت الدورة برتدي 
ال�ضرقية  القد�س  مدينة  يف  الأو�ضاع 
تدمري  من  له  تتعر�س  وما  املحتلة 
ممنهج وعزل لالأحياء الفل�ضطينية وهو 

ما يعيق حركة الطلبة واملعلمني.



اأ�سهى �سعبيات اخلليج والأكالت ال�سعودية واليمنية
  مطاعم أسوار شعارها شعبيات الخليج ولديها طباخين متخصصين من 

يقدمون ألذ األطباق الشعبية في الخليج العربي

   أطباق أسوار تتميز بجودة األرز والدجاج واللحم العربي الطازج من مزارع 
خاصة تقدم أجود أنواع اللحوم العربية

يف  واملتميزة  الرائدة  املطاعم  من  »اأ���ض��وار« 
ال�ضعودية  العربية  واململكة  البحرين  مملكة 
يف تقدمي الأكالت ال�ضعودية واليمنية الأ�ضيلة 

بنف�س الطعم والطبخ املنزيل.
وقال حممد الر�ضيد �ضاحب �ضل�ضلة مطاعم 
ومملكة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  اأ�ضوار 
�ضمة  اعتمدت  اأ�ضوار  مطاعم  اإن  البحرين 
»�ضعبيات  �ضعارها  واأ�ضبح  ال�ضعبية  الأكالت 
متخ�ض�ضني  ط��ب��اخ��ني  ول��دي��ن��ا  اخل��ل��ي��ج«، 

واأ�ضهي  اأف�ضل  يقدمون  والهند،  اليمن  من 
الأطباق ال�ضعبية ملنطقة اخلليج العربي

اأن��واع  بجودة  اأ�ضوار  مطاعم  اأطباق  وتتميز 
واللحم  ال��ط��ازج  وال��دج��اج  امل�ضتخدم  الأرز 
ال��ع��رب��ي ال��ط��ازج م��ن م����زارع خ��ا���ض��ة تنتج 
اأنواع  جميع  مع  العربية،  اللحوم  اأنواع  اأجود 

امل�ضويات والع�ضائر باأنواعها.
اأ�ضوار بقدرتها املتميزة على  وتتميز مطاعم 
تلبية احتياجاتكم وطلباتكم اخلارجية مهما 

كان حجمها، وذلك لتواجد العمالة الكافية، 
لتوفري الطلبات باجلودة نف�ضها والكمية ويف 

الوقت املحدد.
ويوجد 5 فروع ملطاعم ومطابخ اأ�ضوار، منها 
3 فروع يف اململكة العربية ال�ضعودية  وفرعني 
افتتاح  �ضيتم  اهلل  �ضاء  واإن  البحرين،  يف 

املزيد من الفروع قريبًا. 
خدمة تو�ضيل الطلبات على مدار 24 �ضاعة 

جلميع الوجبات اإفطار وغداء وع�ضاء.

مطاعم أسوار



Tel.: 17 401 555 E-mail: biljeek@biljeek.com.bh
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                                 FROM ENGLAND 
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ال�صليب الأحمر

 10 الثنني  يوم  العامل  احتفل  وقد 
النف�ضية  لل�ضحة  العاملي  باليوم  اأكتوبر 
الأولية  »الإ�ضعافات  �ضعار  حتت   2016

النف�ضية«.
تقدمي  على  العام  هذا  مو�ضوع  وركز 
قبل  من  الأ�ضا�ضي  النف�ضي  الدعم 
يف  اأنف�ضهم  يجدون  الذين  الأ�ضخا�س 

من  كانوا  �ضواء  امل�ضاعدة،  تقدمي  دور 
واملعلمني  ال�ضحة  جمال  يف  العاملني 
ورجال الإطفاء وعمال املجتمع اأو �سباط 

ال�ضرطة.

ورشة تدريبية
ور�ضة  البحريني  الأحمر  الهالل  نظم  
والجتماعي  النف�ضي  »الدعم  حول 

اإلسعافات األولية النفسية

وع��دم  وال��خ��وف  ال��ف��وض��ى  م��ن  م��ن��اًخ��ا  العنف  يخلق  ق��د 
باألفراد  فقط  ليس  ونفسية،  بدنية  أضراًرا  ويلحق  اليقين 
الصحة  منظمة  وتعرف  بأسرها.  بمجتمعاتهم  بل  واألسر 
العالمية الصحة النفسية بأنها حالة من العافية يستطيع 
حاالت  مع  والتكّيف  الخاصة  إمكاناته  إدراك  فرد  كل  فيها 
العادية، والعمل بشكل منتج ومفيد واإلسهام في  التوّتر 

مجتمعه المحلي.

