
اأعلنت �شوؤون املوانئ واملالحة البحرية 

القانون  �شدور  عن  املوا�شالت  وزارة  يف 

بال�شفن  اخلا�شة  ال�شالمة  بالئحة  اخلا�ص 

ت�شملها  ال  التي  ال�شغرية  احلمولة  ذات 

املعاهدات البحرية الدولية يف دول جمل�ص 

وتهدف  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

الالئحة املعنية اإىل توحيد اإجراءات ال�شالمة 

وحماية البيئة البحرية، وحتقيق متطلبات 

ال�شفن،  من  النوعية  بتلك  املتعلقة  االأمن 

لها  املنا�شبة  ال�شهادات  اإ�شدار  وتوحيد 

وتعزيز م�شتوى التطقيم والت�شغيل ال�شليم 

مما  الركاب  �شفن  وبخا�شة  لل�شفن،  االآمن 

نقل  ل�شناعة  اآمن  مناخ  توفري  يف  ي�شهم 

الركاب بحرا يف مياه اخلليج العربي. 

املواد  من  العديد  الالئحة  وتت�شمن 

اإجراءات  ت�شمل  التي  الفنية  واملتطلبات 

ال�شفن واحتياطات  املعاينات اخلا�شة بتلك 

ومعدات  احلريق  منع  و�شبل  ال�شالمة 

التوجيه وو�شائل االت�شال واالآالت و�شبكات 

التهوية يف اأماكن االآالت والعديد من االأحكام 

العامة التي تهدف اإىل حماية البيئة البحرية.

واملالحة  املوانئ  �شوؤون  وكيل  وقال 

املاجد  ح�شان  املوا�شالت  بوزارة  البحرية 

البحرية  واملالحة  املوانئ  �شوؤون  باأن 

�شالمة  تعزيز  على  احلر�ص  كل  حري�شة 

البحرين  مملكة  مياه  يف  البحرية  املالحة 

الالئحة  هذه  وان  البحري،  التلوث  ومنع 

دول  ومياه  اململكة  مياه  يف  �شتطبق  التي 

املجل�ص جاءت مببادرة من مملكة البحرين؛ 

ورفع  ال�شفن  من  النوع  هذا  �شالمة  ل�شمان 

م�شتوى امتثالها ل�شروط ال�شالمة ومكافحة 

التلوث البحري.
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الأن�شاري ت�شيد بفوز بحرينية 

باملركز �لأول يف حفظ �لقر�آن

للمجل�ص  العام  االأمني  االن�شاري  هالة  ا�شتقبلت 

-مبقر  -االأحد  االأول  اأم�ص  �شباح  للمراأة  االأعلى 

اأم  مركز  رئي�شة  الذوادي  عي�شى  �شو�شن  املجل�ص  

الدرداء ال�شغرى لتعليم القراآن الكرمي وتدري�ص علومه 

واالأوقاف،  االإ�شالمية  وال�شئون  العدل  لوزارة  التابع 

اإ�شراء ح�شام عبدالغني مبنا�شبة م�شاركتهم  والطالبة 

باململكة  القراآن  حلفظ  الدولية  الها�شمية  امل�شابقة  يف 

االأردنية الها�شمية ال�شقيقة. 

االأمني  االن�شاري  هالة  هناأت  اللقاء،  بداية  ويف   

ح�شام  اإ�شراء  املت�شابقة  للمراأة  االعلى  للمجل�ص  العام 

يف  االأول  املركز  على  ح�شولها  مبنا�شبة  عبدالغني 

فرع حفظ ع�شرين جزءاً من القراآن الكرمي يف امل�شابقة 

العامل  دول  خمتلف  من  مت�شابقة   35 على  متفوقة 

العربي واالإ�شالمي، كما اأ�شادت باختيار �شو�شن عي�شى 

الذوادي باختيارها كاأول حمكمة بحرينية ت�شارك يف 

حتكيم م�شابقة دولية يف حفظ القراآن الكرمي وتالوته 

خارج البحرين.

