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بالدنا

ا�ستعرا�ض التعاون بني “الدفاع” و“الأمن الوطني”

املنام���ة  -بن���ا :ا�س���تقبل القائ���د العام
لق���وة دفاع البحرين امل�ش�ي�ر الركن ال�ش���يخ
خليفة ب���ن �أحمد �آل خليفة مبكتبه يف القيادة
العام���ة �ص���باح �أم����س رئي����س جه���از الأم���ن
الوطني ال�ش���يخ ط�ل�ال بن حمم���د �آل خليفة.
و�أثناء اللقاء ،رحب القائد العام لقوة الدفاع
برئي�س جهاز الأمن الوطني ،ومت ا�س���تعرا�ض
عالق���ات التع���اون بني ق���وة دف���اع البحرين
وجه���از الأمن الوطني ،كم���ا مت بحث عدد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

 ...والتنسيق مع “النواب”
كما ا�س���تقبل القائد الع���ام لقوة دفاع
البحرين مبكتب���ه يف القيادة العامة �ص���باح
�أم�س النائب عبداحلليم مراد .و�أثناء اللقاء،
رح���ب القائ���د العام لق���وة دف���اع البحرين
بع�ض���و جمل�س الن���واب ،ومت بحث عدد من
املو�ض���وعات ذات االهتم���ام امل�ش�ت�رك،
والتي من �ش����أنها تعزيز التعاون والتن�سيق
بني قوة دفاع البحرين وجمل�س النواب.

قوة الدفاع حتتفل بانتهاء تدريب وحدة ع�سكرية

املنام���ة  -بن���ا :احتفل���ت ق���وة دف���اع
البحري���ن �ص���باح �أم�س بانتهاء ف�ت�رة الإعداد
والتدري���ب الع�س���كري ملجموع���ة املتدربني
باحدى وح���دات قوة الدفاع ،وذلك بح�ض���ور
قائد وحدة الق���وة االحتياطية امللكية اللواء
الركن من�ي�ر ال�س���بيعي .وبد�أ احلف���ل بتالوة
�آي���ات من الذكر احلكيم بعده���ا �ألقيت كلمة

ترحيبية بهذه املنا�سبة قُدم فيها �رشحا موجزا
عن �أه���م الربام���ج ومراحل �س�ي�ر التدريبات
النظرية والتطبيقات العملية التي ا�ش���تملت
عليه���ا فرتة الإع���داد والتدري���ب .ويف ختام
احلف���ل ،وزع قائد وح���دة الق���وة االحتياطية
امللكية ال�شهادات على املتدربني ،واجلوائز
التقديرية على املتفوقني.

local@albiladpress.com

دعا للإ�رساع يف �إجناز امل�رشوع ...حممد بن مبارك:

حت�سني �أداء املدار�س �أ�سا�س عملية تطوير التعليم والتدريب

املنامة  -بنا :تر�أ�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء
رئي�س املجل����س الأعلى لتطوي���ر التعليم والتدريب
�س���مو ال�ش���يخ حممد بن مب���ارك �آل خليف���ة يف مكتبه
بق�رص الق�ضيبية �أم�س اجتماع املجل�س.
ويف بداية االجتماع ،ا�س���تمع املجل�س �إىل تقرير
حول "بوليتكنك البحرين" ت�ض���من �إجن���ازات الكلية
يف الف�ص���لني ال�س���ابقني� ،إذ تلقت الكلية �إ�شادات
وجوائز من م�ؤ�س�س���ات دولية� ،إ�ض���افة �إىل ما حققته
من نتائج يف رفع ن�س���بة توظي���ف طلبتها اخلريجني
يف �س���وق العم���ل �إىل  ،% 87كم���ا ناق����ش املجل����س
الو�ضع املايل للكلية و�س���بل دعمها من �أجل �ضمان
ا�ستمرارية عملها وحتقيق �أهدافها.
وا�س���تمع املجل����س �إىل تقري���ر مف�ص���ل ح���ول
�س�ي�ر العمل يف م��ش�روع حت�س�ي�ن �أداء املدار�س الذي
يت�ض���من برنامج تو�أمة املدار�س ذات الأداء املرتفع
واملت���دين؛ من �أجل تبادل اخل�ب�رات ،وبرنامج تعزيز
القيادة املدر�سية واال�ستفادة من اخلربات ،يف �ضوء