دليل الصليب الدولي والصحة 
العالمية لمداواة الجروح النفسية

دليل الصليب الدولي والصحة 
العالمية لمداواة الجروح النفسية



العدد الواحد والع�سـرون - دي�سمرب 2016م
61

واملوظفني«  واملتطوعني  لالأطفال 
ال�ضحية  التوعية  جلنة  رئي�ضة  اأدارتها 
�ضربي  مي�ضر  الأ�ضتاذة  اجلمعية  يف 
عو�س اهلل بح�ضور قرابة 20 من كوادر 

ومتطوعي اجلمعية.
نظرية  حما�ضرات  الور�ضة  وت�ضمنت 
تزويد  بهدف  وذلك  عملي،  وتدريب 
واملهارات  باملعلومات  املتطوعني 
تقدمي  من  متكنهم  التي  الأ�ضا�ضية 
لالأطفال  النف�ضي  الدعم  خدمات 

واملتطوعني واملوظفني من حولهم.
كما عر�ضت الور�ضة العديد من املحاور 
الأطفال  على  التعرف  اآليات  بينها  من 
والعتداء  العنف  وتاأثري  امل�ضت�ضعفني، 
لدى  التكيف  واآليات  الأطفال،  على 
جتاه  الأطفال  فعل  وردود  الطفل، 

الأحداث وجتاه العنف و�ضوء املعاملة.
م�ضاعدة  كيفية  على  التدريب  مت  وقد 
بتف�ضريات  الطفل  وتزويدهم  الأطفال 
بالإ�ضافة  �ضنهم  مع  تتنا�ضب  �ضادقة 
اإلى كيفية الت�ضال الداعم الذي ي�ضمل 
وا�ضحة  تعليمات  واإعطاء  الإيجابية، 
اللعب  على  والت�ضجيع  الحرتام  واإظهار 
والر�ضم كاأداة مل�ضاعدة الطفل على دمج 
التجارب املجهدة يف روؤية جديدة للعامل 

والذات.
دعم  على  التدريب  �ضمل  حني  يف 
التعرف  على  واملوظفني  املتطوعني 

أكتوبر   10 يوم  احتفل  العالم   
ـــيـــوم الـــعـــالـــمـــي لــلــصــحــة  ـــال ب
شــعــار  ــحــت  ت  2016 الــنــفــســيــة 

»اإلسعافات األولية النفسية«
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وكيفية  واأ�ضبابه  النف�ضي  ال�ضغط  على 
مت  كما  واملوظفني،  املتطوعني  رعاية 
التدريب على مهارات الأ�ضغاء التفاعلي 
الأقران  دعم  بناء  وكيفية  وال�ضتجابة 

واأهمية الرعاية الذاتية.

مداواة الجروح
النف�ضية  الأولية  الإ�ضعافات  وتغطي 
وت�ضف  والجتماعي.  النف�ضي  الدعمني 
النف�ضية  لل�ضحة  الأولية  الإ�ضعافات 
لأ�ضخا�س  داعمة  اإن�ضانية  ا�ضتجابة 
يتعر�ضون للمعاناة، وقد يكونون بحاجة 

اإلى الدعم.
وغالًبا ما تكون فر�س ح�ضول الكثريين 
على  امل�ضاعدة  اإلى  بحاجة  هم  ممن 

والدعم  النف�ضية  ال�ضحة  خدمات 
تكاد  اأو  منعدمة  والجتماعي  النف�ضي 
من  غريهم  يخ�ضى  بينما  كذلك،  تكون 

الو�ضم اإذا ما �ضعوا طلًبا للم�ضاعدة.
لل�ضليب  الدولية  اللجنة  وت�ضعى 
النف�ضية  الحتياجات  تلبية  اإلى  الأحمر 
خالل  من  العنف  ل�ضحايا  والجتماعية 
العمل ب�ضكل وثيق مع املجتمعات املحلية 
على  والقدرة  الذاتية  مواردها  لتعزيز 

تقدمي الدعم للمحتاجني.
غزة  يف  النزاع  ترك  الإطار  هذا  ويف 
ب�ضماته على عدد ل يح�ضى من النا�س 
ونف�ضية  بدنية  جروًحا  خملًفا  والأ�ضر 
اأطرافهم  فقدوا  فالكثريون  غائرة، 

حياتهم  مع  التاأقلم  على  القدرة  ومعها 
اجلديدة.

