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ن��صر بن حمد هن�أ ويل العهد 

بتعيينه ن�ئبً� اأوالً لرئي�س الوزراء

خليفة  �آل  حمد  بن  نا�صر  �ل�صيخ  �صمو  هناأ 

رئي�س  و�لريا�صة  لل�صباب  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س 

�مللكي  �ل�صمو  �لبحرينية، �صاحب  �لوملبية  �للجنة 

�لأمري �صلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد مبنا�صبة 

�صدور �لإر�دة �مللكية �ل�صامية بتعيني �صموه نائبا 

�أجهزة  �أد�ء  لتطوير  �لوزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �أول 

�ل�صلطة �لتنفيذية.

تتويجا  ياأتي  �مللكي  �لقر�ر  �ن  �صموه  و�أ�صاف 

بن  خليفة  �لأمري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  جلهود 

�أد�ء  تطوير  يف  �لوزر�ء  رئي�س  خليفة  �آل  �صلمان 

قدر�ت  �صت�صهم  و�لتي  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �أجهزة 

�صمو ويل �لعهد يف تدعيمها وم�صاندتها.

�صاحب  قر�ر  �ن  نا�صر  �ل�صيخ  �صمو  و�أكد 

�آل خليفة ملك �لبالد  �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى 

�لعهد  ويل  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  بتعيني  �ملفدى 

تطوير  على  جاللته  حر�س  ليعك�س  جاء  �لأمني 

بال�صكل  يعود  مبا  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �أجهزة  �أد�ء 

م�صيد�  للمو�طنني  �ملقدمة  �خلدمات  على  �ليجابي 

�لتي ميتلكها �صاحب  �لكبرية  بالقدر�ت و�خلرب�ت 

يف  �صي�صهم  �لذي  �لمر  �لعهد  ويل  �مللكي  �ل�صمو 

�لرتقاء بالعمل �حلكومي.

عبدالغف�ر ي�صيد مبعر�س »نحو ع�مل خ�ل من االأ�صلحة النووية«
عبد�لغفار  حممد  �لدكتور  ��صتقبل 

لل�صوؤون  �مللك  جاللة  م�صت�صار 

جمل�س  ورئي�س  �لدبلوما�صية 

للدر��صات  �لبحرين  مركز  �أمناء 

و�لطاقة  و�لدولية  �ل�صرت�تيجية 

»در��صات« يف مكتبه، �صيغيكي �صومي 

�صفري �جلمهورية �ليابانية لدى مملكة 

�لبحرين وهريوت�صوغو تر��صكي مدير 

غاكاي  �صوكا  مبنظمة  �ل�صالم  �صوؤون 

. SGI لدولية�

عن  �لز�ئر�ن  �أعرب  �للقاء،  خالل 

�لتي  للجهود  وتقديرهما  �صكرهما 

تنظيم  يف  كم�صارك  »در��صات«  بذلها 

ثقافة  �إىل  �لعنف  ثقافة  »من  معر�س 

�لأ�صلحة  من  خال  عامل  نحو  �ل�صالم: 

�ملنامة يوم  يفتتح يف  �لذي  �لنووية« 

�جلاري.  مار�س   13 �ملو�فق  �لأربعاء 

وقدم تر��صكي درع منظمة �صوكا غاكي 

عبد�لغفار  حممد  للدكتور  �لدولية 

تقدير� من �ملوؤ�ص�صة جلهود »در��صات« 

يف �إقامة �ملعر�س.

حممد  �لدكتور  �أثنى  جانبه،  من   

ن�صر  يف  �ملنظمة  دور  على  عبد�لغفار 

ثقافة �ل�صالم و�لت�صامح، و�أ�صاد بفكرة 

�لبحرين  مملكة  يف  و�إقامته  �ملعر�س 

�لتي ت�صارك �ليابان توجهاتها �لر�مية 

�إىل �حلد من �نت�صار �ل�صالح �لنووي، 

�ملعار�س  هذه  مثل  �إقامة  �أن  موؤكد�ً 

�لآثار  حول  �لوعي  ن�صر  يف  ي�صهم 

وخطورة  �لنووي  لل�صالح  �ملدمرة 

�لدمار  �أ�صلحة  لمتالك  �لت�صلح  �صباق 

�ملزيد  �إجر�ء  على  وت�صّجع  �ل�صامل، 

بالغة  �لق�صية  هذه  يف  �لنقا�صات  من 

و�ل�صالم  بالأمن  و�ملرتبطة  �لأهمية 

على  مبا�صرة  ينعك�س  �لذي  �لعاملي 

��صتقر�ر ورفاهية �ل�صعوب و�لبلد�ن. 

