
3 news@alwasatnews.com Tuesday 23 July  2013,  I ssue  No .3972

1434هـ 14 رمضان  2013 الموافق  23 يوليو  العدد 3972 الثلثاء 

أقام مأدبة إفطار لكبار الضباط والمسئولين بوزارة الداخلية

ولي العهد: ال يمكن أن تكون تنمية مستدامة دون أمن مستدام يشعر به الجميع
§المنامة - بنا

األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  قال   [
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس 
هناك  تكون  أن  يمكن  ال  إنه  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
ويطمئن  به  يشعر  مستدام  أمن  دون  مستدامة  تنمية 
الذي تبذله وزارة  الدور  له الجميع. مؤكداً سموه على 
الداخلية في حفظ األمن واالستقرار وحماية المواطنين 

وبث الطمأنينة في المجتمع. 
وقال سموه إن األمن واالستقرار هو من ركائز التنمية 
مسيرة  في  المضي  استمرارية  وضمان  والتطوير 
الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  لعاهل  الشامل  اإلصالح 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
دائماً  قوية  البحرين  مملكة  أن  إلى  سموه  وأشار 
بالدهم  على  الحفاظ  في  وتفانيهم  أبنائها  بإخالص 
ليبث  يتربص  دخيل  يطاله  ال  وحصن  ومنيعة  عزيزة 
سموم الفرقة وتقويض إنجازات ومكتسبات وطنية هي 
الوطني  بالدور  سموه  وأشاد  واعتزاز.  إجماع  موضع 
في  البحرين  مملكة  في  األمن  رجال  به  يضطلع  الذي 
وصون  العدالة  وتحقيق  القانون  سيادة  على  الحفاظ 
هو  القانون  أن  على  سموه  مشدداً  والحريات.  الحقوق 
له  تسول  من  كل  مع  وفقها  التعامل  سيتم  التي  األداة 
بأمن  والمساس  والعنف  اإلرهاب  بأعمال  القيام  نفسه 
مملكة البحرين وترويع اآلمنين على هذه األرض الطيبة.
وقال سموه إننا جميعاً على سفينة واحدة ولن ندع 

يد العبث تمتد لمكتسبات هذا الوطن، لذلك وجب على 
بر  إلى  بنا  لتسير  سفينتنا  لحماية  التكاتف  الجميع 
الجادة  المساعي  تشجيع  جانب  إلى  نقف  وأن  األمان، 
على  والبناء  التواصل  جسور  وبناء  الثقة  لتعزيز 
السياسي  االستقرار  استدامة  أجل  من  االلتقاء  نقاط 

واالجتماعي لمملكة البحرين.
ولي  سمو  أقامها  التي  اإلفطار  مأدبة  خالل  ذلك  جاء 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
الداخلية،  بوزارة  والمسئولين  الضباط  لكبار  الوزراء 
أمس االثنين )22 يوليو/ تموز 2013(، في نادي ضباط 
الركن  الفريق  الداخلية  وزير  بحضور  العام،  األمن 
الدولة  ووزير  خليفة  آل  اهلل  عبد  بن  راشد  الشيخ 

للشئون الداخلية اللواء عادل خليفة الفاضل. 
بشهر  الداخلية  وزارة  منتسبي  كل  سموه  وهنأ 
باليمن  الشهر  هذا  يعيد  أن  اهلل  داعياً  المبارك،  رمضان 
والبركات على مملكة البحرين، ونوه سموه إلى أن هذه 
وقيمنا  الوطنية  ثوابتنا  على  للتأكيد  فرصة  المناسبة 
والعدل  الحق  قيم  رسخت  التي  السمحاء  اإلسالمية 
الواجب.  أداء  في  عمل  ومنهاج  كمنطلقات  والمساواة 
ولكل  الداخلية  لوزير  وتقديره  اعتزازه  سموه  مبدياً 
وتفانيهم  المخلصة  جهودهم  على  الوزارة  منتسبي 
في حفظ األمن وحماية منجزات ومكتسبات الدولة من 
وإجراءات  معايير  ووفق  وملتزم  منضبط  أداء  خالل 
األمنية  للمؤسسة  تسيء  قد  سلوكيات  أي  من  تحد 
ومحاسبة المخالفين، ووفق مدونة سلوك لرجال األمن 