وتوفر اللجنة الدولية التدريب وامل�ضاعدة 
اأحد  لت�ضغيل  املحلية  ال�ضحة  لوزارة 
“مداواة  عليها  يطلق  التي  الربامج 
الدعم  يقدم  برنامج  وهو  اجلروح”، 
والدعم  النف�ضية  ال�ضحة  م�ضتوى  على 
من  يعانون  الذين  لالأ�ضخا�س  النف�ضي 

اإعاقات بدنية كي يوا�ضلوا العي�س.

دليل ميداني
وتنطوي الإ�ضعافات الأولية النف�ضية على 

اجلوانب التالية:
وامل�ضاندة  الرعاية  تقدمي    -

العمليتني من دون تطفل.
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-  تقدير الحتياجات واملخاوف.
تلبية  على  النا�س  م�ضاعدة    -
الغذاء  مثل  الأ�ضا�ضية  احتياجاتهم 

واملاء واملعلومات.
-  ال�ضتماع اإليهم من دون ممار�ضة 

ال�ضغط عليهم كي يتكلموا.
على  وم�ضاعدتهم  اإراحتهم    -

ال�ضعور بالهدوء.
اإلى  الو�ضول  يف  امل�ضاعدة    -
والدعم  واخلدمات  املعلومات 

الجتماعي.
-  حماية النا�س من التعر�س ملزيد 

من الأذى.
يف  العاملية  ال�ضحة  منظمة  وذكرت 
النف�ضية..  الأولية  »الإ�ضعافات  دليلها 
املهم  اإنه من  امليدان«  العاملني يف  دليل 
و�ضف  عليه  ينطبق  ل  ما  فهم  اأي�ضا 

الإ�ضعافات الأولية النف�ضية، وهو:
اإل  به  يقوم  ل  اأمرا  لي�ضت  هي    -

املحرتفون.
-  لي�ضت الإر�ضاد الحرتايف.

حيث  النف�ضي«  »التفريغ  لي�ضت    -
مناق�ضة  بال�ضرورة  تت�ضمن  ل  اأنها 
ت�ضبب  الذي  للحادث  تف�ضيلية 

بال�ضيق.
ما  �ضخ�س  من  الطلب  لي�ضت    -
بو�ضع  اأو  حدث  قد  ما  بتحليل 
الأحداث يف ت�رتيب زم��ني مت�ضل�ضل.
و رغم اأن ال�ضع��اف��ات الأول��ي��ة النف�ضي��ة 
ت�ضمل ال�ضتماع اإلى النا�س وهم ي��رُوون 
على  تنطوي  ل  ف��اإنه��ا  لهم،  ح��دث  م��ا 
لالإف�ضاح  عليهم  ال�ضغط  ممار�ض�ة 
حيال  اأفعالهم  وردود  م�ض��اعرهم  عن 

احلادث.

دعم إضافي
على  النف�ضي  الأويل  الإ�ضعاف  وي�ضتمل 

عوامل تبدو مفيدة للغاية يف عملية تعايف 
النا�س على املدى البعيد وفق الدرا�ضات 
مقدمي  من  العديد  واإجماع  املختلفة 

امل�ضاعدة يف الأزمات، وت�ضمل:
والرتباط  بالأمان  ال�سعور    -

بالآخرين والهدوء والأمل.
الدعم  على  احل�ضول  اإمكانية    -

الجتماعي واجل�ضدي والعاطفي.
-  الإح�ضا�س بالقدرة على م�ضاعدة 

الذات كاأفراد وجمتمعات.
ال�ضتثمار  اإن  ال�ضحة  منظمة  وقالت 
النف�ضية  الأولية  الإ�ضعافات  جمال  يف 
ل�ضمان  الأجل  طويل  جهد  من  جزء 
ب�ضبب  حادة  �ضائقة  يف  �ضخ�س  اأي  اأن 
الدعم  على  احل�ضول  على  قادر  اأزمة 

الأ�ضا�ضي.
�ضمان  ي�ضمل  اجلهد  هذا  اأن  كما 
من  اأكرث  يحتاجون  الذين  اأولئك  اأن 
الإ�ضعافات النف�ضية الأولية �ضوف يتلقون 
ال�ضحية  اخلدمات  من  اإ�ضافيا  دعما 

والنف�ضية والجتماعية. 