مدينة  �أول  هي  �ملنامة  �أن  يذكر 

حتت�صن  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف 

هذ� �ملعر�س �لذي ي�صارك يف تنظيمه 

للدر��صات  �لبحرين  مركز  من  كل 

و�لطاقة  و�لدولية  �ل�صرت�تيجية 

DERASAT، ومنظمة �صوكا جاكاي 
للق�صاء  �لدولية  و�حلملة   ،)SGI(
 ،)ICAN( �لنووية  �لأ�صلحة  على 

�ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �لإعالم  ومركز 

بري�س  )�أنرت  ووكالة   ،)UNIC(

معايل  برعاية  وذلك   IPS( �صريف�س( 

�ل�صيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة، وزير 

وبالتعاون  �لبحرين،  مملكة  خارجية 

مع حكومة مملكة �لبحرين و�ل�صفارة 

�ليابانية. 

 ومنُذ �نطالق �ملعر�س بتنظيم من 

SGI يف عام 2007 مت عر�صه يف �أكرث 
ومدينة  بلد�ً  موقعا يف 29  من 230 

منها نيويورك وجنيف وفيينا ولندن 

ومانيال  كوجن  وهوجن  وبرلني  وروما 

حول  �أخرى  رئي�صية  ومدن  وبانكوك 

�لعامل.

حممد عبدالغفار م�ستقبالً �سفري الياباين

ز�رت متحف فر�صاي ونوهت بالعالقات �لثقافية �لبحرينية �لفرن�صية.. �ل�صيخة مي:

ال�صي�حة ال تقت�صر على وطن واحد وتعتمد على التف�عل اجلغرايف 
�ل�صيخة  �لثقافة  وزيرة  ز�رت   

�لإعالم  ق�صم  �آل خليفة  بنت حممد  مي 

بكل  �لتقت  حيث  �لفرن�صي  �خلارجي 

من �أحمد �لقيعي مدير �لأخبار يف قناة 

مديرة  �لطّيب  و�صعاد  �لدولية  فرن�صا 

�إذ�عة مونت كارلو �لدولية معلنًة عرب 

كارلو  ملونت  �لإذ�عي  �لثقافة  برنامج 

للن�صاط  �لإعالمي  �لرتويج  �أهمّية 

ركناً  ُيعّد  و�لذي  و�ل�صياحي  �لثقايف 

يف  �لوز�رة  ��صرت�تيجّية  من  �أ�صا�صياً 

�لتي  للبحرين  �حلقيقية  �ل�صورة  نقل 

�لثقافية،  ف�صولها  �ل�صنة  هذه  تعي�س 

�صمن  و�لبيئّية  �لرتفيهية  �لريا�صية، 

جدول ن�صاطات مدرو�س ل�صنٍة ممّيزة.

�لبنية  عند  �لوزيرة  وتوّقفت 

�لثقافة  �صنة  وّثقتها  �لتي  �لتحتية 

�صاهمت  و�لتي   2012 لعام  �لعربية 

عا�صمة  �ملنامة  لإطالق  �لتح�صري  يف 

لل�صياحة �لعربية معربة عن �صعادتها 

كل  يف  فرن�صا  مع  �لد�ئم  للتعاون 

و�لذي  و�ل�صياحّية  �لثقافية  �ملجالت 

ُيثمر وجود�ً ممّيز�ً على خارطة �لن�صاط 

�لثقايف يف �لبحرين. 

و�أ�صارت �إىل �أّن �ل�صياحة كالثقافة، 

»ل تقت�صر على وطٍن و�حد بل تتعّد�ه 

بني  و�لتالقي  �لتفاعل  على  وتعتمد 

و�لبيئّية  �لثقافية  �جلغر�فيا  خمتلف 

�ل�صياحة  عا�صمة  من  نعطي  كي 

وتقدمي  �لتعاي�س  يف  منوذجاً  �لعربية 

�لختالف...«.  

�إذ�عة مونت كارلو  و�أعربت مديرة 

عن ترحيبها با�صت�صافة وزيرة �لثقافة 

�خلليجية  للمر�أة  مثالً  »تعترب  �لتي 

من  لها  �لآخر  �حرت�م  فر�صت  و�لتي 

�لعمل  يف  وتفانيها  غريتها  خالل 

�لثقايف �ملتمّيز«.

زيارتها  مي  �ل�صيخة  وتابعات 

�لفرن�صية �إىل متحف ق�صر فر�صاي �لذي 

فرن�صا  تاريخ  من  مهّمة  حقبًة  يعك�س 

حتاكي  حديثة  معار�س  وي�صتقطب 

�لزيارة  جاءت  حيث  �ملعا�صر  �لذوق 

ومتاحف  ق�صر  رئي�صة  من  بدعوة 

�مل�صت�صارة  بيغار،  كاترين  فر�صاي 

�لفرن�صي،  للرئي�س  �ل�صابقة  �لثقافية 

�لتي �أقامت غد�ًء على �صرف �لوزيرة.

