
علي  ال�شمالية  حمافظ  اأكد 

بن ال�شيخ عبداحل�شني الع�شفور 

لدى  امل�شتقبلية  التوجهات  اأن 

التو�شع  يف  ت�شب  املحافظة 

ال�شباب،  خدمة  م�شاريع  لتنفيذ 

معلًنا عن البدء يف اتخاذ ترتيبات 

�شهر  طيلة  معر�ض  لتنظيم 

رم�شان املبارك ال�شتقطاب ودعم 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 

و�شريحة ذوي الدخل املحدود.

جمل�شه  يف  الع�شفور  وقال 

هذه  اأن  اأم�ض  �شباح  االأ�شبوعي 

تعزيز  �شمن  تاأتي  اخلطوة 

اخلا�ض  القطاع  مع  التعاون 

مع  االإتفاق  مت  حيث  باملحافظة، 

�شركة البحرين والكويت للتجارة 

ماركت«  هايرب  »اأون�شت  العامة 

 2000 م�شاحة  تخ�شي�ض 

معر�ض  ال�شت�شافة  مربع  مرت 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 

ملدة �شهر رم�شان املبارك حيث ال 

اأية م�شاريف  امل�شاركون  يتحمل 

اإىل  م�شرًيا  والبيع،  للعر�ض 

الداعمة  االأن�شطة  ترجمة  اأن 

واحدة  هي  املتكافل  للمجتمع 

منها  تنطلق  التي  االأركان  من 

املحافظ  وتوج  املحافظة.  برامج 

جهود اأبناء ال�شمالية يف جماالت 

والثقافة، حيث  وامل�شرح  الفنون 

م�شرحية  عمل  بفريق  املحافظة 

ُنظمت  التي  البحرين«  »هي 

اجلاري  مايو  و16   15 يومي 

�شباب  مركز  نظمها  والتي 

رائع  عمل  من  قدموه  ملا  الديه 

بوطنية عالية تن�شر ثقافة ال�شلم 

والعالقات  االأ�شلي  االجتماعي 

وقال  الكرميتني،  الطائفتني  بني 

ال�شباب  قدم  »لقد   : الع�شفور 

عماًل رائًعا.. و�شعداء بفكرة تقدمي 

مناطق  خمتلف  يف  امل�شرحية 

البحرين على م�شتوى املحافظات 

ور�شالتها  مل�شمونها  اخلم�ض 

املخل�شة فاأبناء ال�شمالية �شورة 

م�شرفة لها«.
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حتت رعاية اللواء طارق ح�شن احل�شن رئي�ض االأمن 

العام، وبح�شور العقيد الركن حمد بن حممد اآل خليفة 

رئي�ض  كروثر  وديفيد  لل�شرطة،  امللكية  االأكادميية  اآمر 

منظمة اأديك�شل، نظمت االأكادميية حفل تخريج 1070 

�شخ�شا من منت�شبي وزارة الداخلية من احلا�شلني على 

�شهادات االعتماد من اأديك�شل .

