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حملـيـات07

احل�سن خالل تكرميه �أحد اخلريجني

تخريج �أول دفعة من «الداخلية» حا�صلة على �شهادات «منظمة �أديك�سل»

اللواء احل�سن :ال�سعي لبناء منظومة �أمنية حديثة و�شاملة
حتت رعاية اللواء طارق ح�سن احل�سن رئي�س الأمن
العام ،وبح�ضور العقيد الركن حمد بن حممد �آل خليفة
�آمر الأكادميية امللكية لل�شرطة ،وديفيد كروثر رئي�س
منظمة �أديك�سل ،نظمت الأكادميية حفل تخريج 1070
�شخ�صا من منت�سبي وزارة الداخلية من احلا�صلني على
�شهادات االعتماد من �أديك�سل .
وبهذه املنا�سبة �أ�شار رئي�س الأمن العام �إىل �أنه
وبف�ضل الر�ؤى والتوجيهات ال�سديدة لوزير الداخلية
وحر�صه على االلتزام ب�ضمان �أعلى معايري اجلودة
يف التعليم والتدريب ال�شرطي ،فقد مت قبل حوايل �ستة

�أ�شهر التوقيع على مذكرة تفاهم العتماد �أديك�سل املناهج
والربامج التعليمية والتدريبية لدى الأكادميية امللكية
لل�شرطة بهدف االرتقاء بها وحتقيق االلتزام باملعايري
العاملية يف العمل ال�شرطي وال�ضمانات املن�شودة ،وها
نحن اليوم نح�صد ثمار ما زرعنا بالأم�س ،وذلك بتوفيق
من اهلل عز وجل ثم بف�ضل العمل الد�ؤوب واجلهود
املبذولة من قبل الأكادميية امللكية لل�شرطة ،و�إنني
بهذه املنا�سبة يطيب يل �أن �أتقدم �إىل �آمر الأكادميية
ومن�سوبيها من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد ومدنيني
وبهيئاتها الإدارية والتعليمية والتدريبية بالتهنئة

اخلال�صة على هذا الإجناز الذي حتقق يف وقت قيا�سي،
كما �أتقدم �إىل م�ؤ�س�سة بري�سون بال�شكر اجلزيل على
التعاون املثمر وال�شراكة املهمة مع الأكادميية امللكية
لل�شرطة ،وذلك لإتاحتها الفر�صة للأكادميية لال�ستفادة
من اعتمادية �أديك�سل ،و�أ�ؤكد احلر�ص على تطوير هذه
ال�شراكة وتعزيزها مبا يتيح ا�ستغالل جميع الفر�ص
التي ت�سهم يف حتقيق ر�ؤى وتطلعات معايل وزير
الداخلية باالرتقاء مبن�سوبي الوزارة و�إيجاد املزيد من
فر�ص التعليم والتطوير لهم وب�أرقى امل�ستويات ،مما
ي�سهم يف عملية بناء منظومة �أمنية وخدماتية حديثة

تنعك�س على حت�سني ورفع م�ستوى اخلدمات التي تقدم
للمواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.
ويف نهاية االحتفال قام رئي�س الأمن العام بتوزيع
ال�شهادات على اخلريجني ،متمنيا ً لهم التوفيق وال�سداد،
موجها ً �إىل �ضرورة اال�ستفادة من هذه الدورات يف
جمال عملهم ،وبذل املزيد من اجلهود املخل�صة يف �أداء
واجباتهم.
اجلدير بالذكر �أن منظمة «بري�سون» من �أكرب
املنظمات التي متنح امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية لربامج
التدريب يف اململكة املتحدة وعلى م�ستوى العامل.

بحث يف املجل�س الأ�سبوعي التو�سع يف م�شاريع خدمة ال�شباب ..الع�صفور:

ترتيبات لتنظيم معر�ض «رم�ضاين» لدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
�أكد حمافظ ال�شمالية علي
بن ال�شيخ عبداحل�سني الع�صفور
�أن التوجهات امل�ستقبلية لدى
املحافظة ت�صب يف التو�سع
لتنفيذ م�شاريع خدمة ال�شباب،
معل ًنا عن البدء يف اتخاذ ترتيبات
لتنظيم معر�ض طيلة �شهر
رم�ضان املبارك ال�ستقطاب ودعم
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
و�شريحة ذوي الدخل املحدود.
وقال الع�صفور يف جمل�سه
الأ�سبوعي �صباح �أم�س �أن هذه
اخلطوة ت�أتي �ضمن تعزيز
التعاون مع القطاع اخلا�ص
باملحافظة ،حيث مت الإتفاق مع
�شركة البحرين والكويت للتجارة

حمافظ ال�شمالية يتباحث مع املواطنني

العامة «�أون�ست هايرب ماركت»
تخ�صي�ص م�ساحة 2000
مرت مربع ال�ست�ضافة معر�ض
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
ملدة �شهر رم�ضان املبارك حيث ال
يتحمل امل�شاركون �أية م�صاريف

