
Ω2016 ¢SQÉe 6 - `g1437 ≈dhC’G iOÉªL 26 óMC’G – ¿ƒ©HQC’Gh ájOÉëdG áæ°ùdG - (13862) Oó©dG5
ô«``ª©à∏d äÉ```MÉ``°ùe ô«aƒàd

É©Hôe Gôàe 160 áMÉ°ùªH º«°ù≤àdÉH ìÉª°ùdGh »°VGQC’G º«°ù≤J áëF’ πjó©J
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G  ôjRh ìô°U
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø``̀H ΩÉ`̀ °`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 äÉLÉ«àMG  ™e  ÉHhÉéJ  ¿CÉ`̀H  ∞∏N
 ø«jQÉ≤©dG  øjQƒ£ªdGh  ø«æWGƒªdG
 Iô`̀«`̀¨`̀°`̀U äÉ``MÉ``°``ù``e ô``«``aƒ``J »``̀ a
 …QGRh  QGôb  QGó°UEG  ºJ  ,»°VGQCÓd
 ¿ƒfÉ≤d  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  πjó©àH
 ôjƒ£à∏d  Ió©ªdG  »°VGQC’G  º«°ù≤J

.ô«ª©àdGh
 :¬ëjô°üJ »a ôjRƒdG ±É°VCGh
 º`̀bQ …QGRƒ``````̀ dG QGô```≤```dG ø`̀ª`̀°`̀†`̀J{
 ¢†©H  π`̀jó`̀©`̀à`̀H  2016  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d  4
 áæ°ùd  (56)  º``̀bQ  QGô``̀≤``̀dG  ΩÉ``μ``MG
 ájò«ØæàdG  áëFÓdG  QGó°UEÉH  2009
 áæ°ùd  (13)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°Sôª∏d
 »``̀°``̀VGQC’G  º«°ù≤J  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  1994
 ¬fCG  ≈∏Y ô«ª©àdGh ôjƒ£à∏d  Ió©ªdG
 ≥WÉæe »a »°VGQC’G º«°ù≤àH íª°ùj
 »`̀°`̀VGQCÓ`̀d  (CG)  π°üàªdG  ø`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 áMÉ°ùªH  óMGh  ´QÉ°T  ≈∏Y  á∏£ªdG
 π≤j  ’CG  •ô°ûH  É©Hôe  Gô`̀à`̀e  160
 á«fÉªK  øY  É¡«a  ™∏°V  ô¨°UCG  ∫ƒW
 »°VGQCÓd É©Hôe Gôàe 180h ,QÉàeG
 π≤j ’CG •ô°ûH ø«YQÉ°T ≈∏Y á∏£ªdG

 á«fÉªK  øY  É¡«a  ™∏°V  ô¨°UCG  ∫ƒW
.zQÉàeCG

 QGô`̀≤`̀dG  ¿CG{  :∞`̀∏`̀N  ±É``̀°``̀VCGh
 »a  √ô°ûf  ïjQÉJ  øe  GòaÉf  íÑ°UCG
 ºbQ  ÉgOóY  »a  á«ª°SôdG  IójôédG
 ôjÉæj 14 ïjQÉàH IQOÉ°üdG (3244)
 áeÉ©dG  IQGOE’G  q¿EÉ`̀ a  ¬«∏Yh  2016
 ô°TÉÑà°S  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀ dG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀∏`̀d
 IOQGƒ`̀dG  º«°ù≤àdG  äÉÑ∏W  »a  âÑdG
 É≤ah  ∞«æ°üàdG  Gò`̀g  øª°V  É¡«dG

.ÉãjóM Iô≤ªdG äÉMÉ°ùª∏d
 IQGRƒ``̀dG  â°UôM{  :í`̀°`̀VhCGh
 IôbƒªdG áeƒμëdG øe äÉ¡«LƒàHh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 á©HÉàeh  ôbƒªdG  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ
 ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG
 äGAGô```LE’G  ôjƒ£J  ≈∏Y  AGQRƒ```dG
 á«ªæà∏d  áª¶æªdG  äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh
 ø`̀eh ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀ dG »``̀a á`̀ «`̀ fGô`̀ª`̀©`̀ dG
 á«fGôª©dG  äÉ«£©ªdG  á°SGQO  ∫ÓN
 äÉ«£©e  π`̀X  »`̀ah  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 á`̀«`̀aGô`̀¨`̀é`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀ dG á`̀ «`̀©`̀ °`̀Vh
 ≈∏Y  Ö∏£dG  ó`̀jGõ`̀Jh  á«MÉ°ùªdGh
 ájƒªæàdG  äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ô«ª©àdG

 ≈dEG  IQGRƒ`̀dG  â¡àfG  ó≤a  ,áØ∏àîªdG
 »a  ô«ª©àdÉH  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  IQhô``̀°``̀V
 ≥WÉæe  »`̀a  Ió`̀jó`̀é`̀dG  äÉMÉ°ùªdG

.z(CG) π°üàªdG øμ°ùdG
 äÉ°SGQódG  âë°VhCG  ,ÉØ«°†e
 á`̀«`̀£`̀«`̀£`̀î`̀à`̀ dG äÉ```̀Mƒ```̀°```̀ù```̀ª```̀dGh
 ø`̀jQƒ`̀£`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ¬`̀Lƒ`̀J
 øμ°ùdG  ≥WÉæe  »`̀a  ô«ª©àdG  ≈``̀ dEG
 å«ëH ,Iô«¨°U äÉMÉ°ùªH ¢UÉîdG
 øe  áëjô°T  ô`̀Ñ`̀cC’  á`̀MÉ`̀à`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀J
 á°SGQódG  â¡àfG  ó`̀bh  ,ø«æWGƒªdG
 äÉMÉ°ùªH ô«ª©àdÉH ìÉª°ùdG ¿CG ≈dEG
 ≈∏Y  É©Hôe  Gôàe  180h  160  ≠∏ÑJ
 QGô`̀≤`̀ dG »``a ¬``«``dEG QÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ƒ`̀ë`̀æ`̀dG
 Iô«Ñc  áëjô°T  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏«°S
 º`̀YO  »`̀a  º¡°ùjh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 á«æμ°ùdGh á«fGôª©dG  á«ªæàdG  á∏éY