اأنه  اإىل  العام  االأمن  رئي�ض  اأ�شار  املنا�شبة  وبهذه 

الداخلية  لوزير  ال�شديدة  والتوجيهات  الروؤى  وبف�شل 

اجلودة  معايري  اأعلى  ب�شمان  االلتزام  على  وحر�شه 

يف التعليم والتدريب ال�شرطي، فقد مت قبل حوايل �شتة 

اأ�شهر التوقيع على مذكرة تفاهم العتماد اأديك�شل املناهج 

امللكية  االأكادميية  لدى  والتدريبية  التعليمية  والربامج 

باملعايري  االلتزام  بها وحتقيق  االرتقاء  بهدف  لل�شرطة 

املن�شودة، وها  ال�شرطي وال�شمانات  العمل  العاملية يف 

نحن اليوم نح�شد ثمار ما زرعنا باالأم�ض، وذلك بتوفيق 

واجلهود  الدوؤوب  العمل  بف�شل  ثم  وجل  عز  اهلل  من 

واإنني  لل�شرطة،  امللكية  االأكادميية  قبل  من  املبذولة 

االأكادميية  اآمر  اإىل  اأتقدم  اأن  يل  يطيب  املنا�شبة  بهذه 

ومدنيني  واأفراد  �شف  و�شباط  �شباط  من  ومن�شوبيها 

بالتهنئة  والتدريبية  والتعليمية  االإدارية  وبهيئاتها 

اخلال�شة على هذا االإجناز الذي حتقق يف وقت قيا�شي، 

على  اجلزيل  بال�شكر  بري�شون  موؤ�ش�شة  اإىل  اأتقدم  كما 

امللكية  االأكادميية  مع  املهمة  وال�شراكة  املثمر  التعاون 

لل�شرطة، وذلك الإتاحتها الفر�شة لالأكادميية لال�شتفادة 

من اعتمادية اأديك�شل، واأوؤكد احلر�ض على تطوير هذه 

الفر�ض  جميع  ا�شتغالل  يتيح  مبا  وتعزيزها  ال�شراكة 

وزير  معايل  وتطلعات  روؤى  حتقيق  يف  ت�شهم  التي 

املزيد من  الوزارة واإيجاد  الداخلية باالرتقاء مبن�شوبي 

مما  امل�شتويات،  وباأرقى  لهم  والتطوير  التعليم  فر�ض 

اأمنية وخدماتية حديثة  منظومة  بناء  عملية  ي�شهم يف 

تنعك�ض على حت�شني ورفع م�شتوى اخلدمات التي تقدم 

للمواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين. 

ويف نهاية االحتفال قام رئي�ض االأمن العام بتوزيع 

ال�شهادات على اخلريجني، متمنياً لهم التوفيق وال�شداد، 

يف  الدورات  هذه  من  اال�شتفادة  �شرورة  اإىل  موجهاً 

اأداء  جمال عملهم، وبذل املزيد من اجلهود املخل�شة يف 

واجباتهم.

اأكرب  من  »بري�شون«  منظمة  اأن  بالذكر  اجلدير 

املنظمات التي متنح املوؤهالت االأكادميية واملهنية لربامج 

التدريب يف اململكة املتحدة وعلى م�شتوى العامل.

تخريج �أول دفعة من »�لد�خلية« حا�سلة على �سهاد�ت »منظمة �أديك�سل«

�للو�ء �حل�شن: �ل�شعي لبناء منظومة �أمنية حديثة و�شاملة 

�مل�شت�شارة �لثقافية يف باري�س تبحث �أو�شاع �لطلبة

مملكة  ب�شفارة  الثقافية  بامللحقية  امل�شت�شارة  الدو�شري  يو�شف  جنود  ا�شتقبلت 

البحرين يف فرن�شا كري�شتوف تي�شو مدير معهد توران لتعليم اللغة الفرن�شية، وذلك يف 

مكتبها بامللحقية الثقافية، حيث مت بحث اأو�شاع الطلبة البحرينيني الدار�شني باملعهد، 

وما يقدم لهم من دعم وخدمات وبرامج تعليمية.

البلدين، وكيفية  التعاون الرتبوي والثقايف بني  اأوجه  اللقاء مناق�شة  كما مت خالل 

باالإ�شافة  والثقافية،  الرتبوية  االتفاقيات  وتفعيل  الرتبوية  التجارب  من  اال�شتفادة 

الر�شمية  الفرن�شية  اجلامعات  البحرينيني يف  الطالب  قبول  اإجراءات  ت�شهيل  بحث  اإىل 

وتعريفهم ب�شروط االإقامة.

تعزيز �لتعاون �لعمايل بني �لبحرين و�أمريكا

ل�شئون  امل�شاعد  الوكيل  اجتمع 

حممد  الدكتور  العمل  بوزارة  العمل 

املكتب  رئي�ض  نائبة  مع  االأن�شاري  علي 

الواليات  ب�شفارة  واالقت�شادي  ال�شيا�شي 

ربيكا  البحرين  مبملكة  االأمريكية  املتحدة 

مبكتبه  االأربعاء  اأم�ض  وذلك  �شفرن،  اآن 

بالوزارة.

