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رئي�س احلر�س الوطني ي�ستقبل م�ساعد وكيل احلر�س الوطني ال�سعودي
ا�ستقبل الفريق الركن �سمو ال�شيخ حممد
بن عي�سى �آل خليفة رئي�س احلر�س الوطني
مبكتبه برئا�سة احلر�س الوطني يف مع�سكر
ال�صخري �صباح �أم�س اللواء الركن عبداهلل بن
حممد املفيز م�ساعد وكيل احلر�س الوطني
للجهاز الع�سكري بالقطاع ال�شرقي بوزارة
احلر�س الوطني باململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة والوفد املرافق.
وقد رحب �سمو رئي�س احلر�س الوطني
باللواء الركن عبداهلل بن حممد املفيز خالل
ً
املقابلة ،م�شيدا �سموه بعمق العالقات الأخوية �سمو رئي�س احلر�س الوطني ي�ستقبل م�ساعد وكيل احلر�س الوطني ال�سعودي
التي تربط بني مملكة البحرين وال�شقيقة
اململكة العربية ال�سعودية ،وبتطورها يف الع�سكري  ،كما مت مناق�شة عدد من املوا�ضيع تقوية روابط العمل الع�سكري بني البلدين
خمتلف املجاالت خا�صة جم��االت التعاون ذات االهتمام امل�شرتك ،والتي ت�صب يف �سبل ال�شقيقني.

افتتاح دورة الدفاع الوطني رقم  1ودورة القيادة والأركان امل�شرتكة رقم 8
جرى حتت رعاية امل�شري الركن ال�شيخ
خليفة بن �أحمد �آل خليفة القائد العام لقوة
دفاع البحرين حفل افتتاح دورة الدفاع الوطني
الأوىل ودورة القيادة والأركان امل�شرتكة الثامنة
وقد �أناب القائد العام لقوة دفاع البحرين
الفريق الركن ذياب بن �صقر النعيمي رئي�س
هيئة الأركان حل�ضور حفل افتتاح الدورتني
الذي جرى �صباح ام�س بالكلية امللكية للقيادة
والأركان والدفاع الوطني.
ولدى و�صول رئي�س هيئة الأركان كان يف
اال�ستقبال اللواء الركن بحري عبداهلل �سعيد
املن�صوري �آمر الكلية امللكية للقيادة والأركان
والدفاع الوطني وعدد من كبار �ضباط قوة
دفاع البحرين.
وبد�أ االحتفال بتالوة �آيات من الذكر احلكيم،
ثم �ألقى �آمر الكلية امللكية للقيادة والأركان
والدفاع الوطني كلمة رحب فيها براعي احلفل،
ووجه ال�شكر لرئي�س هيئة الأركان على تف�ضله
بافتتاح دورة الدفاع الوطني الأوىل ودورة
القيادة والأركان امل�شرتكة الثامنة ،وبعد ذلك مت
تقدمي �إيجاز عن الدورتني واملراحل التح�ضريية

لهما ومناهجهما الدرا�سية ،ثم مت الإعالن عن
افتتاح الدورتني من قبل رئي�س هيئة الأركان.
ويف اخلتام عرب عن متنياته للم�شاركني يف
الدورتني كل التوفيق وال�سداد م�شريا ً �إىل �أن
دورة الدفاع الوطني الأوىل �ستكون ب�إذن اهلل
تعاىل باكورة خمرجات الكلية امللكية للقيادة
والأركان والدفاع الوطني ،و�ست�شكل �إ�ضافة
نوعية للنهج التدريبي يف قوة دفاع البحرين،
م��ن خ�لال منهاج متطور ُينمي ال��ق��درات
التحليلية ،والإبداعية للم�شاركني فيها من

منت�سبي قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية
ووزارات الدولة ،حيث �سيناط بامل�شاركني
يف الدورة ن�شر وتعزيز مفهوم الأمن الوطني
ال�شامل لدى رجال الدولة من الع�سكريني،
واملدنيني.
ح�ضر افتتاح الدورتني اللواء الركن ح�سن
حممد �سعد مدير الأم��ن الع�سكري ،واللواء
الركن طيار ال�شيخ حمد بن عبداهلل �آل خليفة
قائد �سالح اجلو امللكي البحريني ،وعدد من
كبار �ضباط قوة دفاع البحرين.