ريا �إىل
للعر�ض والبيع ،م�ش ً
�أن ترجمة الأن�شطة الداعمة
للمجتمع املتكافل هي واحدة
من الأركان التي تنطلق منها
برامج املحافظة .وتوج املحافظ
جهود �أبناء ال�شمالية يف جماالت

الفنون وامل�سرح والثقافة ،حيث
املحافظة بفريق عمل م�سرحية
«هي البحرين» التي ُنظمت
يومي  15و 16مايو اجلاري
والتي نظمها مركز �شباب
الديه ملا قدموه من عمل رائع
بوطنية عالية تن�شر ثقافة ال�سلم
االجتماعي الأ�صلي والعالقات
بني الطائفتني الكرميتني ،وقال
الع�صفور « :لقد قدم ال�شباب
عملاً رائعً ا ..و�سعداء بفكرة تقدمي
امل�سرحية يف خمتلف مناطق
البحرين على م�ستوى املحافظات
اخلم�س مل�ضمونها ور�سالتها
املخل�صة ف�أبناء ال�شمالية �صورة
م�شرفة لها».

معايري جديدة طبقا حلجم ونوعية امل�شاريع ..ال�ساعي:

خطة عمل لإعادة تنظيم �أعمال مقاويل البناء وال�صيانة
يف �إطار �سعيها املتوا�صل
لتطوير خدماتها ومتا�شيا ً مع
ر�ؤيتها يف توفري خدمات بنية
حتتية عالية اجلودة ،قامت وزارة
اال�شغال م�ؤخرا ً بتد�شني خطة
عمل جديدة لإعادة تنظيم �أعمال
املقاولني يف قطاع م�شاريع البناء
وال�صيانة.
ويف هذا ال�صدد �أ�شار املهند�س
وليد يو�سف ال�ساعي وكيل وزارة
الأ�شغال  -رئي�س جلنة ت�أهيل
املقاولني �إىل �أن الوزارة �ستم�ضي
قدما ً يف حتقيق �أهدافها والتي من
بينها خلق فئة مقاولني ذوي خربة
يف �أعمال �صيانة املباين يف مملكة
البحرين وذلك عن طريق ف�صل
مقاويل اعمال الت�أهيل وال�صيانة
عن مقاويل م�شاريع البناء وذلك

وليد ال�ساعي

لإختالف طبيعة االعمال التي
يقوم بها كال الطرفني.
و�أكد ال�ساعي على اهتمام
احلكومة بقطاع ال�صيانة وحر�صها
على احلفاظ على املن�ش�آت
احلكومية ورفع كفاءتها و�إطالة

العمر االفرتا�ضي لها مع حتقيق
نظم �شاملة وفاعلة خ�صو�صا ً مع
تزايد حجم �أعمال ال�صيانة وعدد
املباين احلكومية التي حتتاج
�إىل �صيانة وت�أهيل حيث قامت
احلكومة الر�شيدة م�ؤخرا ً بزيادة
امليزانية املخ�ص�صة لهذه االعمال
لتغطية �أكرب قدر ممكن من املباين
واملن�ش�آت.
وحول اجلدول الزمني املر�سوم
لتحقيق هذه اخلطة� ،أكد ال�ساعي
�أن الوزارة قد �أعدت معايري
تف�صيلية لت�صنيف املقاولني وقد
بد�أت العمل بالفعل بالت�صنيف
اجلديد منذ العام ٢٠١٣م.
وفيما يتعلق باملعايري التي مت
اعتمادها من قبل الوزارة لت�صنيف
املقاولني ملختلف �أعمال الت�أهيل

وال�صيانة� ،أو�ضحت املهند�سة
منى جا�سم املطوع الوكيل امل�ساعد
مل�شاريع البناء وال�صيانة بوزارة
الأ�شغال ب�أنه قد مت ت�صنيف
املقاولني �إىل خم�س فئات تبد أ� من
الفئة ( )AAنزوالً �إىل الفئة ()D
وحتديد موا�صفات خا�صة بكل فئة
طبقا ً ل�سنوات اخلربة واجلاهزية
من حيث ن�سبة العمالة الفنية
املتخ�ص�صة واملعدات الالزمة
والقدرة املالية واالدارية لتنفيذ
الأعمال .م�ؤكدة على ان التعاقد مع
املقاولني �سيكون طبقا ً للمعايري
اجلديدة وحلجم ونوعية امل�شاريع
التي تتنا�سب مع م�ؤهالتهم
وخرباتهــم لتحقيق اق�صى
درجات اجلــودة يف الأعمال
واخلدمات املقدمة.