تعزيز  �شبل  بحث  االجتماع  وتناول 

�شيما  ال  البلدين،  بني  الثنائي  التعاون 

واحلوار  العمايل  باملجال  منه  يرتبط  ما 

الثالثة  االنتاج  اأطراف  بني  االجتماعي 

وفقاً  ومنظماته  النقابي  العمل  وتطوير 

للقوانني الوطنية النافذة ومبا يتما�شى مع 

معايري العمل الدولية.

االأن�شاري  ا�شتعر�ض  املنا�شبة  وبهذه 

م�شروع  �شمن  املتحققة  االجنازات  اأبرز 

اإ�شالح �شوق العمل يف مملكة البحرين يف 

ظل هذا العهد الزاهر، ومن اأبرزها ا�شتكمال 

منظومة احلماية االجتماعية بتنفيذ نظام 

اطالق  عن  ف�شالً  التعطل،  �شد  التاأمني 

تدريب  وم�شاريع  املبادرات  من  العديد 

وتاأهيل الكفاءات الوطنية من الباحثني عن 

عمل متهيدا الإدماجهم يف خمتلف الوظائف 

وتاأمني  اخلا�ض  القطاع  املنا�شبة مبن�شاآت 

العطاء  على  املحفزة  ال�شليمة  العمل  بيئة 

واالنتاج.

من جانبها نوهت �شفرن ب�شكل خا�ض 

ب�شطب  البحرين  ململكة  االأخري  باالإجناز 

العمالية  لل�شكوى  الدولية  العمل  منظمة 

التعاون  اإىل  الفتة  البحرين،  مملكة  �شد 

هذا  يف  الثالثة  االنتاج  الأطراف  االيجابي 

لتنمية  الدائم  اال�شتعداد  موؤكدة  ال�شاأن، 

التعاون القائم ا�شهاماً يف حتقيق التكامل 

املن�شود خدمة للبلدين ال�شديقني.

بحث يف �ملجل�س �لأ�سبوعي �لتو�سع يف م�ساريع خدمة �ل�سباب.. �لع�سفور:

ترتيبات لتنظيم معر�س »رم�شاين« لدعم �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية

حمافظ ال�شمالية يتباحث مع املواطنني

معايري جديدة طبقا حلجم ونوعية �مل�ساريع.. �ل�ساعي:

خطة عمل لإعادة تنظيم �أعمال مقاويل �لبناء و�ل�شيانة
املتوا�شل  �شعيها  اإطار  يف 

مع  ومتا�شياً  خدماتها  لتطوير 

بنية  خدمات  توفري  يف  روؤيتها 

حتتية عالية اجلودة، قامت وزارة 

خطة  بتد�شني  موؤخراً  اال�شغال 

اأعمال  تنظيم  الإعادة  جديدة  عمل 

البناء  م�شاريع  قطاع  املقاولني يف 

وال�شيانة.

ويف هذا ال�شدد اأ�شار املهند�ض 

وليد يو�شف ال�شاعي وكيل وزارة 

تاأهيل  جلنة  رئي�ض   - االأ�شغال 

�شتم�شي  الوزارة  اأن  اإىل  املقاولني 

قدماً يف حتقيق اأهدافها والتي من 

بينها خلق فئة مقاولني ذوي خربة 

يف اأعمال �شيانة املباين يف مملكة 

ف�شل  طريق  عن  وذلك  البحرين 

وال�شيانة  التاأهيل  اعمال  مقاويل 

وذلك  البناء  م�شاريع  مقاويل  عن 

التي  االعمال  طبيعة  الإختالف 

يقوم بها كال الطرفني. 

اهتمام  على  ال�شاعي  واأكد 

احلكومة بقطاع ال�شيانة وحر�شها 

املن�شاآت  على  احلفاظ  على 

واإطالة  كفاءتها  ورفع  احلكومية 

حتقيق  مع  لها  االفرتا�شي  العمر 

مع  خ�شو�شاً  وفاعلة  �شاملة  نظم 

وعدد  ال�شيانة  اأعمال  حجم  تزايد 

حتتاج  التي  احلكومية  املباين 

قامت  حيث  وتاأهيل  �شيانة  اإىل 

بزيادة  موؤخراً  الر�شيدة  احلكومة 

االعمال  لهذه  املخ�ش�شة  امليزانية 

لتغطية اأكرب قدر ممكن من املباين 

واملن�شاآت.

