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باملحرق خالد �صالح  امل�صتقل  البلدي  الع�صو  عرب 

تردي  من  ا�صتيائه  عن  الرابعة  الدائرة  ممثل  بوعنق 

باملحرق   ٢٠٨ جممع  يف  ال�صحي  ال�صرف  خدمات 

نتيجة اإهمال املعنيني من ادارة ال�صرف ال�صحي بوزارة 

اال�صغال وعدم وجود املتابعة الدورية واملراقبة.

لدرجة  رديئة  التحتية  البنية  ان  بوعنق  وقال 

اأيام  للخلل يف ١٠  يعود  ثم  االنبوب  اإ�صالح  يتم  انه 

يف  والت�صققات  احلفر  وكرثة  وت�صربات  اخللل  يعود 

االأ�صفلت  جعلت الطرق غري اآمنة، واأو�صح بوعنق ان 

م�صكلة جممع ٢٠٨ تتدفق فيه املياه وال من جميب رغم 

وطالب  امل�صوؤولني،  من  الوعود  و  املتكررة  البالغات 

التجاوب  اال�صغال  بوزارة  ال�صحي  ال�صرف  م�صوؤويل 

اال�صغال  وزير  منا�صداً  املواطنني  �صكاوى  مع  ال�صريع 

م�صكلة  الإنهاء  ال�صحي  ال�صرف  امل�صوؤولني  لتوجيه 

جممع ٢٠٨ باملحرق.

ر�صالة  العرب  حممد  العربية  قناة  مرا�صل  تلقى 

على  ح�صابه  عرب  وال�صحق  بالقتل  وتهديد  �صتائم 

لطائرة  �صورة  ن�صره  اثر  على  وذلك  »التويرت«، 

اال�صتطالع االإيرانية التي اأعلنت البحرين العثور عليها 

يف املياه االإقليمية �صمال اململكة العربية ال�صعودية.

مرا�صل العربية عرب عن ا�صتنكاره لر�صائل التهديد، 

اداة  اىل  الر�صائل  تلك  تتحول  ان  خ�صيته  عن  معرباً 

على  للت�صييق  واالعالميني  ال�صحفيني  ترهيب جلميع 

ن�صاطهم  اأداء  من  منعهم  اأو  احلد  ن�صاطهم وحماوالت 

املهني، وقال العرب ان احدى الر�صائل حتوي ت�صريحاً 

�صريحاً بالت�صفية اجل�صدية جاء فيها: »تعال اأي قرية 

تخرج  ولن  املرتزق  يا  بال�صحق  و�صتقابل  بحرانية 

اخرى،  ر�صالة  يف  جاءت  كما  جثة«،  اإال  قرية  اأي  من 

تهديد بالتعّر�ض له بال�صرب على خلفية ن�صره اخبار 

مناه�صة الأمني عام حزب اهلل، وطالبته باحرتام ح�صن 

�صيتعر�ض  واإال  له  ت�صيء  اخبار  ن�صر  وعدم  اهلل  ن�صر 

من  خ�صيته  عدم  العرب،  واأكد  والتك�صري،  لل�صرب 

املجرمون  اأيها  نخاف  »لن  وقال:  تلك  التهديد  ر�صائل 

و�صنوؤدي ر�صالتنا ولو كانت احلياة ثمناً للحقيقة، فلن 

ترهبنا تهديداتكم، ن�صاأل اهلل ال�صالمة«.

جممع 208 باملحرق

 يغرق مبياه ال�صرف ال�صحي

مرا�صل »العربية« يتلقى

 على »تويرت« تهديدات بالقتل 

تعاون م�صتمر مع »هيئة املوؤهالت« لتحقيق اجلودة العاملية.. 