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

ح�سام بن عي�سى ي�ؤكد �أن العمال
يحظون بالدعم والتقدير من قبل احلكومة
ا�ستقبل ال�شيخ ح�سام بن عي�سى
�آل خليفة رئي�س ديوان �صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س الوزراء مبكتبه �صباح ام�س
يعقوب يو�سف حممد رئي�س االحتاد
احلر لنقابات عمال البحرين ،حيث بحث
معه اجلهود التي تقوم بها احلكومة لدعم
العمال واحلفاظ على مكت�سباتهم ،ف�ضال
عن �أن�شطة االحتاد يف الفرتة املقبلة .و�أكد
ال�شيخ ح�سام بن عي�سى �آل خليفة ،خالل
اللقاء� ،أن العمال يف مملكة البحرين
يحظون بكل �أوجه الدعم والتقدير من
قبل احلكومة ،و�أنها حتر�ص على توفري
الظروف الالزمة التي ت�ؤهلهم ملوا�صلة
دورهم الوطني يف عملية التنمية ال�شاملة
التي ت�شهدها البحرين يف كافة املجاالت.
ونوه �إىل �أهمية �أن تعك�س امل�شاركات
العمالية يف امل���ؤمت��رات والفعاليات

واالقليمية والدولية حقيقة ما يحظى
به العمال يف البحرين من مناخ وا�سع
من احلرية والتعددية ،و�أن تربز للعامل
ال�صورة احل�ضارية التي تتميز بها
مملكة البحرين باعتبارها �أحد الدول
الرائدة على ال�صعيد العمايل والنقابي يف
املنطقة.
من جانبه� ،أعرب رئي�س االحتاد احلر
لنقابات عمال البحرين عن خال�ص ال�شكر
والتقدير للحكومة على ما تقدمه من دعم
وم�ساندة للحركة العمالية وهو ما �أ�سهم
يف تنمية �أو�ضاعهم املعي�شية وتطوير
قدراتهم املهنية والعملية ،م�ؤكدا ا�ستمرار
االحت��اد يف العمل من �أج��ل االرتقاء
ب�أو�ضاع العمال واحلفاظ على ما حتقق
لهم مكت�سبات وزيادتها مبا يعود بالنفع
على الوطن.

الوطنية حلقوق االن�سان
جتتمع مع اجلمعية البحرينية لل�شفافية
يف �إط��ار التعاون بني امل�ؤ�س�سة
الوطنية حلقوق الإن�سان ومنظمات
املجتمع املدين فقد اجتمعت امل�ؤ�س�سة
الوطنية ممثلة بع�ضو جمل�س املفو�ضني
فيها ونائب رئي�سها عبد اهلل �أحمد الدرازي
مع اجلمعية البحرينية لل�شفافية ممثلة

برئي�س اجلمعية ال�سيد �شرف حم�سن
املو�سوي وح�ضور نائبة الرئي�س هدى
التحو وع�ضو اجلمعية عبد النبي
العكري وذلك يف مقراجلمعية.
حيث ت��ن��اول االج��ت��م��اع خمتلف
املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك.

الأمن الإذاعي ي�سلط ال�ضوء
على فعاليات املع�سكر ال�صيفي
ي�سلط برنامج الأم��ن
الإذاع�������ي ال�����ض��وء يف
حلقته لهذا الأ�سبوع على
فعاليات املع�سكر ال�صيفي
للأكادميية امللكية لل�شرطة،
حيث �سي�ست�ضيف املقدم
عمار ال�سيد �آمر كلية تدريب
ال�ضباط بالأكادميية امللكية
لل�شرطة والطالب �سلمان
امل��ط�يري والطالبة ندى
الدو�سري.
برنامج الأمن الإذاعي
تعده وتقدمه �إدارة الإعالم
الأمني ب��وزارة الداخلية
بالتعاون مع �إذاعة مملكة
البحرين ويبث كل خمي�س
يف متام ال�ساعة  1.00ظهرا ً
على املوجة FM102.3
احللقة من تقدمي النقيب
يو�سف رم�ضان و�شيخه
ال��زي��اين وي��خ��رج��ه على
الهواء امل�لازم �أول خالد
اجلمريي .

فتح باب تثبيت قبول
طلبة بوليتكنك البحرين
نبه رئي�س ق�سم القبول
بكلية البحرين التقنية
(بوليتكنك البحرين) �أحمد
مال اهلل الدفعة الأوىل من
الطلبة املقبولني يف الكلية
للعام الأكادميي – 2015
2016م ب�أنه �سيتم �إغالق
باب تثبيت القبول عند
ال�ساعة الثانية من ظهر
اليوم اخلمي�س املوافق
� 13أغ�سط�س � ،2015إذ
�سيتم تثبيت جميع من
�أمت �إجراءات القبول خالل
الفرتة املحددة ،والتي بد�أت
بتاريخ  26يوليو ،م�ؤكدًا
�أنه مت �إعالم املتقدمني عن
طريق الربيد الإلكرتوين
والر�سائل الن�صية الق�صرية
( )SMSكما وميكنهم
االطالع على قرار القبول عن
طريق الدخول على املوقع
الإلكرتوين للبوليتكنك.