وحول اجلدول الزمني املر�شوم 

ال�شاعي  اأكد  اخلطة،  هذه  لتحقيق 

معايري  اأعدت  قد  الوزارة  اأن 

وقد  املقاولني  لت�شنيف  تف�شيلية 

بالت�شنيف  بالفعل  العمل  بداأت 

اجلديد منذ العام 201٣م. 

وفيما يتعلق باملعايري التي مت 

اعتمادها من قبل الوزارة لت�شنيف 

التاأهيل  اأعمال  ملختلف  املقاولني 

املهند�شة  اأو�شحت  وال�شيانة، 

منى جا�شم املطوع الوكيل امل�شاعد 

بوزارة  وال�شيانة  البناء  مل�شاريع 

ت�شنيف  مت  قد  باأنه  االأ�شغال 

من  تبداأ  فئات  اإىل خم�ض  املقاولني 

 )D( الفئة اإىل  الفئة )AA( نزوالً 

وحتديد موا�شفات خا�شة بكل فئة 

واجلاهزية  اخلربة  ل�شنوات  طبقاً 

الفنية  العمالة  ن�شبة  حيث  من 

الالزمة  واملعدات  املتخ�ش�شة 

لتنفيذ  واالدارية  املالية  والقدرة 

االأعمال. موؤكدة على ان التعاقد مع 

للمعايري  طبقاً  �شيكون  املقاولني 

اجلديدة وحلجم ونوعية امل�شاريع 

موؤهالتهم  مع  تتنا�شب  التي 

اق�شى  لتحقيق  وخرباتهــم 

االأعمال  يف  اجلــودة  درجات 

واخلدمات املقدمة.

جلنة تكافوؤ �لفر�س بالبوليتكنك تبحث �خلطة �لوطنية للنهو�س باملر�أة
عقدت جلنة تكافوؤ الفر�ض بكلية البحرين 

اجتماًعا  البحرين«  »بوليتكنك  التقنية 

التنفيذي  الرئي�ض  باأعمال  القائم  برئا�شة 

مت  الع�شريي،  اإبراهيم  حممد  الدكتور  للكلية 

واخلطط  واملعايري  ال�شوابط  مناق�شة  خالله 

الفر�ض،  تكافوؤ  مبادئ  بتطبيق  العالقة  ذات 

وحتقيق االإدماج الكامل الحتياجات املراأة يف 

اخلطة  على  واالطالع  الفر�ض،  تكافوؤ  اإطار 

قبل  من  واملعدة  باملراأة  للنهو�ض  الوطنية 

املجل�ض االأعلى للمراأة والتعرف على االأمنوذج 

برنامج  يف  املراأة  احتياجات  الإدماج  الوطني 

عمل احلكومة. 

البوليتكنك  اإلتزام  اإطار  يف  ذلك  ياأتي 

بتطبيق التعليمات ال�شادرة عن ديوان اخلدمة 

اإن�شاء  ب�شاأن   2014 للعام   )4( رقم  املدنية 

احلكومية،  باجلهات  الفر�ض  تكافوؤ  جلنة 

االأعلى  املجل�ض  مع  والتعاون  وبالتن�شيق 

الإدماج  الوطني  االأمنوذج  بتفعيل  للمراأة 

يف  الفر�ض  تكافوؤ  اإطار  يف  املراأة  احتياجات 

جميع جماالت العمل يف البوليتكنك، وحتقيق 

تكافوؤ الفر�ض بني جميع املوظفني وامل�شتفيدين 

واخلدمات التي تقدمها البوليتكنك.

اأن  الع�شريي  الدكتور  اأكد  ذلك،  اإىل 

اأمنائها  جمل�ض  من  وبتوجيهات  البوليتكنك، 

برئا�شة ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة، 

تكافوؤ  مبداأ  تعزيز  كل احلر�ض على  حري�شة 

الفر�ض بني موظفيها.

وليد ال�شاعي

احل�شن خالل تكرميه اأحد اخلريجني


