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ت�شجيع القطاع اخلا�ص للدخول يف م�شروعات م�شرتكة ..رئي�س الوزراء:

دعم م�ساعي النهو�ض مب�ستويات التبادل التجاري مع تايلند

جاللة امللك

امللك يهنئ رئي�س
منغوليا بذكرى اال�ستقالل
بعث ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى ،برقية تهنئة �إىل الرئي�س خالتاما
باتولغا رئي�س جمهورية منغوليا ،مبنا�سبة ذكرى اليوم
الوطني لبالده.
�أعرب جاللته فيها عن �أطيب تهانيه ومتنياته له
مبوفور ال�صحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

رئي�س الوزراء يبعث
برقية تهنئة �إىل علي بن خليفة
بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س الوزراء ،برقية تهنئة �إىل �سمو ال�شيخ
علي بن خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،مبنا�سبة تخرج �سمو
ال�شيخة منوة بنت علي بن خليفة �آل خليفة بتفوق من
جامعة لندن الربيطانية.
جاء يف ن�صها:
�سمو االبن العزيز ال�شيخ علي بن خليفة بن �سلمان �آل
خليفة حفظه اهلل
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد..
فلقد كان من دواعي بالغ �سرورنا واعتزازنا تخرج
�سمو االبنة العزيزة ال�شيخة منوة بنت علي بن خليفة �آل
خليفة ،بتفوق من جامعة لندن الربيطانية ،حمققة نتائج
درا�سية متميزة وم�شرفة.
و�إننا �إذ نهنئ �سموكم بهذه املنا�سبة العزيزة على
قلوبنا لنعرب عن �سعادتنا مبا ابدته االبنة الغالية طوال
�سنوات درا�ستها من جهد ومثابرة يف حت�صيل العلم النافع
لها وملجتمعها ،ورغبتها الإ�سهام بالعمل يف خدمة الوطن
الغايل ،ذلك �أن جهود �سموكم املتوا�صلة يف ح�سن تربية
الأبناء وحثهم على التح�صيل العلمي يف �إطار من االلتزام
بقيم جمتمعنا وديننا احلنيف ،هي دو ًما مو�ضع تقديرنا
واعتزازنا.
مع اطيب متنياتنا ل�سموكم واالبنة العزيزة وجميع
افراد العائلة الكرمية بدوام التوفيق وال�سداد ،فيما ن�سعى
�إليه جميعً ا من خدمة جمتمعنا ووطننا احلبيب.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة بق�صر الرفاع يوم �أم�س� ،سفري
مملكة تايلند لدى مملكة البحرين تانني نا �سونخال� ،إذ
ا�ستعر�ض �سموه معه �آفاق و�سبل تطوير العالقات بني
البلدين ال�صديقني.
وخالل اللقاء� ،أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء مبا و�صلت اليه العالقات البحرينية التايلندية
من م�ستويات متقدمة يف �شتى املجاالت ،معربا �سموه
عن �شكره وتقديره ملظاهر احلفاوة والرتحاب التي
�صاحبت زي��ارة �سموه االخ�يرة �إىل مملكة تايلند
ال�صديقة ،والتي عك�ست عمق عالقات ال�صداقة
والتقارب بني البلدين ،فيما نقل ال�سفري التايلندي �إىل
�سموه حتيات وتقدير برايوت ت�شان اوت�شا رئي�س
وزراء مملكة تايلند ومتنياته ململكة البحرين و�شعبها
بدوام الرفعة والتقدم ،معربا عن تقدير بالده جلهود
�سموه يف تعزيز روابط ال�صداقة والتعاون القائمة
بني البلدين ،و�إ�سهامات ودعم �سموه لتعزيز التعاون
اخلليجي التايلندي.
و�أكد �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء دعمه
جلميع امل�ساعي واجلهود الهادفة لتعزيز �أوا�صر
التعاون بني البلدين والنهو�ض مب�ستويات التبادل
التجاري واال�ستثماري بينهما ،عرب فتح جماالت جديدة
للتعاون وت�شجيع القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال يف
البلدين على الدخول يف م�شروعات م�شرتكة تعود