األولــيــة للصحة  اإلســعــافــات   
الــنــفــســيــة  تــصــف اســتــجــابــة 
ــاص  ــخ ــة داعـــمـــة ألش ــي ــان ــس إن
وبحاجة  للمعاناة  يتعرضون 

للدعم
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ريبورتاج

اأكد بيرت ماورير رئي�س اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر، اأنه 
ميكن للثورة ال�ضناعية الرابعة اأن توؤثر اإيجابًا على جمالت 
والبيانات  بالتوا�ضل  يتعلق  فيما  خا�ضة  الإن�ضاين،  العمل 
والتي ميكن اأن ت�ضمح لنا بفهم اأف�ضل للم�ضكالت الإن�ضانية 

وك��ي��ف ن���ق���ارب���ه���ا ب���ض�ك��ل خمتلف.

موبايل مايندس
وقال ماورير: يجري الآن الأنظمة املالية والأدوات اجلديدة 
وكيف  بانكينغ«  وموبايل  تران�ضفري  »كا�س  املتاحة  املرنة 

ثـورة جديدة في العمل 
اإلنساني بمناطق اللجوء

ثـورة جديدة في العمل 
اإلنساني بمناطق اللجوء

مغروسة في صلب ذخيرة  »عبء الالجئين«  أصبحت فكرة 
المفردات التي تستخدمها الحكومات والفاعلون اإلنسانيون، 
فال غرابة أن نجد الحكومات تركز على اآلثار السلبية لالجئين 
والتكاليف المادية المترتبة عليهم. لكن الصورة العامة أكبر 
الالجئون  إن هناك جهودًا دولية لكي يكون  من ذلك حيث 
راف�دًا اق�ت�ص�ادي�اص ول�ي�س عب�ئ��ًا على الب�ل�دان الم�ض�ي�ف�ة.
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الإن�ضاين،  العمل  تطوير  على  ت�ضاعد 
اإذ  الأخرى  الأمور  من  الكثري  وهناك 
املواد  توؤمن  اأن  الآن  بال�ضرورة  لي�س 
للنا�س ب�ضكل مبا�ضر، ولكن من املمكن 
اإليها،  الو�ضول  اإمكانية  لهم  توؤمن  اأن 
مثل  اأماكن  يف  عملنا  ي�ضهل  ما  وهذا 

�ضوريا والعراق واليمن.

مهاراتنا  نطور  اأن  يجب  واأ�ضاف: 
�ضوريا  بلد مثل  النا�س يف  ن�ضاعد  واأن 
واأن  بلدهم  يف  بكرامة  يبقوا  اأن  على 
يف  بكرامة  العي�س  على  ن�ضاعدهم 

الدول املجاورة والبعيدة.

مريجني  �ضتيفان  قال  جانبه  من 
والتحليل  املعرفة  �ضبكات  رئي�س  ثالري 
اإن  العاملي  القت�ضادي  باملنتدى 

ل  الذين  الالجئني  ماليني  هناك 
الالجئني  خميمات  ويف  عنهم،  ن�ضمع 
اأعمال  رواد  ونرى  لبنان  ال�ضوريني يف 
�ضغرية  اأعمال  واأ�ضحاب  مذهلني 
واأحد  اأعمال،  تاأ�ضي�س  يريدون 
ي�ضاعد  مايند�س«  »موبايل  م�ضاريعنا 
م�ضافة من  قيمة  على خلق  الالجئني 

خالل الإنرتنت.

متت  اإح�ضاءات  اأن  ديفي�س  وذكر 
القيمة  اأن  اأظهرت  بريطانيا  يف 
املهاجر  ي�ضيفها  التي  القت�ضادية 
اأكرب من تلك لدى املواطن الربيطاين.

