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نحر�ص على تطوير العالقات مع بكني ودعم “احلزام والطريق”

قوة الدفاع قائمة على الكفاءة بف�ضل توجيهات القائد الأعلى

لدى ا�صتقباله ال�صفري ال�صيني... خالد بن عبد اهلل:

ا�ستقبل ال�سباط اخلريجني لتقليدهم الرتب الع�سكرية واأداء الق�سم... القائد العام:

ق�رص الق�سيبية - مكتب نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء: اأكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�ص���يخ 
خالد بن عبد اهلل اآل خليفة، حر�س مملكة البحرين 
على تنمية وتطوير العالقات الثنائية امل�س���ركة 
ال�س���ديقة،  ال�س���عبية  ال�س���ني  جمهوري���ة  م���ع 
والرغب���ة يف اال�ص���تفادة م���ن خرباته���ا يف خمتلف 
املجاالت، ال�س���يما االقت�س���ادية والبنية التحتية 

والتكنولوجية.
وقال ال�سيخ خالد بن عبد اهلل لدى ا�ستقباله 
يف مكتبه اأم�س، �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية 
ل���دى مملك���ة البحري���ن ال�ص���يد اأن���ور: “اإن ذل���ك 
احلر�س نابع من روؤية عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، باأهمية توطيد 
ع���رى التع���اون مع الدول االآ�س���يوية، وم���ا يقابل 
ذلك من اهتمام متبادل من قبل رئي�س جمهورية 
ال�س���ني �س���ي جني بينغ، بتعزيز ه���ذه العالقات 
اال�سراتيجية مع مملكة البحرين ودول املنطقة”.
ب ال�س���يخ خال���د بن عبد  وخ���الل اللق���اء، رحَّ
اهلل بال�س���فري ال�س���يني، متمنيًّا له طيب االإقامة 
يف مملك���ة البحرين، معرًبا ع���ن تقدمي كافة اأوجه 
الدعم واالإ�سناد لتاأدية مهمته الدبلوما�سية على 
اأكمل وجه ملا فيه حتقيق امل�س���الح امل�س���ركة 

بني البلدين.
وا�س���تذكر خ���الل اللق���اء زيارته اإل���ى مدينة 

�س���نغهاي ال�س���ينية ع���ام 2014 م�س���ارًكا نيابة 
ع���ن جاللة امللك يف اأعمال القم���ة الرابعة ملوؤمتر 
التفاعل واإجراءات بناء الثقة يف اآ�س���يا )�س���يكا( 
الت���ي مت التاأكي���د خالله���ا عل���ى تاأيي���د مملك���ة 
البحري���ن ملب���ادرة “احلزام االقت�س���ادي وطريق 
احلري���ر” للرئي�س ال�س���يني، ف�س���اًل ع���ن دعوة 
اململك���ة ال���دول ذات العالق���ة للم�س���اركة فيها 
بروؤي���ة ع�رصي���ة لتكري�س القي���م التاريخية ودفع 
عجل���ة التنمية االقت�س���ادية وتعزيز التحاور بني 

احل�سارات.
كم���ا اأثن���ى عل���ى النتائ���ج االإيجابي���ة الت���ي 
متخ�س���ت عنه���ا م�س���اركة البحري���ن يف ال���دورة 
التع���اون  ال���وزاري ملنت���دى  الثامن���ة لالجتم���اع 

العربي ال�س���يني الت���ي اأقيمت موؤخ���ًرا يف بكني، 
الت���ي تزامنت مع توقيع الطرفني على اتفاقيات 
لالإعف���اء املتبادل من التاأ�س���رية حلملة اجلوازات 
الدبلوما�س���ية واخلدمة واخلا�سة، والتوقيع على 
مذك���رة تفاهم ب�س���اأن التع���اون يف اإط���ار احلزام 
االقت�سادي لطريق احلرير ومبادرة طريق احلرير 

البحري يف القرن احلادي والع�رصين.
من جانبه، اأعرب ال�س���فري ال�سيني عن �سكره 
وتقدي���ره لل�س���يخ خالد ب���ن عبد اهلل على ح�س���ن 
اال�س���تقبال، موؤكًدا �س���عيه احلثيث للبناء على ما 
حتقق على �س���عيد توطي���د العالقات يف خمتلف 
املجاالت وتنميتها ملا فيه خري و�س���الح البلدين 

وال�صعبني ال�صديقني.