والتي ألزمت وزارة الداخلية كل منتسبيها بها لتعزيز 
الثقة بين جهاز الشرطة والمجتمع وبما تؤكده الوزارة 
ومؤسساته  وقنواته  القانون  إلى  لالحتكام  أهمية  من 
وتعزيز  الحقوق  إلحقاق  األمثل  السبيل  باعتباره 
إلى  تطلعه  عن  سموه  معرباً  والمحاسبة.  المساءلة 
الفردية  الحقوق  يصون  بما  المساعي  هذه  تعزيز 

وتعزيز حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
واجبهم  أداء  في  األمن  لرجال  دعمه  سموه  وأكد 
الوطني على أحسن وجه لحماية كل أفراد المجتمع، وأن 
يدان استهدافهم وإزهاق أرواحهم وأن يحاكم ويحاسب 

وفق القانون كل من يتسبب في ذلك. 
منتسبي  عن  ونيابة  باسمه  الداخلية  وزير  وعبر 
ما  االمتنان على  الشكر وعظيم  بالغ  كافة عن  الوزارة 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  سمو  به  تفضل 
األمن  لرجال  تكريم  من  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
وإشادة بجهودهم، حيث رفع الوزير إلى سموه أسمى 
رمضان  شهر  بمناسبة  والتبريكات  التهاني  آيات 
المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور 
والبركة،  باليمن  عليه  يعيده  وأن  والسعادة  الصحة 
في ظل  واألمان  والتقدم  بالخير  البحرين  مملكة  وعلى 

القيادة.
وأكد أن رجال األمن وكل منتسبي الوزارة سيظلون 
على أعلى درجة من الجاهزية ألداء الواجب، وهم باقون 
صوناً  بالقانون  متقيدين  واالنتماء،  الوالء  عهد  على 

ولي العهد: مملكة البحرين قوية دائمًا بإخالص أبنائها وتفانيهمللحقوق.

نجال العاهل وفريق القدرة يؤدون مناسك العمرة
] أدى رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية رئيس 
االولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  االعلى  المجلس 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب االول 
لرئيس المجلس رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والفريق الملكي للقدرة، مناسك 
العمرة وذلك برفقة أعضاء الفريق الملكي للقدرة والذين ابتهلوا 
البالد  ان يحفظ عاهل  الباري عز وجل  الى  جميعاً وتضرعوا 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي االمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

وولي العهد االمين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وان ينعم عليهم 
بموفور الصحة والعافية، ويحفظ شعب البحرين من كل مكروه 
وأن يديم على المملكة وشعبها نعمة االمن واالمان ويحفظها 
من كل شر. وجاءت تأدية سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ 
خالد والفريق الملكي للقدرة لمناسك العمرة في طريق العودة 
الى البحرين بعد المشاركة الناجحة للفريق في سباق محافظة 
المراكز  الفريق  فيها  حقق  والتي  للقدرة  الفرنسية  نورمندي 

األولى في سباقين شارك فيهما. 

 العامر: التعاون »الخليجي« مع المغرب 
واألردن يهدف لتوحيد المواقف بالمحافل الدولية

§المنامة - وزارة الخارجية
الخارجية  وزارة  وكيل  قــال   [
التعاون  ومجلس  اإلقليمية  للشئون 
السفير حمد أحمد العامر: »إن التعاون 
مع المملكة المغربية والمملكة األردنية 
المواقف  توحيد  إلى  يهدف  الهاشمية 
العالمية  المنظمات  في  الدولية 
ومجلس  المتحدة  كاألمم  المعروفة 
وغيرها  واليونسكو  اإلنسان  حقوق 

