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 »وفد الشعبة« يشارك في اجتماعات
االتحاد البرلماني الدولي بصربيا

عقد الثالثاء، االجتماع التنس��يقي 
البرلمانية  الشعبة  وفد  لمشاركة 
اجتماع  ف��ي  البحري��ن  بمملك��ة 
الجمعي��ة العام��ة )141( لالتحاد 
البرلماني الدولي، والدورة )205( 
للمجل��س الحاك��م، واجتماع��ات 
والفعالي��ات  الدائم��ة،  اللج��ان 
المصاحب��ة، المق��رر عقده��ا في 
بلغ��راد   - الصربي��ة  العاصم��ة 
منتصف أكتوبر الجاري، برئاس��ة 
رئيس��ة مجل��س الن��واب فوزي��ة 

زينل.
وخ��الل االجتماع، أكدت رئيس��ة 
مجل��س النواب - رئيس��ة الوفد، 
على أهمية المشاركات البرلمانية 
الدولية واإلقليمية، واس��تعراض 
جهود مملكة البحرين في مختلف 
النهج  انج��ازات  وإبراز  المجاالت، 
اإلصالحي الشامل، بقيادة حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 

المفدى.
وأشارت إلى أن الشعبة البرلمانية 
ف��ي مملك��ة البحري��ن حرص��ت 

بالدبلوماس��ية  االهتم��ام  عل��ى 
أهمية  م��ع  تماش��يًا  البرلماني��ة 
دورها في تنمية وتعزيز العالقات 
ومد جس��ور  الخارجية  البرلمانية 
الصداق��ة والتع��اون م��ع مختلف 
البرلمانات من أج��ل إثراء العمل 
البرلماني، واإلس��هام في إرس��اء 
مبادئ األمن والس��الم الدوليين، 
والمش��اركة بفعالي��ة في رس��م 

مستقبل العالم نحو األفضل.
وحضر االجتماع التنسيقي كل من 
األعض��اء والن��واب: النائب األول 

لرئي��س مجلس الش��ورى- نائب 
رئيس الوفد العضو جمال فخرو، 
والنائ��ب الثان��ي لرئيس مجلس 
الش��ورى العض��و هال��ة رم��زي، 
الخارجية  الش��ؤون  لجنة  ورئيس 
واألمن والدفاع الوطني بمجلس 
النائب محمد السيس��ي  الن��واب 
البوعينين، ورئيس��ة لجنة شئون 
الم��رأة والطف��ل بمجلس النواب 
النائ��ب فاطمة القط��ري، وعضو 
لجن��ة المراف��ق العام��ة والبيئ��ة 
العضو جميلة  الش��ورى  بمجلس 
س��لمان، واألمين العام بمجلس 
النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية 
للشعبة البرلمانية راشد بونجمة.

بح��ث  ت��م  االجتم��اع،  وخ��الل 
مس��تجدات وترتيبات المشاركة، 
االجتماعات  برنامج  واس��تعراض 
واجتماعات  والتنس��يقية  العام��ة 
اللجان، واألنشطة التي من المزمع 
أن يق��وم به��ا الوفد خ��الل فترة 
مش��اركته، وأبرز البنود المدرجة 
عل��ى ج��دول أعماله��ا. بجان��ب 
اللقاءات التنس��يقية للمجموعات 

واآلسيوية،  واإلس��المية  العربية 
بغرض تنسيق المواقف وبلورتها 
حول ابرز القضايا المطروحة، مع 
النظر في القضاي��ا الطارئة التي 
س��يتم التطرق إليها ضمن س��ير 

مناقشات الدورة البرلمانية.
وم��ن المق��رر أن يت��م تتضم��ن 
البرلمان��ي  االتح��اد  اجتماع��ات 
الدول��ي االحتف��ال بذك��رى مرور 
130 عامًا على تأس��يس االتحاد، 
والمناقش��ة العامة حول موضوع 
األدوار  الدول��ي:  القان��ون  تعزيز 
واآللي��ات البرلمانية، ومس��اهمة 
التعاون اإلقليمي، وبحث موضوع 
التغطية الصحية الشاملة بحلول 
ع��ام 2030: دور البرلمان��ات في 
ضمان الحق ف��ي الصحة، بجانب 
الدائم��ة،  اللج��ان  اجتماع��ات 
النساء  ومنتدى  الفرعية،  واللجان 
البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين 
الش��باب، واجتماع جمعية األمناء 
العامي��ن للبرلمان��ات الوطني��ة، 
باإلضاف��ة إل��ى عدد م��ن ورش 

العمل واألنشطة المصاحبة.