جلنة تكاف�ؤ الفر�ص بالبوليتكنك تبحث اخلطة الوطنية للنهو�ض باملر�أة
عقدت جلنة تكاف�ؤ الفر�ص بكلية البحرين
التقنية «بوليتكنك البحرين» اجتماعً ا
برئا�سة القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
للكلية الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي ،مت
خالله مناق�شة ال�ضوابط واملعايري واخلطط
ذات العالقة بتطبيق مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص،
وحتقيق الإدماج الكامل الحتياجات املر�أة يف
�إطار تكاف ؤ� الفر�ص ،واالطالع على اخلطة
الوطنية للنهو�ض باملر�أة واملعدة من قبل

املجل�س الأعلى للمر�أة والتعرف على الأمنوذج
الوطني لإدماج احتياجات املر�أة يف برنامج
عمل احلكومة.
ي�أتي ذلك يف �إطار �إلتزام البوليتكنك
بتطبيق التعليمات ال�صادرة عن ديوان اخلدمة
املدنية رقم ( )4للعام  2014ب�ش�أن �إن�شاء
جلنة تكاف ؤ� الفر�ص باجلهات احلكومية،
وبالتن�سيق والتعاون مع املجل�س الأعلى
للمر�أة بتفعيل الأمنوذج الوطني لإدماج

احتياجات املر�أة يف �إطار تكاف ؤ� الفر�ص يف
جميع جماالت العمل يف البوليتكنك ،وحتقيق
تكاف ؤ� الفر�ص بني جميع املوظفني وامل�ستفيدين
واخلدمات التي تقدمها البوليتكنك.
�إىل ذلك� ،أكد الدكتور الع�سريي �أن
البوليتكنك ،وبتوجيهات من جمل�س �أمنائها
برئا�سة ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز �آل خليفة،
حري�صة كل احلر�ص على تعزيز مبد أ� تكاف�ؤ
الفر�ص بني موظفيها.

امل�ست�شارة الثقافية يف باري�س تبحث �أو�ضاع الطلبة
ا�ستقبلت جنود يو�سف الدو�سري امل�ست�شارة بامللحقية الثقافية ب�سفارة مملكة
البحرين يف فرن�سا كري�ستوف تي�سو مدير معهد توران لتعليم اللغة الفرن�سية ،وذلك يف
مكتبها بامللحقية الثقافية ،حيث مت بحث �أو�ضاع الطلبة البحرينيني الدار�سني باملعهد،
وما يقدم لهم من دعم وخدمات وبرامج تعليمية.
كما مت خالل اللقاء مناق�شة �أوجه التعاون الرتبوي والثقايف بني البلدين ،وكيفية
اال�ستفادة من التجارب الرتبوية وتفعيل االتفاقيات الرتبوية والثقافية ،بالإ�ضافة
�إىل بحث ت�سهيل �إجراءات قبول الطالب البحرينيني يف اجلامعات الفرن�سية الر�سمية
وتعريفهم ب�شروط الإقامة.

تعزيز التعاون العمايل بني البحرين و�أمريكا
اجتمع الوكيل امل�ساعد ل�شئون
العمل بوزارة العمل الدكتور حممد
علي الأن�صاري مع نائبة رئي�س املكتب
ال�سيا�سي واالقت�صادي ب�سفارة الواليات
املتحدة الأمريكية مبملكة البحرين ربيكا
�آن �سفرن ،وذلك �أم�س الأربعاء مبكتبه
بالوزارة.
وتناول االجتماع بحث �سبل تعزيز
التعاون الثنائي بني البلدين ،ال �سيما
ما يرتبط منه باملجال العمايل واحلوار
االجتماعي بني �أطراف االنتاج الثالثة
وتطوير العمل النقابي ومنظماته وفقا ً
للقوانني الوطنية النافذة ومبا يتما�شى مع
معايري العمل الدولية.
وبهذه املنا�سبة ا�ستعر�ض الأن�صاري
�أبرز االجنازات املتحققة �ضمن م�شروع
�إ�صالح �سوق العمل يف مملكة البحرين يف

ظل هذا العهد الزاهر ،ومن �أبرزها ا�ستكمال
منظومة احلماية االجتماعية بتنفيذ نظام
الت�أمني �ضد التعطل ،ف�ضالً عن اطالق
العديد من املبادرات وم�شاريع تدريب
وت�أهيل الكفاءات الوطنية من الباحثني عن
عمل متهيدا لإدماجهم يف خمتلف الوظائف
املنا�سبة مبن�ش�آت القطاع اخلا�ص وت�أمني
بيئة العمل ال�سليمة املحفزة على العطاء
واالنتاج.
من جانبها نوهت �سفرن ب�شكل خا�ص
بالإجناز الأخري ململكة البحرين ب�شطب
منظمة العمل الدولية لل�شكوى العمالية
�ضد مملكة البحرين ،الفتة �إىل التعاون
االيجابي لأطراف االنتاج الثالثة يف هذا
ال�ش�أن ،م�ؤكدة اال�ستعداد الدائم لتنمية
التعاون القائم ا�سهاما ً يف حتقيق التكامل
املن�شود خدمة للبلدين ال�صديقني.