من المنظمات الدولية«.
كبار  اجتماعات  خالل  ذلــك،  جاء 
التعاون  خطط  إعداد  حول  المسئولين 

التي  واألردن،  المغرب  مع  المشترك 
أقرها المجلس األعلى لمجلس التعاون 
كانون  ديسمبر/  في   »32« دورته  في 
ترأسه  والذي  بالرياض،   2011 األول 
لمجلس  العامة  األمانة  بمقر  العامر 
العربية  الخليج  ــدول  ل التعاون 
 22( اإلثنين  أمس  صباح  بالرياض 

يوليو/ تموز2013(.
خطط  إن  العامر  السفير  بّين  كما   
تهدف  البلدين  مع  المشتركة  العمل 
السياسية  العالقات  تعزيز  إلى  أيضاً 
وزيادة حجم  والتجارية،  واالقتصادية 
الحواجز  وتذليل  التجاري،  التبادل 

االستثمارات  وتشجيع  الجمركية، 
الغذائي،  األمن  في  التكامل  وسبل 
المتجددة،  الطاقة  من  واالستفادة 
البيئة  مجال  في  »والتعاون  متابعاً 
والشئون  المستدامة  والتنمية 
والمواصالت  والنقل  االجتماعية 
والبحث  العالي  والتعليم  والسياحة 
واإلعالم  والرياضة  والشباب  العلمي 
وتقنية  واالتــصــاالت  والثقافة 
المعلومات وإنشاء الشركات الصغيرة 
القطاع  دور  وتشجيع  والمتوسطة 
التجاري  المستوى  على  الخاص 

والصناعي«.  

الخميس المقبل آخر يوم الستكمال وثائق التسجيل بـ »البوليتكنك«
§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

] ذكر رئيس قسم القبول 
التقنية  البحرين  بكلية 
أحمد  البحرين(  )بوليتكنك 

الخميس  يوم  أن  اهلل،  مال 
تموز2013(،  يوليو/   25(

لتسليم  يوم  آخر  سيكون 
بالنسبة  الناقصة  الوثائق 
قاموا  الذين  الطلبة  إلى 
لاللتحاق  طلباتهم  بتقديم 
الفصل  في  بالبوليتكنك 
العام  من  األول  الدراسي 
 –  2013 المقبل  األكاديمي 
أي طلب  أن  2014م، مؤكداً 
بعد  الوثائق  مكتمل  غير 
التاريخ سيعتبر الغياً. هذا 
الطلبة  إلى  وبالنسبة   
غير  ــن  م الــمــتــقــدمــيــن 
مال  ــوه  ن البحرينيين، 
كون  حال  في  أنه  إلى  اهلل 
بحرينياً  الوالدين  أحــد 
تقديم  ــروري  ــض ال فمن 
األصلية،  ميالده  شهادة 
األصلي  السفر  وجــواز 
األم،  أو  لألب  البحريني 
سيتم  الحال  هذه  في  ألنه 
معاملة  المتقدم  مع  التعامل 

البحرينيين.
سيتم  ــه  أن وأضـــاف، 
الطلبة  أســمــاء  اعتماد 
األكاديمي  للعام  المقبولين 
 14( في  2014م   –  2013
 ،)2013 آب  أغسطس/ 
رسائل  إرســال  سيتم  إذ 
ورسائل  قصيرة  نصية 
إلى  اإللكتروني  البريد  عبر 
يفيدهم  المتقدمين،  جميع 
سواء  النهائي  بالقرار 

برفضه.  أو  طلبهم  بقبول 
البوليتكنك  أن  يذكر 
طلب   1650 نحو  تسلمت 
أسبوعاً   13 خالل  التحاق 
إلى  نيسان  أبريل/   7 )من 
األمر   ،)2013 يوليو   4
على  تؤكد  جعلها  ــذي  ال
المتقدمين  الطلبة  جميع 
في  سيكون  القبول  أن 
إلى  نظراً  التنافسية،  غاية 
الشاغرة  المقاعد  محدودية 
الــبــرامــج  مختلف  ــي  ف

األكاديمية.