زيارتها  خالل  �لوزيرة  و�أّكدت 

لق�صر فر�صاي �أهمية �لعالقات �لثقافية 

يف  �حلا�صرة  �لدولة  فرن�صا  مع 

�لبعثات  �حلديث عرب  �لبحرين  تاريخ 

�لفرن�صية �لتي ما ز�لت تنّقب عن �لآثار 

وتعود بنا �إىل �حل�صار�ت �ل�صالفة من 

تاريخ �لبحرين �لقدمي وعرب �لن�صاطات 

معربة  �ل�صياحة  �صنة  خالل  �لثقافية 

عن �صعادتها بالتعاون مع �صرح عريق 

و�حلقبة  �ملا�صي  عبق  لز�ئريه  يحمل 

�لذهبية من تاريخ �لدولة �لفرن�صية.

الدو�صري: الت�أكيد على تكثيف اجلهود

 اله�دفة اإىل ت�صريع توظيف البحرينيني

�لدو�صري  �صامل  �صباح  �لعمل  وز�رة  وكيل  تر�أ�س 

�لجتماع �لـ»21« للجنة �مل�صرتكة لقطاعي �لتدريب و�لعمل 

وذلك �أم�س �لأحد مبكتبه مببنى �لوز�رة.

�ملت�صلة  �ملهمة  �ملو��صيع  من  عدد�ً  �لجتماع  وبحث 

�إىل  �إ�صافة  عمل،  �لباحثني عن  �ملو�طنني  وتوظيف  بتدريب 

مناق�صة م�صاريع �لوز�رة يف �لعام 2013 و�آليات تنفيذها 

تنمية  �صعيد  على  �ملرجوة  �لأهد�ف  حتقيق  ي�صمن  مبا 

�لتوظيف  بر�مج  و��صتثمارها يف  �لوطنية  �لب�صرية  �ملو�رد 

�ملختلفة مبن�صاآت �لقطاع �خلا�س.

�لتوظيف  مر�كز  تطوير  �صبل  �إىل  �لجتماع  وتطرق 

مبا  �ململكة  حمافظات  مبختلف  للوز�رة  �لتابعة  و�لتدريب 

يعزز من قيامها بالدور �ملنوط بها يف تقدمي خدماتها �ل�صاملة 

للمو�طنني �لباحثني عن عمل وكذلك �أ�صحاب �لعمل، ويعمق 

من �ل�صر�كة �ملجتمعية خ�صو�صاً �ملر�كز �لقريبة من �ملناطق 

�ملوؤ�ص�صات  مع  �ملبا�صر  �لتو��صل  قنو�ت  لتعزيز  �ل�صناعية 

توظيف  لت�صهيل  �خلا�س  �لقطاع  يف  �لعاملة  و�ل�صركات 

نظام  لتطوير  مقرتح  مناق�صة  مت  كما  �لوطنية.  �لعمالة 

�لتعهد�ت �صمن �لأطر �لكفيلة بتحقيق �لتوز�ن �ملطلوب يف 

�صوق �لعمل مع �ملحافظة على ن�صب �لبحرنة �لنوعية �لتي 

فيها  �لعاملني  �أد�ء  وحت�صني  �ملن�صاآت  ��صتقر�ر  يف  ت�صاهم 

�لرب�مج  من  �ملزيد  توفري  �إىل  �إ�صافة  هذ�  �لنتاجية.  ورفع 

�ملو�طنني  من  عمل  عن  �لباحثني  توؤهل  �لتي  �لتدريبية 

على  و�لرتكيز  �خلا�س  �لقطاع  يف  �ملتوفرة  لل�صو�غر 

�لتناف�صية  �لقدرة  من  تزيد  تدريبية  ودور�ت  بر�مج  �يجاد 

للمو�طنني يف �صوق �لعمل.

انتظ�م الدرا�صة للف�صل

 الث�ين بـ »بوليتكنك البحرين«

لكلية  �لتنفيذي  �لرئي�س  باأعمال  �لقائم  �أعلن 

�لبحرين �لتقنية »بوليتكنك �لبحرين« �لدكتور حممد 

�لدر��صي  للف�صل  �لدر��صة  �نتظام  �لع�صريي  �إبر�هيم 

�لثاين من �لعام �لأكادميي �جلاري 2012 – 2013م، 

�لأحد  من  بدًء�  �لأكادميية،  �لرب�مج  جميع  يف  وذلك 

موؤكًد�  �ملقبل  يوليو  من  �لر�بع  �إىل  وي�صتمر  �ملا�صي 

حر�س �لإد�رة �لتنفيذية على تهيئة �لأجو�ء �ملنا�صبة 

�ملر�فق  جميع  بتفقد  قيامها  خالل  من  �لطلبة  لعودة 

للوقوف على �حتياجات �لطلبة �خلدمية و�لأكادميية 

مبا ي�صمن عودتهم ب�صال�صة و�أريحية. 

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد

ال�سيخة مي خالل حديثها لالإذاعات العاملية