العاهل حري�ص على جعل ال�شباب عن� ًرصا فاعالً يف التنمية

�أع���رب النائ���ب الأول لرئي����س املجل����س الأعلى
لل�ش���باب والريا�ض���ة رئي�س االحتاد البحريني لألعاب
الق���وى �س���مو ال�ش���يخ خالد ب���ن حم���د �آل خليفة عن
�س���عادته ب�إطالق مملك���ة البحرين جائ���زة امللك حمد
لتمكني ال�شباب لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
باجلل�س���ة االفتتاحي���ة ملنت���دى املجل����س االجتماعي
واالقت�ص���ادي ال�س���اد�س لل�ش���باب ،الذي �أقيم مبقر
الأمم املتح���دة بنيويورك .وقال �س���موه "�إن اجلائزة
ت�أت���ي مبادرة من عاهل البالد �ص���احب اجلاللة امللك
حمد بن عي�س���ى �آل خليفة؛ لت�شجيع ال�شباب مبختلف
دول الع���امل بامل�ش���اركة والإ�س���هام يف التنمية ،ومن
�ش�أنها �أن ت�س���هم يف تقدم وتطور ال�شعوب .ويف هذا
املقام نع���رب عن فخرن���ا واعتزازنا مبب���ادرة جاللته
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ما تو�ص���لت �إليه اللجان الرئي�سة والفرعية امل�شكلة
لهذه الغاية.
ويف هذا ال�ص���دد ،وجه �س���مو ال�ش���يخ حممد بن
مب���ارك �آل خليفة �إىل �رضورة الإ�رساع يف �إجناز امل�رشوع
الذي �سيعزز العملية التعليمة يف املدار�س.
ث���م ا�س���تعر�ض املجل����س تقري���را ح���ول �س�ي�ر
العم���ل يف تنفيذ ق���رار جمل�س الوزراء ب�ش����أن النظام

الوطن���ي املوح���د لالمتحان���ات الذي مت بتن�س���يق ما
ب�ي�ن وزارة الرتبية والتعليم وهيئ���ة جودة التعليم،
�إذ �أك���د املجل�س �أهمية التدرج يف تطبيق االمتحانات
الوطني���ة املوحدة ،و�أهمي���ة االنتق���ال باملناهج من
مرحلة حتقي���ق متطلب���ات االمتحان���ات الوطنية �إىل
مرحلة حتقيق متطلبات االختبارات الدولية كاختبار
" "Timssواختبار "."Pirls

�سموه يعرب عن �سعادته ب�إطالق جائزة امللك حمد للتمكني ...خالد بن حمد:

تحت رعاية
معالي الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

 ٩-٧فبراير ٢٠١٧

•�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء مرتئ�سا ً االجتماع

ب�إطالق اجلائزة لتمكني ال�ش���باب ،التي تعترب الأوىل
من نوعها على م�ستوى العامل ،والتي ت�أتي من �إميان
جاللته بق���درات و�إمكانات ال�ش���باب ليكون���وا عن�رصا
فاعال يف التنمية امل�س���تدامة" .وقال �س���موه" :يبذل
ممثل جاللة امللك للأعمال اخلريية و�ش����ؤون ال�شباب
رئي�س املجل����س الأعلى لل�ش���باب والريا�ض���ة رئي�س
اللجنة الأوملبية البحرينية �س���مو ال�شيخ نا�رص بن حمد
�آل خليفة ،جهودا وا�ضحة لرتجمة التوجيهات امللكية
الداعمة لتمكني ال�شباب البحريني مبختلف امليادين،
عرب اال�س�ت�راتيجية التي ر�سمها �سموه لدفع ال�شباب
نحو الإبداع واالبتكار و�إب���راز القدرات ،التي تنعك�س
عل���ى �أدائه���م ال���ذي يخ���دم تط���ور وارتق���اء خمتلف
املجاالت ال�سيما يف قطاع ال�شباب والريا�ضة".

•�سمو ال�شيخ خالد بن حمد

مي بنت حممد وكمال �أحمد يناق�شان ت�صاميم امل�رشوع

�إعادة ترميم مبنى اجلمارك حلفظ التاريخ البحريني

املنامة  -بنا :ناق�ش���ت رئي�سة هيئة
البحرين للثقافة والآثار ال�شيخة مي بنت
حمم���د �آل خليفة مببنى ب���اب البحرين مع
وف���د وزارة املوا�ص�ل�ات واالت�ص���االت
برئا�س���ة الوزي���ر كم���ال �أحمد ،ع���ددا من
امل�ش���اريع امل�ش�ت�ركة من �أبرزه���ا �إعادة
ترمي���م مبن���ى اجلم���ارك التابع لل���وزارة
والواقع يف �شمال منطقة باب البحرين.
وا�س���تعر�ض الطرف���ان الت�ص���اميم
الهند�سية اخلا�صة بامل�رشوع والتي يقوم
به���ا فري���ق هند�س���ي خمت����ص بالهيئة،
والذي يهدف �إىل حفظ التاريخ البحريني
فيم���ا يتعل���ق ببداي���ة العم���ل احلكوم���ي
اجلمركي .و�أكدت ال�شيخة مي بنت حممد
�أن هيئة البحرين للثقافة والآثار حتر�ص
عل���ى �إنق���اذ العم���ران وتوثي���ق خمتل���ف
املراحل التاريخي���ة للبحرين ،كما نوهت
بدور العمارة يف احلفاظ على املوجودات
واملكت�ش���فات ،معترب ًة �إياها �أداة ثقافية
ملعاجل���ة التاري���خ و�إع���ادة �إحيائه دومنا
امل�س���ا�س بالهيكل الأ�س���ا�س للم�ش���اريع
والبناءات احل�ضارية .كما �أ�شادت بالعمل