الرفاع - قوة الدفاع: ا�ستقبل القائد العام لقوة 
دفاع البحرين امل�س���ري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليفة يف مبنى القيادة العامة �س���باح اأم�س عدًدا 
من ال�سباط اخلريجني حديًثا من الكليات الع�سكرية 
واجلامعات، وذلك لتقليدهم الرتب الع�سكرية واأداء 
الق�سم القانوين، بح�سور وزير �سوؤون الدفاع الفريق 
الرك���ن يو�س���ف اجلالهمة. وهن���اأ القائد الع���ام لقوة 
الدفاع ال�س���باط اجلدد على تخرجهم، و�سكرهم على 
ما بذلوه من جهود خالل فرة درا�ستهم وحثهم على 
اال�س���تعانة مبا اكت�س���بوه من علوم ومع���ارف وخربة 
يف تطوي���ر قدراته���م وترجمتها اإلى واق���ع عملي يف 
خمتلف اخت�سا�سات وقطاعات اأ�سلحة، ووحدات قوة 
الدفاع اإلى جانب اإخوانهم يف هذه املوؤ�س�سة العريقة 
القائم���ة عل���ى الكفاءة بف�س���ل اهتم���ام وتوجيهات 
عاهل الب���الد القائ���د االأعلى �س���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، ومبتابعة ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل 
خليفة، م�س���يًدا بكفاءة املالزم طيار ال�سيخة عائ�سة 
بنت را�سد اآل خليفة الإجنازها غري امل�سبوق يف تاريخ 

�سالح اجلو امللكي البحريني.
وح���ث القائ���د الع���ام ال�س���باط ب����رصورة العمل 
بكف���اءة واإخال�س مع اإخوانهم من �س���باط واأفراد من 
منت�س���بي هذا ال�رصح ال�س���امخ، واأنه���م ينتقلون االآن 
اإل���ى مرحلة جدي���دة يف حياتهم، حي���ث ينخرطون يف 
امليادين الع�س���كرية و�س���من واقع احلي���اة العملية، 
وين�س���مون اإلى �سفوف اأ�سلحة ووحدات قوة الدفاع 
للعم���ل والعط���اء، ولتنفي���ذ وتطبيق ما مت ح�س���ده 
م���ن معلومات نظرية وتدريب���ات ميدانية خالل فرة 

درا�صتهم.
وزود القائد العام لقوة دفاع البحرين ال�س���باط 
بتوجيهات���ه واإر�س���اداته القيم���ة ملوا�س���لة التعليم 
واال�س���تفادة م���ن الربام���ج التدريبية لق���وة الدفاع 
وامل�س���اهمة يف عملي���ة التنمي���ة والتحدي���ث الت���ي 
ت�س���هدها اململكة يف ظ���ل القي���ادة احلكيمة لعاهل 
الب���الد القائد االأعلى �س���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة، متمنيًّا لل�سباط التوفيق والنجاح 

يف حياتهم العلمية والعملية.
ح�رص الق�سم القانوين، وكيل وزارة الدفاع اللواء 
الركن ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة، ومدير ديوان 
القي���ادة العام���ة الل���واء الركن ح�س���ن حممد �س���عد، 
والقائ���م باأعم���ال رئي�س هيئ���ة االأركان اللواء الركن 
عبداهلل ح�س���ن النعيمي، وعدد من كبار �س���باط قوة 

دفاع البحرين.

• ال�سيخ خالد بن عبد اهلل م�ستقبالً �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية	

تخريج عدد من �ل�سباط يف �أكادميية �سنغافورة

“�لبوليتكنك” تعلن �أ�سماء �ملقبولني �ليوم

املنام���ة - وزارة الداخلية : �س���ارك 
مدير عام االإدارة العام���ة للدفاع املدين 
والوكي���ل  العام���ر  عبدالعزي���ز  العمي���د 
امل�س���اعد للموارد الب�رصي���ة العميد عادل 
عب���داهلل اأم���ني يف حف���ل تخ���رج الدفعة 
املناوب���ني  للق���ادة  ع����رصة  ال�س���ابعة 
بدول���ة  امل���دين  الدف���اع  اأكادميي���ة  يف 
الدفعة اخلام�س���ة  �س���نغافورة وتخري���ج 
من �س���باط مملك���ة البحري���ن املتاأهلني 
يف اأكادميي���ة �س���نغافورة للدفاع املدين 
من دورة الق���ادة املناوبني التي امتدت 

�سبعة اأ�سهر.
و�س���مل املنه���ج الدرا�س���ي ل���دورة 
القادة املناوبني يف االأكادميية عدًدا من 
املو�س���وعات، منها التطوير ال�سخ�س���ي 

على �س���عيد القيادة واجلانب الطبي من 
خالل التقيي���م ال�رصيع للمر�س���ى وجمال 
االت�س���االت والعم���ل على اأك���ر االأنظمة 
تط���وًرا يف جم���ال احلا�س���وب املتعلق���ة 
مبحاكاة الواقع وجم���ال العالقات العامة 
م���ن حيث كيفي���ة التعامل م���ع اجلمهور 
واالإع���الم خالل العمليات باالإ�س���افة اإلى 
دورة االإطف���اء االأ�سا�س���ية التي ت�س���تمل 
على االإطفاء والبحث واالإنقاذ وا�ستخدام 

االأجهزة ودورة املواد اخلطرة.
واأ�س���اد م�س���ئولو االأكادميي���ة خالل 
حفل التخريج الذي ح�رصه عدد من اأهايل 
اخلريج���ني ب���اأداء ال�س���باط البحرينيني، 
ال���ذي عك����س حر�س���هم عل���ى حتقي���ق 

م�صتويات عالية يف االأداء.