بالنفع على البلدين ال�صديقني.
و�أع��رب �سموه عن اعتزازه بعالقات ال�صداقة
الوثيقة التي جتمع بني مملكة البحرين ومملكة تايلند،
وما تت�سم به من منوذج لل�شراكة القائمة على التفاهم
والتن�سيق واالحرتام املتبادل ،وروح املودة والتقارب
ال�سائدة بني حكومتي و�شعبي البلدين ال�صديقني.
من جهته� ،أعرب �سفري مملكة تايلند لدى مملكة
البحرين عن خال�ص �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س الوزراء؛ على ما يوليه �سموه من اهتمام

«بوليتكنك» تث ّمن دعم ورعاية خالد بن حمد لربامج الكلية
ث ّمن رئي�س جمل�س �أمناء كلية البحرين التقنية
بوليتكنك البحرين ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز �آل
خليفة ،وجميع منت�سبي الكلية ،دعم ورعاية النائب
الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية �سمو ال�شيخ خالد
بن حمد �آل خليفة ،امل�ستمر لربامج بوليتكنك البحرين
ب�شكل عام ،والطلبة ب�شكل خا�ص ،ولإتاحة الفر�صة
بلقاء �سموه واال�ستماع �إىل توجيهاته.
من جهته� ،أكد نائب الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون
املوارد واملعلومات ببوليتكنك البحرين ال�شيخ علي
بن عبدالرحمن �آل خليفة رئي�س اللجنة العليا مل�سابقة
خالد بن حمد لالبتكار يف الذكاء اال�صطناعي� ،أن هذه
التوجيهات الكرمية عك�ست اهتمام �سموه بدعم ال�شباب
املبدعني واالرتقاء بهم من �أجل موا�صلة م�سريتهم يف
خدمة الوطن.
ودعا رئي�س اللجنة العليا للم�سابقة اجلهات
املعنية �إىل �ضرورة العمل على تنفيذ تطلعات �سمو

ال�شيخ خالد بن حمد من هذه امل�سابقة وترجمتها
�إىل �أهداف على �أر�ض الواقع ،وذلك من خالل توفري
م�ساندة �أكرب للم�شاركني ،و�إيجاد طرق ل�ضمان
ا�ستمراريتهم يف تطوير م�شاريعهم ،عن طريق دعمها

املادي واملعنوي ،كما وجه �إىل ربط هذه الأهداف بخدمة
الطلبة امل�شاركني يف �أكادميية الذكاء اال�صطناعي يف
بوليتكنك البحرين ،والتي تعد الأكادميية الأوىل من
نوعها يف املنطقة.

�سفرينا يف برلني ي�شارك يف حفل اال�ستقبال ال�سنوي للم�ست�شارة الأملانية
�شارك �سفري مملكة البحرين لدى جمهورية �أملانيا االحتادية عبداهلل عبداللطيف
عبداهلل ،يف حفل اال�ستقبال ال�سنوي الذي �أقامته امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل،
على �شرف ال�سفراء و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين لدى جمهورية �أملانيا
االحتادية.
وخالل احلفل� ،ألقت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل كلمة ا�ستعر�ضت فيها
التحديات التي تواجه العامل اليوم ،م�ؤكدة �ضرورة تعاون جميع الدول ملواجهة هذه
التحديات ،والتن�سيق امل�شرتك بينهم يف كل ما من �ش�أنه حتقيق ال�سالم واالزدهار يف
العامل ،م�ستعر�ضة جهود جمهورية �أملانيا االحتادية واالحتاد الأوروبي الرامية حلل
النزاعات بالطرق الدبلوما�سية وال�سلمية.
كما �ألقى عميد ال�سلك الدبلوما�سي يف برلني �سفري الكر�سي الر�سويل كلمة �أعرب
فيها عن خال�ص ال�شكر والتقدير للم�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل؛ على الدعم
امل�ستمر الذي تقدمه لل�سفراء املعتمدين لدى جمهورية �أملانيا االحتادية.