رئيسة مجلس النواب

زينل تهنئ رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار بجائزة 

سلطان العويس
بعثت فوزية بنت عبداهلل زينل 
رئيس��ة مجلس الن��واب برقية 
تهنئة للش��يخة مي بنت محمد 
آل خليفة رئيسة هيئة البحرين 
للثقاف��ة واآلث��ار، أعرب��ت فيها 
ع��ن بالغ التهان��ي والتبريكات 
بفوزها بجائ��زة اإلنجاز الثقافي 
والعلم��ي لمؤسس��ة س��لطان 
بن علي العوي��س، في دورتها 

السادسة عشرة.
مجل��س  رئيس��ة  وأش��ادت 
الن��واب بدور وجهود الش��يخة 
م��ي بنت محم��د آل خليفة في 
الثقافي  القط��اع  وتطوير  دعم 
الوطن��ي، وإس��هاماتها البارزة 

الت��راث  عل��ى  الحف��اظ  ف��ي 
البحرين��ي الحض��اري، وتحقيق 
الرفيع��ة  الدولي��ة  المكان��ة 
لمملك��ة البحري��ن ف��ي مجال 
التراث والثقافة، في ظل العهد 
الزاهر لحض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى.
وأك��دت دع��م مجل��س النواب 
الثقافي��ة  المش��اريع  لكاف��ة 
ومش��يرة  الوطن��ي،  والتاري��خ 
إل��ى أن ه��ذه الجائ��زة تضاف 
إلنجازات العه��د الزاهر والنهج 
اإلصالحي الش��امل في مملكة 

البحرين.

 مجلس النواب
يستقبل موظفي الشيوخ األمريكي

أك��د النائب عب��داهلل ال��ذوادي رئي��س لجنة 
حقوق اإلنس��ان البرلمانية على أهمية ترسيخ 
مبادىء التعاون وتب��ادل الخبرات بين مختلف 
البرلمانية الس��يما  المؤسس��ات والمجال��س 
مجلس النواب والش��يوخ األمريكي الذي شهد 
على مدى سنوات طويلة الكثير من التحديات 

والتطور مما جعله أحد أهم برلمانات العالم.
و أوض��ح ال��ذوادي أن العالق��ات الت��ي تربط 
البحرين مع الواليات المتح��دة األمريكية وما 
تحظ��ى به من اهتمام رفي��ع من جاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
تاريخية وعميقة على كافة األصعدة، مش��يدا 
بعم��ق العالقات االس��تراتيجية بي��ن البلدين 

الصديقين.
جاء ذلك لدى استقبال مجلس النواب، الثالثاء، 
لعدد من موظفي مجلس��ي النواب والش��يوخ 
األمريكي، وحضر اللقاء كل من النائب عبداهلل 
الذوادي، والنائب علي اسحاقي، والنائب أحمد 

العامر.
وناق��ش النائ��ب علي إس��حاقي رئي��س لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية مع الوفد أهمية 
االطالع عل��ى خبرة مجلس الن��واب األمريكي 
في إعداد البحوث التشريعية والقانونية، وأبرز 
التحدي��ات التي يواجهها النائب أو العضو عند 
انتخاب��ه و آلية التعام��ل مع تل��ك التحديات، 
إلى جانب التطرق إل��ى نظام التقاعد واعتماد 

ميزانية الدولة.
من جانب��ه ناقش النائب أحم��د العامر كيفية 
تعاطي مجلس النواب مع المواضيع والقوانين 
المشتركة مع الحكومة، والحاجة لنشر الثقافة 
البرلماني��ة بي��ن مختلف فئ��ات المجتمع لرفع 

نسبة الوعي بالعمل البرلماني.
من جانب آخر استعرض الذوادي مقترح إنشاء 
الهيئة الوطنية لألمن الس��يبراني والذي بات 
ضرورة في اآلونة األخيرة التي شهدتها مملكة 
البحري��ن والش��رق األوس��ط ف��ي التعامل مع 
المحاوالت اإلرهابية للحروب الس��يبرانية من 

خالل اخت��راق األنظمة اإللكترونية وتس��ريب 
المعلومات االس��تخبارية والوثائق الس��رية، و 
أهمية تع��اون برلمانات ال��دول في دعم مثل 

هذا المقترح .
من جهتهم أش��اد الوفد بالتجربة البرلمانية ، 
معربين عن إعجابهم بآلية العمل في برلمان 
البحري��ن ال��ذي اس��تطاع خالل فت��رة قصيرة 
أن يحاك��ي طريقة عمل البرلمان��ات العريقة، 
والمبادرات الحضاري��ة الرفيعة التي يقوم بها 
محليا ودوليا، متمنين لمملكة البحرين المزيد 

من التقدم واالزدهار.