مدينة عي�سى - بوليتكنك البحرين: 
لكلي����ة  التنفي����ذي  الرئي�����س  يعتم����د 
البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( 
الدكتور جيف زابود�س����كي �س����باح غد 
اخلمي�����س املواف����ق 19 يوليو 2018م 
اأ�س����ماء املقبول����ني للع����ام االأكادميي 
2019-2018م، حيث باإمكان  املقبل 
الطلب����ة املتقدمني االطالع على نتيجة 
القب����ول عرب زيارة املوق����ع االإلكروين 

للبوليتكنك.
ومن جانبه، اأ�سار مدير اإدارة القبول 
والت�سجيل اأحمد مال اهلل اإلى اأنه قد مت 
اإر�سال ر�س����ائل عرب الربيد االإلكروين 
اإلى جميع املتقدم����ني الإعالمهم بقرار 
القبول من عدمه، ملفًت����ا اإلى اأن اإدارة 
القبول والت�سجيل بالبوليتكنك تلقت 
نح����و 3000 طل����ب التحاق خ����الل فرة 
تقدمي الطلبات م����ن 16 اأبريل ولغاية 
4 يونيو املا�سي، وهذه الزيادة ترجع 
اإل����ى اعتم����اد البوليتكن����ك ه����ذا العام 
عملية تقدمي طل����ب االلتحاق بالكامل 
اإلكرونًيا، التي �س����اهمت يف اخت�س����ار 
عل����ى  واجله����د  الوق����ت  م����ن  الكث����ري 

املتقدمني واأولياء اأمورهم.
ونّب����ه م����ال اهلل الطلب����ة دون �س����ن 

18 عاًما اإلى �رصورة ا�س����طحاب اأولياء 
اأمورهم الإمتام اإجراءات تثبيت القبول، 
اأما الطلبة الذي����ن مت قبولهم ولكنهم 
خارج مملكة البحرين خالل فرة تثبيت 
القبول املحددة فاإن على الطالب الرد 
على الر�سالة االإلكرونية املوجهة اإليه 
م����ن قبل بوليتكنك البحرين، يوؤكد من 
خاللها قبوله العر�س، ومن ثم ينتدب 
اأح����ًدا من اأهل����ه اأو معارف����ه يف البحرين 
واإمت����ام  الدرا�س����ية  الر�س����وم  لدف����ع 

اإجراءات تثبيت القبول.

لقاء وزير المالية: كل الطرق مسدودة
كن���ت من �س���من احلا�رصين باحللقة النقا�س���ية التي تراأ�س���ها وزي���ر املالية معايل 
ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة، مبقر الوزارة ظهرية يوم اأم�س، التي دارت حول م�رصوع 

التقاعد اجلديد، الذي ترتعد له فرائ�س اجلميع.
وبعيًدا عن لغة االأرقام، وامل�س���طلحات االقت�س���ادية التي غرق بها النقا�س، التي 
ال متثل للمواطن اأدنى اأهمية، با�س���تثناء النتائج نف�س���ها، والق���رارات النهائية، واأثرها 

املبا�رص على الراتب، واملعا�س التقاعدي نف�سه.
ا�ستعر�س جلمع احل�سور من قبل اأحد امل�سوؤولني 17 حموًرا متثل خال�سة التعديالت 
اجلديدة، متثل بواقعها املر 17 �س���فعة للمواطن املقبل على التقاعد، التي �ستدفعه 
هذه التعديالت، ل�رصب االأخما�س باالأ�سدا�س، مراًرا وتكراًرا، قبل اأن يفكر باالإقدام على 

التقاعد، بع�رصة اأعوام على االأقل.
وخل�س الوزير باأن الواقع االقت�س���ادي ال�س���يئ الذي تواجه���ه الدولة، فيما يخ�س 

ال�سناديق التقاعدية وا�ستمرارية دميومتها، يجعلها اأمام مفرق طرق �سائك.
اأن مت�س���ي بهذا امل�رصوع قدًما، بغ�س النظر عن نتائجه، اأو اأن ترحله ل�س���بعة اأعوام، 
اأو ثمانية مقبلة، قبل اأن تعلن عن اإفال�س هذه ال�س���ناديق ب�س���كل نهائي، وبواقع اأكر 

مرارة.
هذه اخليارات املوؤ�سفة، التي جاءت كنتاج طبيعي للكثري من الراكمات اخلاطئة، 
التي يعيها الكثري من القراء جيًدا، دفع الدولة الأن تاأخذ امل�سار االأ�سهل، وهو اأن يدفع 

املواطن فاتورة هذه الكلفة، التي ال يرتبط مب�سوؤوليتها، ال من قريب اأو من بعيد.
وكنت قد ت�س���اءلت ملعايل الوزير حول العر�س ال�سادم الذي قّدم جلمع احل�سور، 
���ا �رصيًحا من مكت�س���بات املواطن  باأن كل ما ذكرته التعديالت الواردة به، متثل انتقا�سً
وحقوقه، التي اأو�سى عاهل البالد املفدى بعدم امل�سا�س بها. وما زلنا بانتظار اجلواب.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

•  جيف زابود�سكي	