املهند�س عدنان فخرو يفتتح ور�شة يف الربوتوكول وااليتيكيت 

مريز� يوؤكد �أهمية �ليتيكيت يف �لتو��صل �لإعالمي و�لجتماعي
ل�شوؤون  الدولة  وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�شني  الدكتور  اأناب 

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  فخرو  حممد  عدنان  املهند�ص  واملاء  الكهرباء 

الفتتاح  وذلك  واملاء  الكهرباء  بهيئة  امل�شرتكني  وخدمات  للتوزيعات 

الدويل بفندق اخلليج  ور�شة عمل تدريبية يف الربوتوكول واالإيتيكيت 

�شباح اأم�ص، و�شهدت الور�شة التي نظمتها ال�شركة االأوروبية اخلليجية 

داخل وخارج  من  املجال  هذا  واملخت�شني يف  املهتمني  من  عدد  م�شاركة 

البحرين.

األقاها نيابة  وقد ا�شتهل املهند�ص عدنان فخرو حفل االفتتاح بكلمة 

عن الوزير الدكتور مريزا ذكر فيها اأن مهارة الربوتوكوالت وااليتيكيت 

التوا�شل  جمال  يف  وجناحاً  فعالية  االأكرث  الو�شائل  احدى  تعترب 

االعالمي واالجتماعي، كما انها اأمر ذو اأهمية بالغة يف تطوير العنا�شر 

يف  العاملني  لالأفراد  واملهنية  ال�شخ�شية  ال�شورة  وتعزيز  الب�شرية 

والتميز  انواعها،  باختالف  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  اجلهات 

عند العمل يف بيئة دولية مع ال�شركاء من جميع انحاء العامل، كما ان 

فلكل  والتاريخ  للجغرافيا  وفقا  تتغري  واالإتيكيت  الربوتوكول  قواعد 

مكان وزمان قواعده املحددة يف الربوتوكول التي يجب التعرف عليها 

واتباعها.

للم�شاركني  التوفيق  بكل  متنياته  بخال�ص  كلمته  يف  وتوجه 

وامل�شاركات يف هذه الور�شة التدريبية، وكذلك اأعرب عن �شكره وامتنانه 

باإقامة  اهتمامهم  على  الفعاليات  لتنظيم  اخلليجية  االأوروبية  لل�شركة 

بني  والتوا�شل  االت�شال  دعم  يف  اأهمية  من  لها  ملا  الفعاليات  هذه  مثل 

موؤ�ش�شات ووزارات الدولة داخلياً وخارجياً.

اأعلن  رئي�ص ق�شم القبول بكلية البحرين 

التقنية »بوليتكنك البحرين«  اأحمد مال اهلل، 

اجلاري  يونيو   19 املقبل  اخلمي�ص  يوم  اأن 

االلتحاق،  طلبات  لتقدمي  يوم  اآخر  �شيكون 

يف  الراغبني  العامة  الثانوية  خلريجي 

االلتحاق بالبوليتكنك للعام االأكادميي القادم 

2014 – 2015م، موؤكًدا اأنه لن يتم قبول اأي 

طلب يتجاوز املوعد املحدد لغلق باب التقدمي.

االلتحاق  طلبات  عدد  اأن  اإىل  اهلل  مال  واأ�شار 

بلغ حتى يوم اأم�ص االثنني املوافق 16 يونيو 

2014م نحو 1170 طلب التحاق، الفًتا اإىل 

االأكادميية  الربامج  يف  ال�شاغرة  املقاعد  اأن 

القبول  و�شيكون  حمدودة،  املقبل  للعام 

بالربنامج  االلتحاق  �شروط  ي�شتوفون  ملن 

ويجتازون اختبارات القبول بكفاءة عالية. 

االلتحاق  طلبات  تقدمي  عملية  اأن  يذكر 

ان  حيث  االإنرتنت،  عرب  جترى  بالبوليتكنك 

ا�شتكمال  هو  به  يقوم  اأن  املتقدم  على  ما  كل 

االإنرتنت  عرب  االلتحاق  طلب  ا�شتمارة 

للبوليتكنك  االإلكرتوين  املوقع  خالل  من 
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جزء  هي  )التي  التوقيع  �شفحة  وطباعة 

مقر  اإىل  والتوجه  الطلب(،  تقدمي  عملية  من 

)مبنى  عي�شى  مدينة  يف  البحرين  بوليتكنك 

طلب  تقدمي  ر�شوم  دفع  اأجل  من   )8 رقم 

االلتحاق )20 ديناًرا غري قابلة لال�شرتجاع( 

بطاقة  وهي:  املطلوبة  امل�شتندات  وت�شليم 

الهوية وجواز ال�شفر �شاريا املفعول، �شورة 

ال�شفر،  جواز  �شورة  بحجم  فوتوغرافية 

)التوجيهية(،  الثانوية  املرحلة  �شهادات 

واإفادة بح�شن ال�شرية وال�شلوك مل مير عليها 

اأكرث من �شنة واحدة.