.Iô«Ñc IQƒ°üH
 √ò``̀g  ó``̀jó``̀ë``̀J  ¿CG  É`̀ë`̀ °`̀Vƒ`̀e
 ≈`̀∏`̀Y AÉ```̀æ```̀H AÉ`````̀L äÉ``̀MÉ``̀ °``̀ù``̀ª``̀ dG
 á«£«£îJ  äÉ``̀°``̀SGQOh  äÉMƒ°ùe
 ≥«°ùæàdG  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  á≤ª©e
 á«eóîdG  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e
 á©°Sh  äÉÑ∏£àe  á°SGQód  áØ∏àîªdG
 É`̀≤`̀ah á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG äÉ``̀eó``̀N

 π«∏≤J  øY  áéJÉædG  á«FÉæÑdG  áaÉãμ∏d
.É¡«dEG QÉ°ûªdG »°VGQC’G äÉMÉ°ùe

 IQGRƒ``̀ dG  ¿EG{  ∞∏N  ±É`̀ °`̀VCGh
 AÉcô°ûdG ™e ≥«°ùæàdG ≈∏Y á°üjôM
 øjQƒ£ªdG  º¡æeh  ø««é«JGôà°S’G
 á«°Sóæ¡dG  Ö`̀JÉ`̀μ`̀ª`̀dGh  ø«jQÉ≤©dG
 ∫ÓN  Ghó``̀ qcCG  øjòdGh  ájQÉ°ûà°S’G
 á©LGôe  IQhô°V  ≈∏Y  º¡JÉYÉªàLG
 ô`̀«`̀ aƒ`̀Jh »````̀ °````̀VGQC’G äÉ``̀MÉ``̀°``̀ù``̀e
 äÉÑ∏£àe  ™`̀e  Ö°SÉæàJ  äÉMÉ°ùe

.zø«æWGƒªdG

 ¿CG  ¬ëjô°üJ  »`̀a  ∞∏N  ó``̀ qcCGh
 äÉMÉ°ùªdG πX »a ô«ª©àdÉH ìÉª°ùdG
 »a  á`̀«`̀Yƒ`̀f  á∏≤f  πμ°ûj  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 AÉæH  IQGRƒ`̀∏`̀d  á«£«£îàdG  á`̀jDhô`̀dG
 ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG  äÉ«£©e  ≈∏Y
 èeÉfôHh  á«æWƒdG  á«é«JGôà°SE’Gh
 ¢`̀ü`̀NC’G ≈`̀∏`̀Yh ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG π`̀ª`̀Y
 »∏μ«¡dG  §£îªdÉH  ≥∏©àj  Éª«a
 2030  »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 äÉ«é«JGôà°SG  ø`̀e  ¬æª°†J  É``̀eh
 á£°ûfCÓd  äÉMÉ°ùe  ô«aƒJ  É¡æeh
 ±É`̀ °`̀VCGh .á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG á`̀jô`̀«`̀ª`̀©`̀à`̀dG
 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G  ôjƒ£J  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀ dG
 ô«ª©à∏d  áª¶æªdG  äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh
 áμ∏ªªdG  »`̀a  á«fGôª©dG  á«ªæàdGh
 á«é«JGôà°SE’G  ±Gó``̀gC’G  ó`̀MCG  ó©j
 OÓÑdG  √ó¡°ûJ  Ée  áÑcGƒªd  IQGRƒ∏d
 …OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ bGh »``̀fGô``̀ª``̀Y ƒ`̀ª`̀ f ø``̀e
 äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀J Ωõ`̀∏`̀ à`̀ °`̀ù`̀j ´QÉ``°``ù``à``e
 ¿CG  É`̀ë`̀ °`̀Vƒ`̀e.á`̀ã`̀ jó`̀Mh  IQƒ``̀£``̀e
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh
 Iôªà°ùe  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh
 á«fGôª©dG  äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£J  »a
 ÉªH  áeGóà°ùe  IQƒ°üH  áØ∏àîªdG

.ájDhôdG √òg ≥≤ëj

!..IóMƒªdG QƒÑ©dG á£≤f

 ô°ùL ≈∏Y IóMƒªdG QƒÑ©dG á£≤f øY Ωƒ«dG çóëJCG
 áHôéà∏d  É¡YÉ°†NG  ºà«°S  ¬`̀fG  ø∏YCG  »àdGh  ó¡a  ∂∏ªdG
 á£≤f ≈dEG Ωƒ«dG êÉàëf ÉæfG í°VGƒdG øe ¬fG ô«Z ,ÉÑjôb
 Ée  ÉªFGO  •É≤ædG  Oó©àa  ,Iô«ãc  QƒeG  »a  IóMƒe  QƒÑY

.RÉéfE’G ΩÉeG É≤FÉY πμ°ûj
 ∞«ch  ,øjôëÑdÉH  áMÉ«°ùdG  ø`̀Y  Ωƒ`̀«`̀dG  çóëàf
 QOÉ°üe  ™jƒæJ  πLG  øe  õFÉcôdG  óMG  ¿ƒμJ  ¿G  É¡æμªj
 ÖfGƒL πc ∂jôëJh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ájƒ≤Jh πNódG
 IOÉ`̀jRh  ìÉ«°ùdG  IOÉ`̀jR  ∫ÓN  øe  OÉ°üàb’Gh  IQÉéàdG

.øjôëÑdÉH íFÉ°ùdG É¡«a º«≤j »àdG »dÉ«∏dG OGóYCG
 áMÉ«°ùdG Qƒ£J ΩÉeCG GóL Gô«Ñc É≤FÉY ∑Éæg ¿G ô«Z
 ,ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL á∏°†©e πëH º≤f ºd GPEG  ,…OÉ≤àYG »a
 ¬LhôN hCG ¬dƒNO óæY äÉYÉ°S 4 hCG 3 ô¶àæj øe ∑Éæ¡a
 ∑Éæ¡a  ,ìÉ«°ùdG  ≥aóàd  GóL  ≥«©e  Gògh  ,ø«ÑfÉédG  øe
 …QƒÑY  ÖLƒà°ùJ  äÉYÉ°ùdG  √òg  âfÉc  GPEG  ìô£j  øe
.π°†aG iôNG ádhO ≈dEG IôFÉ£dÉH ôaÉ°SCÉ°S ,øjôëÑdG ≈dEG

 ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ≈∏Y  πª©∏d  á≤«©e  •É≤f  ∑Éæg
 ,É¡d  …QòLh  ºFGO  πM  OÉéjEGh  ,ÉgóæY  ∞bƒàdG  »¨Ñæj
 ÉfÉ«MG hCG ,óMGh ∞XƒªH äGRGƒé∏d øFÉÑc OƒLh É¡dhCG

.ójó°T ΩÉMOR’G Éªæ«H á≤∏¨e øFÉÑc óLƒJ
 »a çó`̀ë`̀j ô``̀e’G Gò`̀g ¿É`̀c GPEG ¬`̀ fG …OÉ`̀≤`̀à`̀YG »`̀a
 ,á∏°†©ªdG √òg πëH Ωƒ≤f ¿CG Öé«a ,»æjôëÑdG ÖfÉédG
 πë«°S  (QƒÑ©∏d  IóMƒªdG  á£≤ædG)  ´hô°ûe  ¿É`̀c  ¿EGh
 ´hô°ûe ≥Ñ£j ¿G ≈æªàfh ,Ö«W ôeG Gò¡a á∏μ°ûªdG √òg

.øμªj Ée ´ô°SG »a IóMƒªdG á£≤ædG
 ájOƒ©°S äÉ¶ØëJ OƒLh øY âKóëJ QOÉ°üe ∑Éæg
 ,IóMƒªdG  á£≤ædÉH  ≥∏©àj  Éª«a  AÉ°ùædG  ≥«Ñ£àH  ≥∏©àJ
 ∫ƒ∏ëdG  ºjó≤Jh  É©jô°S  á∏μ°ûªdG  √òg  πëJ  ¿G  ≈æªJG
 øëæa  ,äGAGô`̀LEG  øe  …Oƒ©°ùdG  ÖfÉédG  ¬Ñ∏£j  Ée  πμd
 êÉàëJ  ájOƒ©°ùdG  Éªe  ôãcG  ø«jOƒ©°ùdG  ≈`̀dEG  áLÉëH

.Éæ«dG
 íjô°üJ  »a  ájOƒ©°ùdG  äGRGƒL  ΩÉY  ôjóe  çóëJ
 äGRGƒL ôjóe ø∏YCGh ájOƒ©°ùdG Ωƒ«dG áØ«ë°üd ≥HÉ°S
 ¿G{  :≈«ë«dG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª«∏°S  AGƒ∏dG  ájOƒ©°ùdG
 zô°ûHCG{  ΩÉ¶f  ôÑY  »fhôàμdE’G  π«é°ùàdG  á«dBG  ≥«Ñ£J
 ∂∏ªdG  ô°ùL  ôÑY  øjôëÑdG  ≈dEG  áμ∏ªªdG  øe  øjôaÉ°ùª∏d
 ∞«ØîJh  ,á≤HÉ°ùdG  á«FGƒ°û©dG  ø`̀e  ¢ü∏îà∏d  ;ó`̀¡`̀a
 ôaÉ°ùªdG  πé°ùj  å«M  ,äGAGô``̀LE’G  á≤£æªH  ΩÉ`̀MOR’G
 AÉ¡fEG  ¿Éª°†d  √ôØ°ùd  OóëªdG  óYƒªdG  ∫ÓN  ¬JÉeƒ∏©e
 π©éj  É`̀e  ƒ``gh  ,ô`̀«`̀NCÉ`̀J  ¿hO  ø`̀e  É©jô°S  ¬``̀JGAGô``̀LEG
 á«dB’G  √ò`̀g  ¿CG  Éæ«Ñe  ,§≤a  ó«cCÉàdGh  ≥«bóà∏d  √Qhô`̀e
 ø«H IóMƒªdG á£≤ædG ¥ÓWEG ™e É¡≤«Ñ£J ºà«°S IójóédG
 øe ójó©dG  øª°V ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL òØæe ôÑY ø«àμ∏ªªdG
 AÉ¡fEG á≤£æªH øFÉÑμdG OóY IOÉjR πãe iôNC’G äÉÑ«JôàdG

.zøjôaÉ°ùªdG äGAGôLEG

 ¿ÓYE’G  øª°†J  ájOƒ©°ùdG  äGRGƒ`̀L  ôjóe  åjóM
 ôÑY  øjôaÉ°ùª∏d  ôμÑªdG  π«é°ùà∏d  zô°ûHCG{  èeÉfôH  øY
 Gƒ∏é°S  Ée  GPEG  ºgQƒÑY  π¡°ù«°S  Éªe  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL
 ?øjôëÑdÉH  ≥Ñ£e ôe’G  Gòg πg ±ôYG ’h ,èeÉfôÑdÉH
 ôØ°ùdG  πÑb  ôμÑªdG  π«é°ùà∏d  ¬HÉ°ûe  èeÉfôH  Éæjód  πg

?QƒÑ©dG á«∏ªY π«¡°ùàd
 QƒÑY π«¡°ùJ ´ƒ°Vƒe »a É°†jG áª¡ªdG •É≤ædG øe
 ,ô°ùédG ≈∏Y »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG ôjƒ£J ƒg øjôaÉ°ùªdG
 ,(π£©e  ΩÉ¶ædG)  ¬d  ∫É≤jh  ôaÉ°ùªdG  Ögòj  Ée  Gô«ãμa
 Qƒ£àdG  øe  â«bƒàdG  Gò`̀g  »a  áØ°SDƒe  á∏°†©e  √ò`̀gh
 É¡à©°Sh á«fhôàμdE’G áª¶f’G ôjƒ£J øeh ,»fhôàμdE’G
 √òg  πëJ  ¿G  ≈æªàf  ∂dòd  ,É¡∏ªY  á≤jôWh  É¡ªéMh