مطابقة اأربعة من برامج البوليتكنك مع الإطار الوطني للموؤهالت
وامل�صتمر  امل�صرتك  التعاون  اإطار  يف 

البحرين  كلية  ا�صت�صافت  اجلانبني،  بني 

من  وفًدا  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 

و�صمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة 

التعليم والتدريب، حيث اختريت  جودة 

موؤ�ص�صات  من  عدد  �صمن  البوليتكنك 

اأربعة  مطابقة  الإجراء  العايل  التعليم 

)البكالوريو�ض  االأكادميية  براجمها  من 

يف  والبكالوريو�ض  االأعمال،  اإدارة  يف 

يف  وال�صهادة  الهند�صة،  تكنولوجيا 

االإعداد االأكادميي، وال�صهادة يف التدري�ض 

الوطني  االإطار  مع  والتعلم(  اجلامعي 

للموؤهالت.

ويف ذلك، قال نائب الرئي�ض التنفيذي 

املال:  ح�صن  الدكتور  التعليمية  لل�صوؤون 

عقد  على  البحرين  بوليتكنك  »حتر�ض 

ذات  �صراكة مع خمتلف اجلهات  عالقات 

ال�صلة بالتعليم والتدريب، وعلى راأ�صها 

الهيئة الوطنية للموؤهالت و�صمان جودة 

تاألو جهًدا يف  ال  التي  والتدريب  التعليم 

دعم املوؤ�ص�صات عن طريق توفري التدريب 

وتاأهيل الكوادر وتذليل كل ال�صعوبات.. 

ولذلك فاإن البوليتكنك تويل اهتماًما كبرًيا 

ت�صكني  يف  املتمثلني  الهيئة  مب�صروعي 

الوطني  االإطار  يف  التعليمية  املوؤهالت 

الربامج  مطابقة  وعملية  للموؤهالت، 

الوطني للموؤهالت،  االإطار  التعليمية مع 

اأن تكون واحدة  للبوليتكنك �صرف  فكان 

لتطبيق  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  من 

براجمها  من  اأربعة  على  االإطار  هذا 

اأجل  من  اأنه  اإىل  م�صرًيا  االأكادميية«، 

هذين  متطلبات  جميع  ا�صتيفاء  �صمان 

البوليتكنك  عملت  املهمني،  امل�صروعني 

اأ�صلوب  وحتديد  عمل،  فرق  ت�صكيل  على 

العمل، وتوزيع املهام.

اأن  »ال�صك  املال:  الدكتور  واأ�صاف 

االرتقاء  اإىل  يهدفان  امل�صروعني  هذين 

عن  البحرين  مملكة  يف  العايل  بالتعليم 

العاملية  املمار�صات  اأف�صل  تطبيق  طريق 

و�صيلعب  كما  التعليم،  جودة  جمال  يف 

بارًزا يف  الوطني للموؤهالت دوًرا  االإطار 

املوؤ�ص�صات  بني  م�صرتكة  ثقافة  تاأ�صي�ض 

بالتعليم  املعنية  واالأطراف  التعليمية 

عمل،  واأرباب  اأمور  واأولياء  طلبة  من 

وهذه  نف�صه،  العمل  �صوق  اإىل  باالإ�صافة 

وروؤية  واأهداف  تتما�صى  االأهداف 

البوليتكنك ال�صاعية اإىل االرتقاء برباجمها 

التعليم  موؤ�ص�صات  لتواكب  االأكادميية 

�صوق  متطلبات  وتلبية  العاملية،  العايل 

ميتلكون  مدربني،  طلبة  بتاأهيلها  العمل 

من  واثقني  الالزمة،  واملهارات  املوؤهالت 

�صوق  يف  لالنخراط  وجاهزين  اأنف�صهم 

العمل فور تخرجهم، كما وتلبي متطلبات 

برنامج عمل احلكومة ٢٠١١ – ٢٠١4، 

وحتقق روؤية مملكة البحرين ٢٠3٠«. 

