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�سمو ويل العهد ووزير الدفاع الأمريكي يوؤكدان التن�سيق ملواجهة التطرف
متديد اتفاقية التعاون الدفاعي بني البلدين

املنامة-بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة توا�سل التن�سيق والتعاون يف اإطار 
العالق���ات البحريني���ة الأمريكي���ة التاريخية 
الت���ي حتظى بالهتم���ام والرعاي���ة من قادة 
البلدين ال�س���ديقني مما ي�س���هم يف التعامل 
مع خمتلف ق�س���ايا املنطق���ة ودعم اجلهود 
الإقليمية والدولية التي تهدف اإلى تر�سيخ 
الأمن وال�س���تقرار وحماربة اأ�سكال الإرهاب 

والتطرف كافة.
جاء ذلك خالل لقاء �سموه مع وزير الدفاع 
الأمريك���ي جيم�س ماتي�س مببن���ى البنتاغون 
حيث مت عزف ال�سالمني الوطنيني البحريني 

والأمريكي لدى و�سول �سموه.
وبح���ث اللق���اء ع���دداً من املو�س���وعات 
املتعلق���ة بالتع���اون والتن�س���يق الدفاع���ي 
والع�سكري بني البلدين ال�سديقني، واأبدى 

اجلانب���ان رغبتهم���ا يف زيادة اآف���اق التعاون 
الثنائ���ي اإل���ى جم���الت اأرح���ب، كم���ا بح���ث 
اجلانب���ان ع���دداً من الق�س���ايا ذات الهتمام 
امل�س���رك خا�س���ة ما يتعلق باأمن وا�ستقرار 
ال�رشق الأو�س���ط  وال�س���بل الكفيل���ة بتحقيق 
الأم���ن وال�س���تقرار فيه والتن�س���يق مع دول 
العامل واملنظمات الدولية ملواجهة التطرف 
والرهاب والتدخل يف �سوؤون الدول الأخرى.

كم���ا �س���هد �س���موه م���ع وزي���ر الدف���اع 
الأمريك���ي اأثناء اللقاء مرا�س���م التوقيع على 
متديد اتفاقية التعاون الدفاعي بني مملكة 
البحرين والوليات املتحدة الأمريكية، حيث 
وقعها من اجلان���ب البحريني وزير اخلارجية 
ال�س���يخ خالد ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة 
ووزي���ر الدف���اع الأمريكي جامي����س ماتي�س. 
التع���اون  اإط���ار  �س���من  التفاقي���ة  وتاأت���ي 
الدفاع���ي الثنائي امل�س���رك ب���ني البلدين 

•ال�سديقني. جانب من توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بني البحرين والوليات املتحدة	

• �سمو ويل العهد ملتقياً وزير الدفاع الأمريكي	

امل��ن��ام��ة - 
ب���ن���ا: ان���ط���الق���اً 
م������ن اأه����م����ي����ة 
املواطن  اإ���رشاك 
����س���ي���اغ���ة  يف 
ت������وج������ه������ات 
ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ة 
نحو  ال��ت��ن��م��وي��ة 

املتحققة  املكت�سبات  يعزز  ما  كل 
�سوؤون  وزي��ر  اأك��د  وامل��واط��ن  للوطن 
اأن��ه  امل��ط��وع  ال�����وزراء حم��م��د  جمل�س 
تتيح  خا�سة  ا�ستمارة  تد�سني  مت 
والإدلء  امل�����س��ارك��ة  ل��ل��م��واط��ن��ني 
التطلعات  ر���س��م  يف  مب��ق��رح��ات��ه��م 

امل�ستقبلية.
اخلطوة  ه��ذه  اإن  امل��ط��وع  وق��ال 
ت���اأت���ي م��ت��م��ا���س��ي��ة م���ع ال��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�سامية لعاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة بجعل 
وغايتها،  التنمية  حم��ور  امل��واط��ن 
وال�رشاكة،  ال�سفافية  لأ�س�س  وتعزيزاً 
برئا�سة  احلكومة  لتوجهات  وترجمة 
رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأم��ري 
القائد  نائب  العهد  ويل  من  وبدعم 
جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 
الأمري  امللكي  ال�سمو  الوزراء �ساحب 

�سلمان بن حمد اآل خليفة.
واأو����س���ح وزي���ر ���س��وؤون جمل�س 
ال��ذي  اأن ه���ذا ال���س��ت��ط��الع  ال�����وزراء 
يتم  خا�سة،  ا�ستمارة  يت�سمن  �سوف 
الو�سول اإليها عرب املوقع اللكروين 
www.( بامللتقى احلكومي  اخلا�س 
حول   )governmentforum.bh
املحاور الرئي�سة التي يتم مناق�ستها 
بو�سع  اخل��ا���س��ة  ال��ع��م��ل  ور�����س  يف 
التطلعات امل�ستقبلية، م�سرياً الى انه 
مت�سلة  ا�ستمارة  بطرح  البدء  �سيتم 
والبنية  والقت�سادي  املايل  باملحور 

التحتية.
ونوه الوزير مبا يتمتع به املواطن 
واإ�سهام  وطني  ح�س  م��ن  البحريني 
التنموية  النه�سة  م�سرية  يف  خمل�س 
املباركة التي يقودها �ساحب اجلاللة 

امللك.