.IôKDƒªdG á∏μ°ûªdG
 ô°ùL á°ù°SDƒe »a çóëJ »àdG  äÉYÉªàL’G ∫ÓN
 áØ«∏N øH  óªëe ï«°ûdG  π°VÉØdG  πLôdG  q¿EÉa  ó¡a  ∂∏ªdG
 øe  ∂`̀ dP  ô¡¶j  ,áÑ«W  GOƒ`̀¡`̀L  ∫ò`̀Ñ`̀j  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  ¢ù«FQ
 ∑QÉªédG  »a  πª©dG  ôjƒ£Jh  ô°ùédG  QÉÑNC’  Éæà©HÉàe

.äGRGƒédGh
 …ƒ«M  ´hô°ûe  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ôjƒ£J  ´hô°ûe
 áμ∏ªªdG á≤«≤°ûdG øe ôãcG øëf ¬LÉàëfh ,øjó∏Ñ∏d GóL
 äÓμ°ûe  πëJ  ¿G  »¨Ñæj  ∂dòd  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 QƒÑY  ≥FGƒY  ø«ÑJ  á°SGQO  ™°†f  ¿CGh  ,É¡àeôH  ô°ùédG
 ≈æªàfh  ,ôaÉ°ùªdG  ¬bô¨à°ùj  …òdG  âbƒdGh  øjôaÉ°ùªdG
 ìÉ«°ùdG  OGó``YCG  IOÉ`̀jR  π`̀LG  øe  á∏μ°ûªdG  √ò`̀g  πëJ  ¿G

.øjôëÑdG ≈dEG ø«eOÉ≤dG
 IOÉb ¬«a πNóàj ¿G Ö∏£J ¿EGh ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ∞∏e
 øe ∂dP çóëj ¿G ≈æªàæa ,äÉÑ≤©dG π«dòJ πLG øe ó∏ÑdG
 »ah ≥FGƒY ¿hO øe ô°ùédG  ôÑ©j ôaÉ°ùªdG  π©L πLG
 ≈∏Y  ÜGò©dG  ≈`̀dEG  Ö`̀gGP  ¬fCÉH  ô©°ûj  ’h  ,»°SÉ«b  âbh
.GóL ∞°SDƒe Gògh äÉYÉ°S 4 hCG 3 π£©àj ø«M ô°ùédG

.ø«∏LôdG º©fh ..QÉ«àN’G º©fh **
 »`̀JQGRƒ`̀d  Gô`̀NDƒ`̀e  çó`̀M …ò`̀ dG  …QGRƒ```dG  ô««¨àdG
 ¢SÉædG  ¬H  ô°ûÑà°SG  ø«°ù∏éªdG  ¿hDƒ°T  IQGRhh ΩÓYE’G
 ø«æ«YƒÑdG ºfÉZ π°VÉØdG ñC’G ø«°ù∏éªdG ôjRƒa ,Gô«N
 ¬d  ó¡°ûjh  ,IAÉØμdG  ÜÉë°UCGh  ø«°ü∏îªdG  ∫ÉLôdG  øe

.»fÉªdôÑdG πª©dG »a á«aÉμdG IôÑîdG ¬jódh ,∂dòH
 GôjRh  »ë«eôdG  »∏Y  õjõ©dG  ñC’G  ø««©J  ¿CG  Éªc
 øe ô`̀«`̀ã`̀c OGƒ``°``S ìÉ``̀«``̀JQG π`̀ë`̀e ¿É``̀c É`̀°`̀†`̀jG ΩÓ``̀YEÓ``̀d
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اأ�شادوا ب�شجب وزراء الداخلية العرب للتدخالت الإيرانية بال�شاأن البحريني.. فعاليات وطنية:

البحرين جزء ل يتجزاأ من املنظومة الأمنية العربية

الفكر  حمــاربــة  اأن  ــافــوا  واأ�ــض

بقطع  اأوالً  ياأتي  املتطرف  االإرهابي 

يف  وي�ضاهم  يغذيه  مــن  ــال  ــض اأو�

�ضرورة  اإىل  م�ضريين  اإنت�ضاره، 

التاأكيد على احرتام حق اجلوار وعدم 

اأبناء  بني  الفتنة  اإذكاء  يف  امل�ضاهمة 

الوطن الواحد، والذي من �ضاأنه اإراقة 

رجال  بني  االإ�ضابات  ووقوع  الدماء 

االأمن.

ال�ضورى  جمل�س  ع�ضو  واأ�ضاد 

احلكيمة  بــاالدارة  الرميحي  خمي�س 

بن  را�ضد  ال�ضيخ  الداخلية  لوزير 

عبداهلل اآل خليفة خالل تروؤ�ضه اجتماع 

الدورة الثالثة والثالثني ملجل�س وزراء 

اأثمر  وما  تون�س  يف  العرب  الداخلية 

حزب  اعتبار  اأهمها  قرارات  من  عنه 

اهلل وجميع قادته ومنظماته والهيئات 

املنظوية حتته جماعات اإرهابية، كان 

را�ضد  ال�ضيخ  رئا�ضة  ثمرات  من  ثمرة 

لهذا االجتماع.

واأو�ضح اأن املتتبع لل�ضاأن االإقليمي 

منذ  وا�ضتمرارها  اإيران  دور  يالحظ 

يف  املتكررة  وحماوالتها  عاًما   30

زعزعة اال�ضتقرار يف مملكة البحرين، 

املجاورة،  العربية  ــدول  ال وجميع 

يف  الطائفية  للفنت  اإثارتها  خالل  من 

العراق و�ضوريا ولبنان واليمن. 

اإيرانية  خاليا  »هناك  واأ�ضاف 

و�ضلت اىل املغرب العربي، لذلك فاإن 

الداخلية  وزراء  ا�ضدره  الذي  البيان 

احلروف  على  النقاط  و�ضع  العرب 

وطلب من ايران الكف عن التدخالت يف 

ال�ضوؤون العربية وزعزعة اال�ضتقرار، 

ووقف بثها للنعرات الطائفية«.

الــدول  �ضعوب  اأن  اىل  واأ�ــضــار 

قام  الذي  الكبري  الدور  تثمن  العربية 

ات�ضح  ما  وهذا  الداخلية  وزراء  به 

الر�ضمي  البيان  ــالل  خ مــن  جلًيا 

ايران  تعي  ان  ناأمل  والذي  امل�ضرتك، 

ال�ضلبي  ــردود  وامل البيان  هذا  ن�س 

متادت  اإن  عليها  يعود  �ضوف  الذي 

من  متار�ضه  التي  العدوان  هذا  يف 

ال�ضوؤون  يف  ال�ضافرة  تدخالتها  خالل 

الدول  الداخلية والتعدي على �ضيادة 

العربية.