واختتم املال بتوجيه جزيل ال�صكر اإىل 

للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  على  القائمني 

على  والتدريب  التعليم  جودة  و�صمان 

جهودهم اجلبارة يف دعم عملية التعليم 

اأن  موؤكًدا  البحرين،  مملكة  يف  والتعلم 

قبل  من  كبرًيا  اهتماًما  نالت  البوليتكنك 

تاأهيل  يف  بارز  دور  لها  وكان  الهيئة، 

البوليتكنك  يف  االأكادميية  الكوادر 

ال�صعوبات  جميع  وتذليل  وتدريبها، 

اإىل  بال�صكر  وتوجه  كما  تواجهها.  التي 

كان  الذي  بالبوليتكنك  اجلودة  فريق 

الهيئة،  مع  م�صتمر  توا�صل  على  ومازال 

باذاًل كل جهده يف �صبيل حتقيق االأهداف 

املرجوة، وذلك باإ�صراف ومتابعة من قبل 

ال�صيخ ه�صام بن  االأمناء برئا�صة  جمل�ض 

التنفيذية  اآل خليفة، واالإدارة  عبدالعزيز 

التنفيذي  الرئي�ض  باأعمال  القائم  برئا�صة 

الدكتور حممد اإبراهيم الع�صريي.

تت�صمن عقد الدورات والندوات واإقامة الفعاليات امل�صرتكة

اتفاقية تعاون بني جمعيتي ال�صحفيني البحرينية والعمانية
بني  التعاون  تطوير  على  حر�صاً 

مع  البحرينية  ال�صحفيني  جمعية 

نظريتها جمعية ال�صحفيني العمانية مبا 

وال�صعبني  البلدين  بني  امل�صالح  يخدم 

ويعزز  والبحريني  العماين  ال�صقيقني 

ال�صحفية  املجاالت  يف  بينهما  ال�صراكة 

مهمة  ركيزة  ت�صكل  التي  واالإعالمية 

الطرفني،  بني  املن�صودة  االأهداف  لتحقيق 

على  بينهما  تعاون  اتفاقية  توقيع  مت 

واالإعالم  ال�صحافة  اأ�صبوع  هام�ض 

ال�صحفيني  من  عدد  بح�صور  العماين 

التعاون  جمل�ض  دول  من  واالإعالميني 

التوا�صل  بتن�صيط  تتعلق  اخلليجي 

ي�صهم  مبا  بينهما  واالإعالمي  ال�صحفي 

على  واالطالع  التقارب  من  املزيد  يف 

عن  االتفاقية  ووقع  امل�صرتكة،  التجارب 

موؤن�ض  البحرينية  ال�صحفيني  جمعية 

جانب  ومن  اجلمعية  رئي�ض  املردي 

عو�ض  العمانية  ال�صحفيني  جمعية 

اأع�صاء  باقوير رئي�ض اجلمعية بح�صور 

جمل�ض اإدارة جمعية ال�صحفيني العمانية 

ال�صحفيني  جلمعية  التنفيذي  واملدير 

وتن�ض  �صليمان،  فواز  البحرينية 

بني  الزيارات  تبادل  على  التفاهم  مذكرة 

واملوؤ�ص�صات  واالإعالميني  ال�صحفيني 

االإعالمية بني البلدين �صنوياً، مبا ي�صمن 

بلد  بكل  للتعريف  �صحفية  تقارير  نقل 

مل�صاركة  الفر�صة  اإتاحة  على  تن�ض  كما 

يف  املتنوعة  الفعاليات  يف  الطرفني 

والندوات  كالدورات  وال�صلطنة  اململكة 

ال�صحفية، واإقامة الفعاليات امل�صرتكة يف 

اجلوانب ال�صحفية واالإعالمية والثقافية 

واملهرجانات  كاملعار�ض  البلدين  يف 

واملحا�صرات،  والندوات  واللقاءات 

ت�صهيل و�صول  اأي�صاً  االتفاقية  وتت�صمن 

وال�صحفية  االإعالمية  واملواد  املطبوعات 

االإعالمية  اخلدمات  وتقدمي  البلدين  اإىل 

الطرفني  لت�صهيل  باالإ�صافة  للطرفني 

مع  �صحفية  لقاءات  عقد  الأع�صائهما 

امل�صوؤولني يف البلدين.

خالد بوعنق


