
حملـيـات 06www.alayam.com

اخلمي�س 28 �شوال 1436ـ العدد 9622 

 Thursday 13th August 2015 - No. 9622

ح�سام بن عي�سى ي�ؤكد اأن العمال 

يحظ�ن بالدعم والتقدير من قبل احلك�مة
عي�شى  بن  ح�شام  ال�شيخ  ا�شتقبل 

ال�شمو  �شاحب  ديوان  رئي�س  خليفة  اآل 

امللكي رئي�س الوزراء مبكتبه �شباح ام�س 

االحتاد  رئي�س  حممد  يو�شف  يعقوب 

احلر لنقابات عمال البحرين، حيث بحث 

معه اجلهود التي تقوم بها احلكومة لدعم 

العمال واحلفاظ على مكت�شباتهم، ف�شال 

عن اأن�شطة االحتاد يف الفرتة املقبلة. واأكد 

ال�شيخ ح�شام بن عي�شى اآل خليفة، خالل 

البحرين  مملكة  يف  العمال  اأن  اللقاء، 

من  والتقدير  الدعم  اأوجه  بكل  يحظون 

قبل احلكومة، واأنها حتر�س على توفري 

ملوا�شلة  توؤهلهم  التي  الالزمة  الظروف 

دورهم الوطني يف عملية التنمية ال�شاملة 

التي ت�شهدها البحرين يف كافة املجاالت.

ونوه اإىل اأهمية اأن تعك�س امل�شاركات 

والفعاليات  املــوؤمتــرات  يف  العمالية 

يحظى  ما  حقيقة  والدولية  واالقليمية 

وا�شع  مناخ  من  البحرين  العمال يف  به 

من احلرية والتعددية، واأن تربز للعامل 

بها  تتميز  التي  احل�شارية  ال�شورة 

الدول  اأحد  باعتبارها  البحرين  مملكة 

الرائدة على ال�شعيد العمايل والنقابي يف 

املنطقة.

من جانبه، اأعرب رئي�س االحتاد احلر 

لنقابات عمال البحرين عن خال�س ال�شكر 

والتقدير للحكومة على ما تقدمه من دعم 

وم�شاندة للحركة العمالية وهو ما اأ�شهم 

وتطوير  املعي�شية  اأو�شاعهم  تنمية  يف 

قدراتهم املهنية والعملية، موؤكدا ا�شتمرار 

االرتقاء  ــل  اأج من  العمل  يف  ــاد  االحت

باأو�شاع العمال واحلفاظ على ما حتقق 

لهم مكت�شبات وزيادتها مبا يعود بالنفع 

على الوطن.

رئي�س ديوان رئي�س الوزراء ي�ستقبل رئي�س االحتاد احلر

الأمن الإذاعي ي�سلط ال�س�ء 

على فعاليات املع�سكر ال�سيفي
 

االأمــن  برنامج  ي�شلط 

ــوء يف  ــش ــ� االإذاعـــــــي ال

على  االأ�شبوع  لهذا  حلقته 

ال�شيفي  املع�شكر  فعاليات 

لالأكادميية امللكية لل�شرطة، 

املقدم  �شي�شت�شيف  حيث 

عمار ال�شيد اآمر كلية تدريب 

ال�شباط باالأكادميية امللكية 

�شلمان  والطالب  لل�شرطة 

ندى  والطالبة  املــطــريي 

الدو�شري.

االإذاعي  االأمن  برنامج 

االإعالم  اإدارة  وتقدمه  تعده 

الداخلية  ــوزارة  ب االأمني 

مملكة  اإذاعة  مع  بالتعاون 

خمي�س  كل  ويبث  البحرين 

يف متام ال�شاعة 1.00 ظهراً 

 FM102.3 املوجة  على 

النقيب  تقدمي  من  احللقة 

و�شيخه  رم�شان  يو�شف 

على  ويــخــرجــه  ــاين  ــزي ال

خالد  اأول  ــالزم  امل الهواء 

اجلمريي .

فتح باب تثبيت قب�ل 

طلبة ب�ليتكنك البحرين

نبه رئي�س ق�شم القبول 

التقنية  البحرين  بكلية 

اأحمد  البحرين(  )بوليتكنك 

من  االأوىل  الدفعة  اهلل  مال 

الكلية  يف  املقبولني  الطلبة 

 –  2015 االأكادميي  للعام 

اإغالق  �شيتم  باأنه  2016م 

عند  القبول  تثبيت  باب 

ظهر  من  الثانية  ال�شاعة 

املوافق  اخلمي�س  اليوم 

اإذ   ،2015 اأغ�شط�س   13

من  جميع  تثبيت  �شيتم 

خالل  القبول  اإجراءات  اأمت 

الفرتة املحددة، والتي بداأت 

موؤكًدا  يوليو،  بتاريخ 26  

عن  املتقدمني  اإعالم  مت  اأنه 

االإلكرتوين  الربيد  طريق 

والر�شائل الن�شية الق�شرية 

وميكنهم  كما   )SMS(

االطالع على قرار القبول عن 

املوقع  على  الدخول  طريق 

االإلكرتوين للبوليتكنك.