املطوع: اإ�رشاك املواطن يف 
ر�سم التطلعات امل�ستقبلية 

• حممد املطوع	

حممد بن مبارك يرعى تخريج الفوج الرابع يف “بوليتكنك”
اإطالق ا�سم �سموه على مكتبة الكلية 

املنام���ة - بنا: رعى نائ���ب رئي�س جمل�س 
الأعل���ى لتطوي���ر  ال���وزراء، رئي����س املجل����س 
التعلي���م والتدري���ب �س���مو ال�س���يخ حممد بن 
مب���ارك اآل خليفة حف���ل تخريج الف���وج الرابع 
لكلي���ة البحرين التقني���ة “بوليتكن���ك” الذي 
اأقي���م بقاعة ال�س���يخ عبدالعزيز ب���ن حممد اآل 
خليفة مبقر جامعة البحرين يف ال�سخري بح�سور 
رئي�س جمل�س النواب اأحمد املال، ونائب رئي�س 
جمل�س الوزراء جواد العري�س وعدد من الوزراء 

وكبار امل�سوؤولني وال�سيوف.
واأعرب �س���مو ال�س���يخ حممد بن مبارك عن 
�س���عادته مل���ا و�س���لت اإلي���ه “بوليتكنك” من 
م�ستوى متميز ت�س���هد به الأرقام والإح�ساءات 
م���ن حي���ث اأع���داد اخلريج���ني وم�س���توياتهم 
والتحاقه���م ب�س���وق العم���ل، وق���ال اإن الكلية 
وباعتباره���ا موؤ�س�س���ة تعلي���م تطبيق���ي ع���ال 
ي�س���كل اجلان���ب العملي يف مناهجه���ا اأكرث من 
70 %؛ ملواكبة متطلبات �سوق العمل وقطاع 
ريادة الأعمال وذل���ك يف ظل ما حتققه الكلية 
ومن���ذ افتتاحها العام 2008 من تطور ملحوظ 
م���ن حي���ث مناهجه���ا التعليمي���ة والتطبيقية 
وما و�س���لت اإليه ن�س���بة اخلريج���ني الذين مت 
توظيفه���م بع���د التخرج مبا����رشة لأكرث من 85 

%، يف حني اأن الن�سبة املتبقية يتم توظيفها 
قب���ل التخرج اأو التوجه لري���ادة الأعمال واإدارة 
الدرا�س���ات  وموا�س���لة  اخلا�س���ة،  امل�س���اريع 

العليا.
واأ�س���اد �س���موه بالتوجيه ال�س���امي لعاهل 
البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة باإعطاء التعلي���م كل الرعاية والهتمام 
ودعم رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليف���ة، ومتابعة 
ويل العهد نائب القائ���د الأعلى، النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
الأم���ري �س���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة مل�س���رية 

التعليم وتطوره باململكة. 
واأك���د �س���موه الهتمام به���ذه الكلية ومبا 
حتققه من جناح هو نتاج العمل اجلاد لتحقيق 
الأهداف التي اأن�سئت من اأجلها يف اإطار م�رشوع 
تطوي���ر التعليم والتدري���ب وذلك مبا يتوافق 
مع برنامج عمل احلكومة وروؤية مملكة البحرين 

.2030
واأعرب �س���موه بهذه املنا�س���بة عن ال�سكر 
لرئي�س واأع�س���اء جمل�س اأمناء الكلية والرئي�س 
كاف���ة  “بوليتكن���ك”  منت�س���بي  و  التنفي���ذي 
م���ن الهيئت���ني الأكادميية والإداري���ة على ما 

بذل���وه من جهود اأ�س���همت يف حتقي���ق الإجناز 
والتميز، مباركا للخريجني واخلريجات واأولياء 
اأمورهم فرحتهم، متمنيا لهم التوفيق خلو�س 
جمالت العمل، معربا ع���ن الثقة والأمل باأنهم 
�س���يكونون خري من ميثل الكلي���ة يف اأي جمال 

يختارونه لبناء م�ستقبلهم وم�ستقبل وطنهم.
بع���د ذلك، الق���ى وزير الربي���ة والتعليم 
ماج���د النعيمي كلم���ة اأعرب فيها عن ال�س���كر 
والتقدير ل�س���مو ال�س���يخ حممد بن مبارك على 
رعايته احلفل، ودعم �سموه وم�ساندته م�سرية 
التعلي���م والتطوي���ر من���ذ انطالقتها، م�س���يداً 
مب���ا حققته من اإجنازات وجن���اح، موؤكدا اأهمية 
التعلي���م التقن���ي والتطبيق���ي القائ���م عل���ى 
الأب���داع والبتكار. كما قدم التهنئة للخريجني 