رئي�س الوزراء يتلقى برقية
�شكر جوابية من علي بن خليفة
تلقى �صاحب ال�سمو امللكي االمري خليفة بن �سلمان �آل
خليفة رئي�س الوزراء ،برقية �شكر جوابية من �سمو ال�شيخ
علي بن خليفة �آل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،هذا
ن�صها:
�سيدي �صاحب ال�سمو امللكي الوالد العزيز الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة حفظه اهلل ورعاه
رئي�س الوزراء املوقر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ببالغ االعتزاز وعظيم التقدير ،فقد تلقينا برقية
�سموكم املهنئة بتخرج االبنة العزيزة �سمو ال�شيخة
منوة من جامعة لندن الربيطانية بنتائج مميزة وم�شرفة
وبتفوق عا ٍل ،عك�ست ما متتلكه من عزمية وا�صرار يف
حت�صيل العلم خلدمة وطنها وقيادتها ،وذلك كله بف�ضل
الرعاية الكرمية التي نحظى بها من لدن �سموكم والدعم
والتحفيز املتوا�صل الذي حظيت به االبنة العزيزة �سمو
ال�شيخة منوة من �سموكم �أيدكم اهلل.
ان من نهل من املدر�سة الكربى التي متثلونها �سموكم
يف الوطنية والبذل والعطاء من �أجل الوطن حم�صن
بعزمية ال تعرف الكلل لرفع ا�سم وطنه يف املحافل
واجلامعات ،واحلر�ص على احلفاظ على ما يتميز به ابناء
وبنات البحرين من حب للعلم واملعرفة.
واهلل ن�س�أل �أن يحفظ �سموكم ويدميكم ذخرا و�سندا
وعزا لنا ولأبنائنا ول�شعب البحرين قاطبة ،وان ميتعكم
بتمام العافية ودوام ال�صحة وطول العمر ملوا�صلة م�سرية
اخلري والبناء.

بتطوير عالقات التعاون البحريني التايلندي ،م�شيدا
بزيارة �سموه الأخرية �إىل تايلند وما حققته من نتائج
طيبة على �صعيد تنمية التقارب والتوا�صل بني البلدين
يف كل ما يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة.
كما �أ�شاد ب�إ�سهامات �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
ال��وزراء ،ودور �سموه املحوري يف تر�سيخ �أوا�صر
ال�صداقة بني مملكة تايلند ومملكة البحرين ،م�ؤكدا
تطلع بالده الدائم لتطوير عالقاتها امل�شرتكة مع مملكة
البحرين يف خمتلف القطاعات.

بناء على نتائج حتقيق اللجنة الت�أديبية معه ..اخلدمة املدنية:
ً

ف�صل مدير بجهة حكومية النتحاله �صفة �أكادميي على خالف احلقيقة
�أفاد ديوان اخلدمة املدنية ب�أنه يف �ضوء التدقيق ال�شامل
الذي يجريه على �شهادات جميع �شاغلي املنا�صب العليا
يف احلكومة ،وما مت اتخاذه من قرار ب�إحالة مدير ب�إحدى
اجلهات احلكومية �إىل جلنة ت�أديبية وذلك المتناعه عن ت�سليم
ما يثبت �صحة م�ؤهالته ،ف�إنه قد مت ت�شكيل جلنة ت�أديبية
بنا ًء على قرار الإحالة� ،إذ تفح�صت اللجنة كامل املو�ضوع
ومت التحقيق مع املدير املحال �إىل اللجنة� ،إذ ات�ضح �أنه قد
قام بن�سب لقب دكتور لنف�سه مع عدم ح�صوله على �شهادة
الدكتوراه فعل ًيا ،وعليه فقد �أو�صت اللجنة الت�أديبية بف�صل

املدير؛ وذلك النتحاله �صفة �أكادميي يحمل م�ؤهالت و�ألقا ًبا
�أكادميية على خالف احلقيقة.
و�أو�ضح �أحمد بن زايد الزايد رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
�أنه بنا ًء على تو�صية اللجنة الت�أديبية ،فقد مت اتخاذ قرار
بف�صل املدير واتخاذ الإجراءات الالزمة بذلك بالتعاون مع
جهة عمل املدير ،م�ؤكدًا �أن ديوان اخلدمة ما�ضٍ يف التدقيق
على ما تبقى من م�ؤهالت من خالل درا�ستها والتحقق من
ريا �إىل �أن ذلك يتم مبنتهى امل�س�ؤولية وال�شفافية
�صحتها ،م�ش ً
على جميع �شاغلي الوظائف العليا دون ا�ستثناء.

�أحمد الزايد