ال�طنية حلق�ق الن�سان 

جتتمع مع اجلمعية البحرينية لل�سفافية
املوؤ�ش�شة  بني  التعاون  ــار  اإط يف 

ومنظمات  االإن�شان  حلقوق  الوطنية 

املوؤ�ش�شة  اجتمعت  فقد  املدين  املجتمع 

الوطنية ممثلة بع�شو جمل�س املفو�شني 

فيها ونائب رئي�شها عبد اهلل اأحمد الدرازي 

مع اجلمعية البحرينية لل�شفافية ممثلة 

حم�شن  �شرف  ال�شيد  اجلمعية  برئي�س 

هدى  الرئي�س  نائبة  وح�شور  املو�شوي 

النبي  عبد  اجلمعية  وع�شو  التحو 

العكري وذلك يف مقراجلمعية.

خمتلف  االجــتــمــاع  تــنــاول  حيث 

املوا�شيع ذات االهتمام امل�شرتك.

رئي�س احلر�س ال�طني ي�ستقبل م�ساعد وكيل احلر�س ال�طني ال�سع�دي
حممد  ال�شيخ  �شمو  الركن  الفريق  ا�شتقبل 

الوطني  احلر�س  رئي�س  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

مع�شكر  يف  الوطني  احلر�س  برئا�شة  مبكتبه 

بن  عبداهلل  الركن  اللواء  اأم�س  �شباح  ال�شخري 

الوطني  احلر�س  وكيل  م�شاعد  املفيز  حممد 

بوزارة  ال�شرقي  بالقطاع  الع�شكري  للجهاز 

ال�شعودية  العربية  باململكة  الوطني  احلر�س 

املرافق. والوفد  ال�شقيقة 

الوطني  احلر�س  رئي�س  �شمو  رحب  وقد 

خالل  املفيز  حممد  بن  عبداهلل  الركن  باللواء 

املقابلة، م�شيداً �شموه بعمق العالقات االأخوية 

وال�شقيقة  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي 

يف  وبتطورها  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

التعاون  جمــاالت  خا�شة  املجاالت  خمتلف 

املوا�شيع  من  عدد  مناق�شة  كما مت   ، الع�شكري 

�شبل  يف  ت�شب  والتي  امل�شرتك،  االهتمام  ذات 

البلدين  بني  الع�شكري  العمل  روابط  تقوية 

ل�شقيقني. ا

�سمو رئي�س احلر�س الوطني ي�ستقبل م�ساعد وكيل احلر�س الوطني ال�سعودي

افتتاح دورة الدفاع ال�طني رقم 1 ودورة القيادة والأركان امل�سرتكة رقم 8
ال�شيخ  الركن  امل�شري  رعاية  حتت  جرى 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

دفاع البحرين حفل افتتاح دورة الدفاع الوطني 

االأوىل ودورة القيادة واالأركان امل�شرتكة الثامنة 

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  اأناب    وقد 

رئي�س  النعيمي  �شقر  بن  ذياب  الركن  الفريق 

الدورتني  افتتاح  حفل  حل�شور  االأركان  هيئة 

الذي جرى �شباح ام�س بالكلية امللكية للقيادة 

واالأركان والدفاع الوطني.

ولدى و�شول رئي�س هيئة االأركان كان يف 

�شعيد  عبداهلل  بحري  الركن  اللواء  اال�شتقبال 

واالأركان  للقيادة  امللكية  الكلية  اآمر  املن�شوري 

قوة  �شباط  كبار  من  وعدد  الوطني  والدفاع 

دفاع البحرين.

وبداأ االحتفال بتالوة اآيات من الذكر احلكيم، 

واالأركان  للقيادة  امللكية  الكلية  اآمر  األقى  ثم 

والدفاع الوطني كلمة رحب فيها براعي احلفل، 

ووجه ال�شكر لرئي�س هيئة االأركان على تف�شله 

ودورة  االأوىل  الوطني  الدفاع  دورة  بافتتاح 

القيادة واالأركان امل�شرتكة الثامنة، وبعد ذلك مت 

تقدمي اإيجاز عن الدورتني واملراحل التح�شريية 

عن  االإعالن  مت  ثم  الدرا�شية،  ومناهجهما  لهما 

افتتاح الدورتني من قبل رئي�س هيئة االأركان.

ويف اخلتام عرب عن متنياته للم�شاركني يف 

اأن  اإىل  م�شرياً  وال�شداد  التوفيق  كل  الدورتني 

اهلل  باإذن  �شتكون  االأوىل  الوطني  الدفاع  دورة 

للقيادة  امللكية  الكلية  خمرجات  باكورة  تعاىل 

اإ�شافة  و�شت�شكل  الوطني،  والدفاع  واالأركان 

نوعية للنهج التدريبي يف قوة دفاع البحرين، 

الــقــدرات  ُينمي  متطور  منهاج  ــالل  خ مــن 

من  فيها  للم�شاركني  واالإبداعية  التحليلية، 

االأمنية  واالأجهزة  البحرين  دفاع  قوة  منت�شبي 

بامل�شاركني  �شيناط  حيث  الدولة،  ووزارات 

الوطني  االأمن  مفهوم  وتعزيز  ن�شر  الدورة  يف 

الع�شكريني،  من  الدولة  رجال  لدى  ال�شامل 

واملدنيني.

الركن ح�شن  اللواء  الدورتني  افتتاح  ح�شر 

واللواء  الع�شكري،  االأمــن  مدير  �شعد  حممد 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حمد  ال�شيخ  طيار  الركن 

من  وعدد  البحريني،  امللكي  اجلو  �شالح  قائد 

كبار �شباط قوة دفاع البحرين.