والالجئني  املهاجرين  اأن  يعني  وهذا 
امل�ضيفة  الدول  اإلى  معهم  ُيح�ضرون 
للتنمية،  واإمكانات  اقت�ضادية  منافع 

املهارات  املثال  �ضبيل  على  ذلك  ومن 
اجلديدة بل فوق كل �ضيء رفع م�ضتوى 
الأخرى  وال�ضلع  الغذاء  ا�ضتهالك 
كمواد البناء، ما يعزز يف النهاية من 
املقابل،  ويف  امل�ضيف.  القت�ضاد  منو 
قد ي�ضتفيد املجتمع امل�ضيف من برامج 
خدمات  مثاًل  ت�ضم  التي  امل�ضاعدات 
البنى التحتية والرفاه الجتماعي التي 
حلاجات  امل�ضتجيبة  الوكالت  تقدمها 

الالجئني.

مكاسب تنموية
بع�س  هناك  الآخر  اجلانب  على 
�ضغط  من  تعاين  التي  القت�ضادات 
اللجوء مثل الأردن ولبنان. وقد اأبدت 
الإطار  هذا  يف  الأردنية  العمل  وزارة 
املناف�ضة  حدة  زيادة  ب�ضاأن  خماوفها 
على الوظائف يف �ضوق العمل الأردنية 

جراء الأزمة ال�ضورية. 
لالأمم  الِقطري  الفريق  وو�ضع 
ا�ضرتاتيجيًا  اإطارًا  الأردن  يف  املتحدة 
وا�ضرتاتيجية معاجلة بهدف احلد من 

ترانسفير  )كــاش  المتاحة  الجديدة  واألدوات  المالية  األنظمة   
وموبايل بانكينغ( تساعد على تطوير العمل اإلنساني

تأسيس  يــريــدون  مذهلين  أعمال  رواد  الالجئين  مخيمات  في   
أعمال، ومشروع “موبايل مايندس” يساعدهم
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على  ال�ضوريني  الالجئني  اأزمة  تاأثري 
املجتمعات امل�ضيفة، وحتديدًا ل�ضمان 
تقدمي م�ضاعدة من�ضفة وغري متييزية 
لهذه املجتمعات، حيث ميكن اأن توؤدي 
املكا�ضب ال�ضريعة اإلى مكا�ضب تنموية 

طويلة الأمد.

امل�ض��اعدة  خط��ة  وت�ت���ض��م��ن 
ال�ع�مل  من�ظ�م��ة  و�ضع��ت��ه��ا  ال�تي 
من  »العمل  عنوان  حتت  ال�دول��ي��ة 
غري  العمل  اأ�ضكال  على  الق�ضاء  اأجل 
ال�ضوري��ني  الالجئ�ني  بني  املقبول 
امل�ضيف��ة  املحلية  املج�ت�م�ع�ات  ودعم 
املجتمعات  هذه  دعم  الأردن«  يف 
الرئي�ضية  مكوناتها  اأحد  باعتب��ارها 
على  املحافظ��ة  لأهمي��ة  نظرًا 
لهذه  املجتمعي  والأداء  الني��ة  ح�ضن 

املجتمعات ل�ضمان حماية الالجئني.

الدولية  العمل  منظمة  �ضَرعت  وقد 
حم�افظتي  يف  �ضركائها  مع  بالتع��اون 
بعنوان  مكون  تنفيذ  يف  واملفرق  اإربد 

عمل  على  احل�ضول  فر�س  »حت�ضني 
املحلي��ة  املجتمعات  يف  العي�س  و�ضبل 
لربنامج  م�ضروع  اإطار  يف  امل�ضيفة« 
بعنوان  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
»تخفيف اآثار اأزمة الالجئني ال�ضوريني 
امل�ضيفة  الأردنية  املجتمعات  على 

اله�ضة«.

الدولية  العمل  منظمة  م�ضروع  ويقدم 

لت�ضميم  فنيًا  دعمًا  رئي�ضي  ب�ضكل 
حملية  اقت�ضادية  تنموية  مبادرات 
عمل.  فر�س  خللق  �ضريعة  وم�ضاريع 
وتعتمد املنظمة يف ت�ضميم م�ضروعها 
الوا�ضعة  وخربتها  معرفتها  على 
والنتعا�س  التنمية  جمالت  يف 
�ضال�ضل  وتطوير  املحلي،  القت�ضادي 
روح  وتنمية  املهارات،  وتنمية  القيمة، 

املبادرة.
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