الكف  ايران  من  نطلب  اإننا  وقال: 

اخلاليا  وت�ضدير  االحقاد  اإثــارة  عن 

منطقتنا  يف  االرهابية  اخلاليا  ود�ّس 

جميًعا، واحرتام �ضيادة الدول، وعدم 

ح�ضن  منطلق  من  عليها  التعدي 

اجلوار.

هذا  يكون  ان  ناأمل  ــاف،  واأ�ــض

قراءة  ُتعيد  واأن  الإيران  رادًعا  البيان 

على  والكف  العربية،  االفعال  ردود 

ت�ضرفاتها الطائ�ضة، م�ضرًيا اىل انه يف 

حال ا�ضتمرارها واإ�ضرارها على النهج 

�ضتكون بال �ضك هناك خطوات رادعة 

عن لت�ضرفاتها الالم�ضوؤولة.

جمموعة  رئي�س  اأ�ضاد  جانبه  من 

حقوقيون م�ضتقلون �ضلمان نا�ضر مبا 

ال�ضيخ  الركن  الفريق  كلمة  ت�ضمنته 

وزير  خليفة  ال  عبداهلل  بن  را�ضد 

الداخلية خالل تروؤ�س اجتماع الدورة 

الـ33 ملجل�س وزراء الداخلية العرب 

املنعقد بتون�س.

وقال: »لن ن�ضمح باأن ينتهك اأمننا 

جمتمعنا  و�ضنحمي  عروبتنا  وت�ضلب 

اأي معتقد مذهبي مبتدع ومن كل  من 

اأ�ضكال الوالءات اخلارجية مثل والية 

الفقيه ومن اقتنع بها فليذهب لها«.

واأو�ضح »لقد جاءت هذه الكلمات 

لتعرب عن ل�ضان حال اخلليج العربي 

واالأمة العربية وما تعانيه من �ضرور 

دولة  اتخذته  الذي  واملنهج  واأخطار. 

ال�ضر  ميل�ضيات  بت�ضدير  ايران  ال�ضر 

مذهبية  م�ضميات  حتت  واخلـــراب 

مقيتة يف اجل�ضم العربي واملتمثل يف 

اللبناين  اهلل  حزب  االرهابي  احلزب 

واأذرعه، كما ان دول اخلليج قد عانت 

من  املدعومة  االرهابية  االعمال  جراء 

اإيران، وذلك لزعزعة  ال�ضر  قبل دولة 

اخلليج  ــدول  ب واال�ضتقرار  االأمــن 

العربي«.

وعلى ال�ضعيد املحلي قال نا�ضر: 

اإرهابيًة  اأعــمــاالً  البحرين  واجهت 

ومواطنني  اأمن  رجاَل  �ضحيتها  راح 

وال�ضلم  باالأمن  لالإ�ضرار  وزرَع خاليا 

�ضبط  اآخرها  كان  والتي  االهليني، 

عن�ضًرا  من 47  مكون  اإرهابي  تنظيم 

ارهابية  اعمال  لتنفيذ  باإيران  مرتبًطا 

�ضديدة  املـــواد  مــن  كمية  و�ضبط 

خمابئ  يف  نارية  واأ�ضلحة  االنفجار 

�ضرية بعدد من القرى وو�ضط مناطق 

ور�ضة  ومنها  بال�ضكان  ماأهولة 

لتح�ضري  ومعمل  املتفجرات  ل�ضناعة 

للتخزين  ومواقع  املتفجرة  ــواد  امل

وقنابل جاهزة للتفجري منها مادة �ضي 

�ضليلوز  والنرتو  اليوريا  ونرتات   4

لالأفراد  م�ضادة  لعبوات  وقوالب 

وعبوات خارقة للدروع.

وعلى ال�ضعيد االإقليمي بنّي نا�ضر 

العربي  التحالف  قوى  تواجهه  ما  اأن 

كان  الذين  ال�ضعودية  بقيادة  باليمن 

لتدريب  اإرهابيني  اإر�ــضــال  اآخــرهــا 

يف  ال�ضرعية  على  املنقلبني  احلوثيني 

احلدودية  املناطق  وا�ضتهداف  اليمن 

املدنية لل�ضعودية التي راح �ضحيتها 

مواطنني وم�ضلني وجماهرة االرهابي 

اللبناين يف عدائه  اهلل  اأمني عام حزب 

بجانب  هذا  العربي،  اخلليج  لدول 

اكت�ضاف خاليا جت�ض�س يف ال�ضعودية 

والكويت تعمل ل�ضالح اإيران مدعومة 

يف  الثوري  احلر�س  قبل  من  وممولة 

ايران.

توؤكد  �ضواهد  ذلك  كل  اأن  واعترب 

اجراءات �ضارمة  اتخاذ  على �ضرورة 

ميولها  ومن  االرهابية  اخلاليا  جتاه 

املتخذ  القرار  اإن  �ضيا�ضًيا،  ويدعمها 

ف�ضائلها  بكافة  اهلل  حزب  باعتبار 

لها  التابعة  والتنظيمات  وقادتها 

هي  ارهابية  منظمة  منها  واملنبثقة 

وجاءت  ال�ضحيح  االجتاه  يف  خطوة 

براثم  من  العربي  املجتمع  لتحمي 

م�ضميات  حتت  االرهابية  االعمال 

والية  ومنها:  مذهبية،  وغــطــاءات 

النظام االإيراين  الفقيه التي يوؤمن بها 

ويعمل على ت�ضدير هذا الفكر املنحرف 

يف اخلليج العربي واالأمة العربية. 

ــادل  ــــدوره قـــال الــنــائــب ع وب

املوحد  العربي  املوقف  اأن  الع�ضومي 

العرب  الداخلية  وزراء  اتخذه  الذي 

وزيــر  برئا�ضة  اجتماعهم  ــالل  خ

اآل  عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  الداخلية 

مواجهة  على  عزمهم  عك�س  خليفة 

اخلطر االيراين.