�خلمي�س.. �آخر يوم لتقدمي 

طلبـات �للتحـاق بالبوليتكنـك

اأحمد مال اهلل

اأحمد مال اهلل

�ملاجد: تعزيز �صالمة �ملالحة ومنع �لتلوث �لبحري

تنفيذاً لتوجيهات �شمو رئي�س الوزراء 

مريز� يزور حمافظة �ملحرق ويلتقي مبو�طنيها لبحث مطالبهم

د.مريزا 

خالل 

زيارته 

للمحرق

ل�شاحب  ال�شامية  التوجيهات  من  انطالقاً 

بحث  املوقر  الوزراء  رئي�ص  امللكي  ال�شمو 

املجال�ص  اىل  للنزول  وامل�شوؤولني  الوزراء 

وبحث  باملواطنني  لاللتقاء  واملحافظات 

علي  بن  عبداحل�شني  الدكتور  قام  متطلباتهم، 

واملاء  الكهرباء  ل�شوؤون  الدولة  وزير  مريزا 

والتقى  اأم�ص  يوم  املحرق  حمافظة  بزيارة 

على  واطلع  املحافظة  ومواطني  باأهايل 

الكهرباء  احتياجاتهم ومتطلباتهم من خدمات 

واملاء.

وكان يف ا�شتقبال الوزير لدى و�شوله اإىل 

حمافظة املحرق  �شلمان بن عي�شى بن هندي 

حمافظ املحرق وعدد من امل�شوؤولني باملحافظة 

جاوؤوا  الذين  املحرق  اأهايل  من  وجمع 

ليعر�شوا على الوزير مالحظاتهم ومتطلباتهم 

الكهرباء واملاء و�شبل تطويرها  حول خدمات 

ما  لكل  املجتمعية  ال�شراكة  نحو  وال�شعي 

خا�شة  املحرق  اأهايل  و�شالح  �شاأنه خري  من 

وجميع املواطنني عامة فيما يتعلق باخلدمات 

التي تقدمها هيئة الكهرباء واملاء وجودتها.

مريزا  الوزير  �شكر  اللقاء  بداية  ويف 

ب�شكل  وحتدث  اال�شت�شافة  على  املحافظ 

تهم  التي  املحاور  من  حمورين  عن  تف�شيلي 

الكهرباء  هيئة  ا�شتعدادات  احدهما  املواطنني 

عن  الثاين  واملحور  العام  هذا  ل�شيف  واملاء 

لتق�شيط  الهيئة  تقدمها  التي  الت�شهيالت 

املرتاكمة  واملبالغ  واملاء  الكهرباء  م�شتحقات 

واملتقاعدين  واملر�شى  واالأرامل  للمع�شرين 

الكرمية ل�شمو رئي�ص  التوجيهات  من  انطالقاً 

تقوم  الهيئة  اأن  بنينّ  حيث  املوقر،  الوزراء 

بالتق�شيط على احل�شابات املنزلية للمع�شرين 

التي  احلاالت  بع�ص  ويف  �شنوات   4 لغاية 

اأن دخل امل�شرتك يقل عن م�شتوى  يثبت فيها 

احت�شاب  طريق  عن  ذلك  من  اأكرث  اإىل  معني 

وتدر�ص  ال�شهري،  اال�شتهالك  متو�شط  �شعف 

كل حالة على حدة.

ا�شتعدادات  لالأهايل  الوزير  �شرح  بعدها 

رم�شان  و�شهر  العام  هذا  ل�شيف  الهيئة 

التي  االإح�شائيات  بع�ص  واأو�شح  املبارك 

االنقطاعات  متو�شط  انخفا�ص  على  تدل 

مع  باملقارنة  املا�شي  العام  خالل  الكهربائية 

به  قامت  ما  كذلك  واأو�شح  املا�شية،  االأعوام 

االت�شاالت  مركز  تطوير يف خدمة  من  الهيئة 

اأ�شاد  البالغات ومتابعتها، حيث  وتعامله مع 

االأهايل بالتطــور والتح�شن امللحوظ يف خدمة 

الكهرباء واملاء.