»أمانة العاصمة« لـ                : 
مناقصة داخلية لتوفير 

صهاريج شفط األمطار حال 
عدم توفر الميزانية

أك��د رئي��س لجن��ة الخدم��ات 
والمراف��ق العامة ف��ي مجلس 
العاصم��ة د. عبدالواحد  أمانة 
العاصم��ة  أمان��ة  أن  الن��كال، 
س��تطرح مناقص��ة داخلية في 
الميزاني��ة  توف��ر  ع��دم  ح��ال 
المطلوب��ة لتوفي��ر صهاري��ج، 
وذلك لتوفير 6 صهاريج لشفط 
األمطار في محافظة العاصمة.

أنه  ل�«الوط��ن«  الن��كال  وقال 
وفق��ًا لمتابعة أمان��ة العاصمة 
م��ع الجه��از التنفي��ذي ح��ول 
االس��تباقية  االس��تعدادات 
لموس��م األمط��ار، س��يتم في 
االس��تعانة  الحال��ي  الوق��ت 
بالشركة المكلفة بشفط مياه 
للقيام بأعمال  الصرف الصحي 
ش��فط مي��اه األمط��ار بجانب 
الت��ي  الصهاري��ج  اس��تخدام 

توفرها شركة النظافة.
ولفت إلى أن العقد المش��ترك 
الث��الث  والبلدي��ات  لألمان��ة 
والت��ي تق��وم وزارة األش��غال 
والتخطي��ط  والبلدي��ات 
العمران��ي علي��ه، الي��زال غير 
واضحًا من حيث الفترة الزمنية 
المناقصة  التي س��تطرح فيها 
والميزاني��ة المطلوبة، مضيفًا 
يق��ل  ال  وقت��ًا  :«ستس��تغرق 
ع��ن ش��هرين تقريب��ًا، علم��ًا 

بأن العق��د يش��مل توفير 20 
5 مضخ��ات منهم  صهريج��ًا، 

ألمانة العاصمة«.
لق��اء  أن  الن��كال  وأوض��ح 
المعنيين بالتعامل مع موس��م 
األمطار في الوزارة، كان مدرجًا 
اجتماع  أعم��ال  ضمن ج��دول 
لجنة الخدمات والمرافق العامة 
العاصم��ة،  أمان��ة  بمجل��س 
الماضي،  االثني��ن  والذي عقد 
وتأجل إلى اجتماع اللجنة خالل 
األسبوع القادم بناًء على رغبة 

الوزارة.
يش��ار إلى أن��ه خالل موس��م 
وفرت  الماضي  الع��ام  األمطار 
أمانه العاصم��ة 16 صهريجًا، 
حيث تمكنت من معالجة أكثر 

450 شحنة خالل 24 ساعة.

د. عبدالواحد النكال

 المضحكي تهنئ »بوليتكنك«
بشهادة استيفاء متطلبات ضمان الجودة

قامت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب 
د. جواهر شاهين المضحكي، بتسليم شهادة اجتياز 
متطلبات ضم��ان الجودة الصادرة ع��ن الهيئة، إلى 
رئي��س كلية البحرين التقني��ة »بوليتكنك البحرين« 
د. جيف زابودسكي، مهنِّئة الكلية بهيئتيها اإلدارية 
واألكاديمي��ة جنبًا إلى جنب الطلبة على هذا اإلنجاز، 
ال��ذي يصب في خدم��ة التعليم العالي ف��ي مملكتنا 

الغالية.
ج��اء ذلك خ��الل الزي��ارة الت��ي قامت به��ا الرئيس 
التنفي��ذي بهذه المناس��بة، ي��وم الثالث��اء الموافق 
األول من أكتوبر 2019، وبحضور عدد من مسؤولي 

الهيئة والكلية.
وأعربت المضحكي عن س��عادتها للتميّز المؤسسي 
ال��ذي حققت��ه كلي��ة البحري��ن التقني��ة »بوليتكنك 
البحري��ن« ؛ باس��تيفائها متطلب��ات ضم��ان الجودة 
لل��دورة الثانية م��ن المراجعة المؤسس��ية الصادرة 
عن هيئة جودة التعليم والتدريب، بعد اعتماد تقرير 
استيفائها من قِبَِل المجلس األعلى لتطوير التعليم 
والتدريب برئاس��ة سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل 
خليفة نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء رئيس المجلس 
األعل��ى لتطوي��ر التعلي��م والتدري��ب، ف��ي جلس��ته 

المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2019.
كما أش��ارت الرئيس التنفيذي لهيئ��ة جودة التعليم 
والتدري��ب إل��ى أنَّ نج��اح كلي��ة البحري��ن التقني��ة 
»بوليتكنك البحرين«، بتحقيق هذا اإلنجاز هو شهادة 
بجدي��ة المب��ادرات التطويرية في األداء المؤسس��ي 
للنهوض بالتعلي��م والتدريب في مملك��ة البحرين، 