واأ�ضاد الع�ضومي مب�ضامني الكلمة 

اأكد  الذي  الداخلية  وزير  األقاها  التي 

فيها اأن البحرين مل تتدخل ب�ضاأن اأحد 

اأمنها  ينتهك  باأن  ت�ضمح  لن  ولكنها 

وت�ضلب عروبتها، و�ضتحمي جمتمعها 

اأي معتقد مذهبي مبتدع ومن كل  من 

اأ�ضكال الوالءات اخلارجية مثل والية 

الفيه ومن اقتنع بها فليذهب لها«.

اإدارة  جمل�س  ع�ضو  قال  وبدوره 

البحرين  و�ضناعة  ــاره  وجت غرفة 

وزراء  قرار  اأن  ال�ضمري  عبداحلكيم 

على  بــنــاًء  جــاء  الــعــرب  الداخلية 

اهلل  حزب  تورط  واإثباتات  معطيات 

ا�ضتقرار  مت�س  اعمال  يف  االرهابي 

العربية  ــدول  ال بع�س  دول  ــن  واأم

خا�ضة دول جمل�س التعاون اخلليجي 

وجمهورية م�ضر واليمن.

واملرحلة  االأمــانــة  اأن  ـــنّي  وب

وزراء  من  ا�ضتدعت  قد  التاريخية 

الداخلية العرب اتخاذ هذا القرار على 

امل�ضوؤولية  من  العايل  امل�ضتوى  هذا 

وفروعه  اللبناين  اهلل  حزب  ميثله  ملا 

املنت�ضرة يف الدول العربية واخلليجية 

على وجه اخل�ضو�س كاأطراف تدخل 

املناه�س  التو�ضعي  االيراين  للنظام 

لتطور وتقدم الدول املجاوره له.

وقال: ناأمل اأن ي�ضتتبع هذا القرار 

التي  الدول  تتخذها  �ضارمة  اإجراءات 

احلــزب،  هــذا  للتدخالت  تتعر�س 

�ضوؤونها  يف  اإيــران  اإىل  باالإ�ضافة 

الداخلية.

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأ�شادت فعاليات وطنية مب�شامني البيان اخلتامي الجتماع وزراء الداخلية العرب يف ت�ن�س والذين �شجب�ا ب�شدة املمار�شات االيرانية الهادفة لزعزعة االمن واال�شتقرار يف البحرين والعديد من 

الدول العربية.

واأجمع�ا يف ا�شتطالع الآرائهم اأجرته »االأيام« على اأن بيان وزراء الداخلية العرب اأثبت اأهمية وحدة ال�شف العربي، واأن البحرين جزء ال يتجزاأ من املنظ�مة االأمنية العربية. 

واأكدت الفعاليات ال�طنية اأن التدخالت االإيرانية يف ال�ش�ؤون الداخلية للمملكة من �شاأنها زرع االإرهاب وحماولة اإيجاد املزيد من الف��شى يف املنطقة، م�شريين اإىل اأن ذلك ي�شتدعي ال�ق�ف �شًفا 

واحًدا بني جميع الدول العربية مل�اجهة مثل هذه التعديات ال�شافرة.

�شلمان نا�شرعادل الع�ش�ميخمي�س الرميحيعبداحلكيم ال�شمري

عر�ض خطط »امللكية للبنات« املت�شقة مع احتياجات الن�شاء.. د. جمعة:

مر�ضد علمي متكامل لتوثيق ق�ضايا وبيانات املراأة البحرينية
العام  االأمني  ا�ضتقبلت 

هالة  للمراأة  االأعلى  للمجل�س 

مبقر  )اخلمي�س(  اأم�س  االأن�ضاري 

امللكية  اجلامعة  رئي�س  املجل�س 

جمعة،  مازن  الدكتور  للبنات 

جماالت  ا�ضتعرا�س  جرى  حيث 

التعاون امل�ضرتك بني الطرفني. 

اللقاء  خالل  جمعة  د.  وقدم 

فيما  امللكية  اجلامعة  مرئيات 

ون�ضاطاتها  برباجمها  يتعلق 

تتزامن  التي  العام  خالل  القادمة 

تاأ�ضي�س  منذ  �ضنوات   10 ومرور 

ل�ضعار  اأي�ضا  واملواكبة  اجلامعة، 

الذي  البحرينية  املراأة  يوم 

خ�ض�س هذا العام لالحتفاء باملراأة 

يف املجال القانوين والعديل. 

واخلطط  الربامج  اإىل  وتطرق 

تت�ضق  والتي  للجامعة  امل�ضتقبلية 

البحرينية  املراأة  احتياجات  مع 

جهود  اإىل  باالإ�ضافة  االكادميية، 

العلمي  البحث  دعم  يف  اجلامعة 

واإن�ضاء  على اختالف تخ�ض�ضاته، 

لتوثيق  متكامل  علمي  مر�ضد 

والبيانات  والبحوث  اال�ضدارات 

يف  املجل�س  جهود  تدعم  التي 

م�ضاعيه كمرجع رئي�س يف اململكة 

وبيانات  ق�ضايا  يخ�س  ما  لكل 

البحرينية.  املراأة 

عرفاًنا بجهود ال�شيخة لولوة بنت حممد ووفاًء لها

»الثقافة« تطلق جائزة »لوؤلوؤة البحرين« للمراأة العربية
اإطالق  ــار  واالآث للثقافة  البحرين  هيئة  اأعلنت 

جائزة »لوؤلوؤة البحرين« للمراأة العربية، عربون وفاء 

اآل خليفة،  لعمل ال�ضيخة لولوة بنت حممد بن عبداهلل 

مملكة  يف  الن�ضائية  واحلركة  االجتماعي  العمل  رائدة 

البحرين.

ومن املقرر ت�ضليم اجلائزة يف ن�ضختها االأوىل عام 

2018 مع ا�ضتكمال طريق اللولو، املدرج على الئحة 

معر�س  اأثناء  لليون�ضكو،  العاملي  االإن�ضاين  الرتاث 

الكتاب بن�ضخته الثامنة ع�ضرة.