•خالل االجتماع

املتوا�صل واملثمر مع وزارة املوا�صالت
واالت�ص���االت والتي كانت نتيجتها العام
 2015افتت���اح دائ���رة الربي���د ،كمتحف
توثيق���ي لالت�ص���االت وبداي���ة احلرك���ة
الربيدية واملرا�سالت يف املنطقة.
ب���دوره �ش���كر الوزي���ر ،ال�ش���يخة مي
بنت حممد على التعاون امل�ستمر والدور
البارز يف املحافظة على الرتاث البحريني
الأ�صيل ،و�أ�ضاف �أن لهيئة الثقافة دوراً
مهما ً ومميزاً يف م�رشوع ترميم و�إعادة �إحياء
بريد املنامة (اجلمارك �س���ابقا ً)� ،ض���من

حزمة من امل�شاريع التطويرية الذي تقوم
بها للرتمي���م والعناية باملنطقة الرتاثية
�إبرازاً للأ�صالة الفريدة للمباين التاريخية
ب�س���احة باب البحرين التي كانت والزالت
قبلة لرواد اململكة ال�ساعني �إىل التعرف
على احلقب الزمنية املختلفة.
كم���ا �أ�ش���اد ب���دور الهيئة يف و�ض���ع
مل�س���اتها لإعادة احلي���اة ملختلف املباين
القدمي���ة باململك���ة لإميانه���ا ب��ض�رورة
احلف���اظ عل���ى امل���وروث احل�ض���اري
وال�شعبي الزاهر للأجيال القادمة.

ابتداء من يوم  4فرباير تعزيزاً للن�شاط الثقايف

مهرجان “تاء ال�شباب” ي�ستعد لإطالق ن�سخته الثامنة
املنامة  -بنا :يوا�ص���ل مهرجان
"ت���اء ال�ش���باب" التح�ض�ي�ر لإط�ل�اق
ن�س���خته الثامنة يوم ال�سبت  4فرباير
اجل���اري بدعم م���ن "متك�ي�ن" ،حيث
يعمل �ش���باب املهرجان عل���ى �إعداد
الأن�ش���طة الت���ي �ست�س���تمر لقراب���ة
�أ�سبوعني ،وتتزامن مع ذكرى ميثاق
العم���ل الوطن���ي .ويتواف���ق عم���ل
مهرج���ان "ت���اء ال�ش���باب" مع �ش���عار
هيئة البحرين للثقاف���ة والآثار لعام
2017م "�آثارن���ا �إن حك���ت" .ويقدم
مبنظو ٍر �ش���بابيّ عمالً �إبداعيا ً متنوعا ً
يلخّ�ص���ه يف تاءاته الث�ل�اث "تنقيب،
جتريد ،حتلي���ل" ،فينقّب عن الفكرة
ب�صفتها الإرث الإن�ساين ،ثم يجرّدها
م���ن كل ال�ص���ور النمطي���ة والأف���كار
امل�سبقة وعوامل الت�شوي�ش ،ويحلّلها

بعد �أن �أ�صبحت نقّية متجرّدة.
وي�ض���م املهرجان ه���ذا العام 7
مبادرات وهي( :كلن���ا نقر�أ) املعنيّة
بغر����س ح���ب القراءة وي�ش���ارك فيها
عدد م���ن الأدب���اء وكب���ار املفكّ رين،
(دراي����ش) التي تعك�س ما ت�ش���تغله
املبادرة م���ن تركيز على العمارة وما
حتتويها م���ن �إبداع وثقافة( ،حفاوة)
التي حتتف���ي ب�أهم القامات الفكرية
يف العامل وتد�ش���ن يف كل ع���ام كتابا ً
ح���ول �شخ�ص���ية ثقافي���ة بعن���وان

"�أطياف"( ،تكنيك) التي ت�س���توعب
الثقاف���ة التكنولوجيّ���ة واملتغيرّ ات
التقنية يف ع�رص ال�رسعة( ،م�رسح) التي
توا�ص���ل ا�ش���تغالها يف ن��ش�ر الثقافة
امل�رسحيّ���ة( ،حي���اة) الت���ي تنطل���ق
بفكرته���ا عن مق���درة ال�ش���باب على
اختيار من���ط حياتيّ �أجمل و�أف�ض���ل،
و�أخريًا مبادرة (هارموين) التي تهت ّم
ب�إحي���اء ثقاف���ة املو�س���يقى الهادفة
والت���ي ترتق���ي بامل�ش���هد الثق���ايف
العام.
كما يوا�ص���ل املهرجان ت�أ�سي�سه
لطاقات ال�شباب املتطوّع عرب جلنتيّ
العالق���ات العامّ ة والإع�ل�ام ،واللتان
تعم�ل�ان عل���ى تدري���ب امل�ش���اركني
فيهم���ا من خالل ور�ش عم���ل متنوّعة
واملخت�صني.
ّ
يقدّمها عدد من اخلرباء