ومتنياته لهم بالتوفيق يف حياتهم العملية. 
احلف���ل،  يف  ال����رشف  �س���يف  ق���دم  ث���م 
رئي����س جمل����س اإدارة ال�رشك���ة العربي���ة لبن���اء 
واإ�س���الح ال�س���فن )اأ����رشي(، ورئي����س جمل����س 
اإدارة �رشك���ة اأملني���وم البحري���ن )األبا( ال�س���يخ 
دعيج بن �س���لمان اآل خليفة كلم���ة اأكد خاللها 
دور ال����رشكات الك���ربى والقط���اع اخلا����س يف 
ا�س���تقطاب اخلريج���ني املوؤهل���ني، حيث ذكر 
اأن ن�س���بة البحرينيني العاملني يف �رشكة “األبا” 

ت�س���ل اإل���ى 85 % من اإجمايل الق���وى العاملة 
يف ال�رشكة، م�س���يداً بكلي���ة بوليتكنك البحرين 
وبراجمها التطبيقية واإ�س���هامها يف رفد �سوق 
العم���ل مب���ا يحتاج���ه م���ن خ���ربات يف خمتلف 

املجالت التي حتتاجها ال�سوق. 
بعد ذلك، األقى اخلريج حممد عبدالر�سول 
الغاي���ب كلمة نيابة ع���ن الطلبة اخلريجني، تال 
ذل���ك عر�س فيل���م من اإنتاج طلب���ة بوليتكنك 

البحرين.
كم���ا اأع���رب رئي����س جمل����س اأمن���اء كلي���ة 
بوليتكن���ك ال�س���يخ ه�س���ام ب���ن عبدالعزيز اآل 
خليف���ة ع���ن ال�س���كر والتقدير لنائ���ب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء رئي�س املجل�س الأعلى لتطوير 
التعلي���م والتدريب، معلناً اإطالق ا�س���م �س���مو 
ال�س���يخ حممد بن مبارك اآل خليفة على مكتبة 
ل�س���موه وجه���وده ودعم���ه  الكلي���ة؛ تكرمي���اً 
وقيادته م�رشوع التعليم والتدريب وما حتققه 

من خالله من اإجناز وجناح. 
بعده���ا، تف�س���ل �س���مو ال�س���يخ حممد بن 
مبارك بتوزيع ال�سهادات على هذه الدفعة من 
اخلريجني البالغ عدده���م 232 خريجا وخريجة 
خمتل���ف  يف  تخرجه���م  متطلب���ات  ا�س���تكملوا 

التخ�س�سات.

الأعل���ى  املجل����س   – القاه���رة  م���ن 
لل�سوؤون الإ�سالمية:  منح رئي�س جمهورية 
م�رش العربي���ة عبدالفتاح ال�سي�س���ي نائب 
رئي�س املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية 
ال�س���يخ عبدالرحمن بن حممد بن را�سد اآل 
خليفة و�سام اجلمهورية للعلوم والفنون 
من الدرجة الأولى، تقديًرا لدوره يف خدمة 
الق�س���ايا الدينية والثقافية، وجهوده يف 
دعم اأ�س�س التعاي�س والو�سطية وال�سالم. 
ج���اء ذل���ك، ل���دى ح�س���وره الحتفال 
ال�س���نوي بذك���رى املولد النب���وي ال�رشيف 
الذي ُعقد اأم�س الأربع���اء برعاية  الرئي�س 
للموؤمت���رات  الأزه���ر  مرك���ز  يف  امل����رشي 

بالقاهرة. 
واأعرب ال�سيخ عبدالرحمن عن �سكره 
وتقدي���ره للرئي�س امل�رشي على التكرمي، 
مبدًيا اعتزازه بهذا الو�س���ام الذي اعتربه 
تقدي���ًرا غالًي���ا ملا توليه مملك���ة البحرين 
بقيادة عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة م���ن اهتمام 
وعناي���ة بالق�س���ايا العربية والإ�س���المية، 
وملا ت�س���طلع ب���ه م���ن دور ب���ارز وفعال 
يف تكري����س قي���م التعاي����س والت�س���امح 
وال�س���الم، ويف تعزي���ز مناه���ج الو�س���طية 
والعت���دال، ودعم حري���ة الأدي���ان وحوار 

احل�سارات. 
كم���ا اأك���د اعت���زاز مملك���ة البحري���ن 
بعم���ق عالقاته���ا التاريخية م���ع جمهورية 
م�رش العربي���ة، وتقديرها ملا ت�س���طلع به 
م�رش من دور حموري يف منا�رشة الق�س���ايا 
العربي���ة والإ�س���المية، منوًه���ا يف الوق���ت 
امل�س���هودة  امل�رشي���ة  باجله���ود  نف�س���ه 
يف خدم���ة الإ�س���الم ون����رش قيم���ه وتعاليمه 
ال�س���محة، والت�س���دي لالإرهاب والتطرف 
والعن���ف، م�س���يًدا يف هذا ال�س���دد بالدور 
الإ�س���المي الكبري ال���ذي يقوم ب���ه الأزهر 
ال�رشي���ف يف اإعالء قيم املحبة والو�س���طية 

والت�سامح.  

الرئي�س امل�رشي مينح 
عبدالرحمن بن حممد 
و�سام الدرجة الأولى