وعن اجلائزة قالت رئي�ضة الهيئة ال�ضيخة مي بنت 

حممد اآل خليفة: »اأقل ما ميكننا القيام به تخليًدا ال�ضم 

لالرتقاء  رمًزا  تبقى  مكانة  والوطن  القلوب  يف  ترك 

ما  تعك�س  جائزة  ا�ضم  اإعالن  هو  باملجتمعات،  الفعلي 

البحرين  مملكة  تاريخ  يف  اأهمية  من  لولوة  لل�ضيخة 

التي  املقاومة  فعل  اإال  هو  ما  الثقافة  وعمل  احلديث، 

االإن�ضان  بق�ضية  باقتناعها  ال�ضيخة  �ضخ�ضية  يعك�س 

واالإعالء من �ضاأنه يف �ضتى املجاالت«. 

البحرين  تاريخ  يف  اللوؤلوؤ  »اأهمية  اإىل  واأ�ضارت 

والذي اأ�ضهم يف اإدراج ا�ضم اململكة للمرة الثانية، بعد 

للرتاث  اليون�ضكو  الئحة  على  البحرين،  قلعة  موقع 

يرتبط  به  نفتخر  الذي  وبتاريخه  العاملي،  االإن�ضاين 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  بنت  لولوة  ال�ضيخة  جائزة  ا�ضم 

طريق  ا�ضتكمال  مع  ت�ضلم  التي  املحرق،  ابنة  خليفة 

باحتفاليات  وقتها  �ضتحتفل  التي  املحرق  يف  اللوؤلوؤ 

عا�ضمة الثقافة االإ�ضالمية 2018«. 

حاليا،  تطلق  التي  اجلائزة  اأن  ذكره  يجدر  ومما 

قبيل معر�س البحرين الدويل للكتاب، �ضتقدم مرة كل 

للكتاب  الدويل  البحرين  معر�س  فعاليات  مع  �ضنتني 

وتزامًنا مع جائزة البحرين للكتاب وجائزة �ضخ�ضية 

العام الثقافية. 

ال�شيخة مي بنت حممد

اأمني عام جمل�س املراأة 
ت�ضتقبل اخلبرية لولوة بودلمة

االأعلى  للمجل�س  العام  االأمني  ا�ضتقبلت 

املجل�س  مبقر  اأم�س  االأن�ضاري  هالة  للمراأة 

ن�ضخة  الإهدائها  بودالمة  لولوة  الدكتورة 

الأهم  املوثق  عمرك«،  طال  »�ضم  كتابها  من 

اخلليجية  والربوتوكوالت  االتيكيت  قواعد 

والعاملية. وقد اأ�ضادت االأمني العام للمجل�س 

باجلهد الطيب الذي بذلته الدكتورة لولوة، 

العالقات  جمال  يف  واملدربة  اخلبرية 

العامة، يف اإعداد هذا املوؤلف وما احتواه من 

جمال  يف  منها  لال�ضتفادة  قيمة  معلومات 

تقاليدنا  من  امل�ضتمدة  واملرا�ضم  »االتكيت« 

واأعرافنا يف جمتمعاتنا اخلليجية.

مدير اأركان احلر�س يبحث التعاون 
مع اآمر كلية القيادة البحرية الباك�ضتانية

ا�ضتقبل مدير اأركان احلر�س الوطني اللواء الركن ال�ضيخ عبدالعزيز بن �ضعود اآل 

اللواء  برئا�ضة  الباك�ضتانية  البحرية  واالأركان  القيادة  كلية  وفد  اأم�س  �ضباح  خليفة 

الركن حممد اجمد خان نيازي اآمر كلية القيادة واالأركان البحرية الباك�ضتانية، وذلك يف 

مع�ضكر احلر�س الوطني.

ويف بداية اللقاء رحب مدير االأركان باآمر كلية القيادة واالركان الباك�ضتانية، م�ضرًيا 

اإىل متانة العالقات الباك�ضتانية البحرينية وما و�ضلت اليه من تطور ومناء على كافة 

يف  خا�ضة  امل�ضرتك  االهتمام  ذات  املوا�ضيع  من  عدًدا  اجلانبان  بحث  حيث  االأ�ضعدة، 

املجال الع�ضكري.

local@alayam.com

 هالة االأن�شاري خالل ا�شتقبالها د. مازن جمعة
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وزير اخلارجية يت�سلم اأوراق 
اعتماد ال�سفري الكوري

املنام���ة - وزارة اخلارجية: ت�سّل���م وزير اخلارجية 
ال�سي���خ خالد ب���ن اأحمد ب���ن حممد اآل خليف���ة، مبكتبه 
بالدي���وان الع���ام لل���وزارة، الي���وم، ن�سخة م���ن اأوراق 
اعتم���اد �سفري جمهوري���ة كوريا املعني ل���دى مملكة 

البحرين هو بارك.
وخ���ال اللق���اء، رّح���ب وزي���ر اخلارجي���ة ب�سف���ري 
جمهوري���ة كوري���ا املعني، متمنيًّا ل���ه كل التوفيق يف 
مه���ام عمله اجلدي���د، والعمل ملا في���ه تقوية الروابط 
وتعزي���ز العاق���ات بني مملك���ة البحري���ن وجمهورية 
كوريا ال�سديق���ة يف كافة املجاالت ومبا يعود بالنفع 
على البلدين وال�سعب���ني ال�سديقني، موؤكًدا ا�ستمرار 
دعم الوزارة لكل ما من �ساأنه االرتقاء بهذه العاقات 

اإلى اآفاق اأرحب على كل امل�ستويات.
من جانبه، اأك���د هو بارك حر����ص جمهورية كوريا 
عل���ى تعزي���ز عاق���ات ال�سداقة والتع���اون مع مملكة 
البحري���ن على خمتل���ف االأ�سعدة مبا يع���زز امل�سالح 
ا  امل�سرتك���ة للبلدي���ن وال�سعبني ال�سديق���ني، متمنيًّ

للمملكة املزيد من التقدم واالزدهار.