المؤسس��ية؛  للمراجع��ات  الفرص��ة  والت��ي هيّ��أت 
للوص��ول بمؤسس��ات التعلي��م العال��ي إل��ى أفضل 
المراكز والمس��تويات ليس على الصعي��د الداخلي، 
دًة  بل تتخطاه إلى المستوى اإلقليمي والدولي، مؤكِّ
في الوق��ت ذاته على أنَّ هذا النجاح هو نتيجة جهود 
مش��كورة بُذلت من الهيئتي��ن اإلدارية األكاديمية، 
متمني��ًة له��ا أْن تواصل عملية التطوير والتحس��ين 
الداخلي في األداء المؤسس��ي؛ للحفاظ على السمعة 

الطيبة التي تحققت لها.
من جهت��ه، أعرب الرئيس التنفي��ذي لكلية البحرين 
التقني��ة »بوليتكن��ك البحرين« د. جيف زابودس��كي 
عن مدى س��عادته واعتزازه بهذا اإلنجاز الكبير الذي 
ُأشِ��يدَ به من أعلى الجه��ات الرقابية على منظومة 
التعلي��م والتدري��ب ف��ي مملك��ة البحري��ن؛ تقييمًا 

ومراجعًة لألداء المؤسس��ي والتعليمي، ومن أكثرها 
نزاهًة ومصداقيًة واحترافية في الحكم بش��كل علمي 
منصف، مش��يرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا اإلنجاز 
يضاف إلى سلسلة إنجازات سابقة حققتها البوليتكنك 
خالل فترة ال تتعدى عش��رة أع��وام فقط، وهي فترة 
وجيزة مقارن��ة بحجم هذه اإلنجازات، ومنها االعتماد 
األكاديمي والمؤسس��ي، وإدراج برامجها األكاديمية 
على اإلطار الوطني للمؤهالت، وإعفاء خريجي الكلية 
م��ن حملة ش��هادة البكالوريوس ف��ي إدارة األعمال 
- تخص��ص المحاس��بة، من تس��ع أوراق في امتحان 
ش��هادة جمعية المحاس��بين القانونيين المعتمدين 
البريطاني��ة )ACCA( ، وغير ذلك من اإلنجازات التي 
ساهمت في تعزيز س��معة البوليتكنك، وإدراجها في 
قمة تصنيف مؤسس��ات التعليم العالي على مستوى 

المملك��ة، وحجزها مكانً��ا مميزًا في حق��ل التعليم 
العالي على مستوى المنطقة، وكون سمعتُها المبنية 
على قوة برامجها األكاديمي��ة ومخرجاتها التعليمية 
التي تلبي احتياجات س��وق العمل س��ببًا في توظيف 
ما يربو على 86% من خريجيها خالل فترة وجيزة من 
تخرجه��م، وحصول عدد من طالبه��ا الحاليين على 
وظائف وهم ال يزالون على مقاعد الدراس��ة، ومنهم 
م��ن تمكن من إطالق وإدارة مش��روعاتهم الخاصة، 
عدا تمك��ن طلبتها م��ن حصد العديد م��ن الجوائز 
المرموقة، والمراكز المتقدمة خالل مش��اركاتهم في 
المس��ابقات المحلية، واإلقليمي��ة، والعالمية، وباتوا 
مفضلين من قبل أرباب األعمال في القطاعين العام 

والخاص.
وأضاف زابودسكي: »أتوجه بخالص الشكر والتقدير 
لجميع منتسبي البوليتكنك؛ لمساهمتهم في تحقيق 
هذه اإلنجازات، وعملهم المضني ضمن فريق واحد، 
هدفه االرتقاء بهذه المؤسسة التعليمية إلى مصاف 
مؤسس��ات التعلي��م العالي العالمي��ة المرموقة، كما 
أهنئ مجلس األمناء برئاس��ة س��عادة الش��يخ هشام 
ب��ن عبدالعزيز آل خليفة على ما ت��م تحقيقه، مثمنًا 
دور المجل��س وحرص��ه الدائ��م على متابع��ة ودعم 
عمل اإلدارة التنفيذية ط��وال الفترة الماضية، وبذل 
أعضاء المجلس الجهود الكبيرة من خالل ترؤس��هم 
وعضويتهم العدي��د من اللجان المنبثق��ة عنه؛ مما 
س��اعد في تخطي العديد م��ن العقبات، وتهيئة بيئة 
العمل؛ لتكون أرضًا خصبًة وخالقًة، غرست فينا روح 

التفاني واإلبداع واالبتكار«.