مريزا: ترحيب حكومي بجميع 
اال�ستثمارات االأجنبية يف “الكهرباء”

املنام���ة- هيئة الكهرب���اء وامل���اء: ا�ستقبل وزير 
الطاق���ة عبداحل�س���ني م���ريزا مبكتب���ه �سف���ري ماليزيا 
�ساهي���زان  اأحم���د  البحري���ن  ل���دى مملك���ة  املعتم���د 
 EAG عبدال�سمد يرافق���ه كبار امل�سوؤولني من �رشكة
كابيت���ل املاليزي���ة الرائ���دة يف جم���ال اإنت���اج الطاقة 
واملي���اه من خ���ال تدوي���ر وح���رق املخلف���ات، حيث 
مت ا�ستعرا����ص اآخ���ر امل�ساري���ع الت���ي مت تنفيذها يف 

املنطقة.
 ويف بداي���ة اللقاء، رّح���ب الوزير باحل�سور، موؤكًدا 
دعم حكوم���ة مملك���ة البحري���ن جلمي���ع اال�ستثمارات 
االأجنبي���ة يف قطاع الكهرباء وامل���اء، وياأتي هذا �سمن 
�سيا�س���ة وزارة الطاق���ة لدع���م وتوثي���ق التعاون بني 
حكوم���ة مملك���ة البحري���ن والقط���اع اخلا����ص ودع���م 
التوجيهات االقت�سادي���ة يف املجال ا�ستماك القطاع 

اخلا�ص لقطاع اإنتاج الكهرباء واملاء. 
من جانبهم، عرب ال�سف���ري املاليزي واحل�سور عن 
خال�ص �سكرهم وتقديرهم للوزير مريزا وامل�سوؤولني 
بقط���اع الطاق���ة عل���ى ح�س���ن اال�ستقب���ال والرتحيب 
واحلف���اوة، واأ�ساروا اإل���ى اأن االأنظم���ة والت�رشيعات يف 
مملك���ة البحرين ت�سج���ع اال�ستثمار االأجنب���ي يف الباد، 
واأن اأب���واب كبار امل�سوؤولني يف الب���اد مفتوحة دائًما 
للق���اء بامل�ستثمري���ن واالط���اع على �س���ري العمل يف 

ا�ستثماراتهم ودعمهم بكافة ال�سبل املتاحة. 
ح����رش االجتم���اع مدي���ر اإدارة نقل املي���اه اإبراهيم 

الكعبي. 

“اخلارجية” ترحب بقرار ت�سديد 
العقوبات على كوريا ال�سمالية

املنام����ة - وزارة خارجية: رحبت وزارة خارجية 
مملكة البحرين بتبني جمل�ص االأمن باالإجماع القرار 
رقم 2270، بتو�سي����ع وت�سديد العقوبات الدولية 
املفرو�س����ة على جمهوري����ة كوري����ا الدميقراطية 
ا عل����ى التجربت����ني النووي����ة  ال�سعبي����ة، وذل����ك ردًّ
والبال�ستية اللتني اأجرتهما موؤخًرا، معتربة اأن هذا 
القرار يوؤك����د جدية املجتمع ال����دويل على مواجهة 
اأي خروق����ات، ومبثاب����ة ر�سال����ة وا�سح����ة وحازم����ة 
بالت�سدي الأي ا�ستفزازات قد تزعزع االأمن وال�سلم 

الدوليني.
واأكدت وزارة اخلارجية �رشورة واأهمية التعاون 
الت����ام بني جميع دول العامل الأجل التنفيذ الدقيق 
واحلا�س����م لق����رار جمل�����ص االأم����ن ال����دويل، واتخاذ 
اإجراءات م�سددة و�سارمة ملنع حدوث اأي جتاوزات 
تعر�ص اأمن وا�ستق����رار العامل للخطر، فاإنها جتدد 
موق����ف مملك����ة البحري����ن الداع����م لكاف����ة اجلهود 
املبذول����ة ملنع انت�س����ار اأ�سلحة الدم����ار ال�سامل يف 
خمتلف اأنحاء الع����امل، والداعي اإلى �رشورة االلتزام 
الت����ام مبعاه����دة من����ع االنت�س����ار الن����ووي كركيزة 
اأ�سا�سية حلظر انت�سار االأ�سلح����ة النووية، و�سمان 
مراقب����ة الوكالة الدولية للطاق����ة الذرية واإ�رشافها 

على جميع الربامج واالأن�سطة النووية.

�سموه اأ�ساد بالتفاعل احليوي للدفعة االأولى... ويل العهد: 

منت�سبو برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية مثال مميز
امل����ت����درب����ون: ال���ربن���ام���ج جت���رب���ة ف���ري���دة وم��ن�����س��ة م��ه��م��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي

املنام���ة- بن���ا: اأكد ويل العه���د نائب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ر �سلمان بن حمد 
اآل خليف���ة عل���ى ما ي�سكل���ه امل�ستوى العايل 
ال���ذي اأبدت���ه الدفع���ة الأول���ى م���ن منت�سبي 
برنام���ج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية 
م���ن اأ�سا�س ق���وي ونواة واع���دة لنطالقة هذا 
الربنام���ج الطموح، وموا�سل���ة تطويره ليحقق 
اأهداف حتفيز وت�سجيع القيادات امل�ستقبلية 

الواعدة يف القطاع احلكومي.
واعت���رب �سموه منت�سب���ي الربنامج مثاالً ممي���زاً للكفاءات 
الوطني���ة ال�سابة الت���ي يفتخر بها الوط���ن ويوا�سل بعطائها 
املتفاين واإخا�سها م�سرية النماء، مثنياً �سموه على ما يبديه 
املنت�سب���ون من الت���زام وجدية عالي���ة يف االإيف���اء مبتطلبات 
الربنام���ج يف جميع مراحل���ه والتعامل مع التح���دي املكثف يف 

جوانب التطوير املهني والتدريب مب�سوؤولية واقتدار.
وخال لقاء �سموه م���ع منت�سبي الربنامج والقائمني عليه 
يف ق�رش الق�سيبية اأم�ص، ا�ستمع �سموه اإلى اإيجاز عن جتربتهم 
وم���ا قاموا ب���ه وما يوا�سل���ون العمل على تنفي���ذه يف الفرتة 
املتبقي���ة من انتدابهم يف الربنامج، م�سرياً �سموه اإلى اأن هذه 
التجربة �سيبقى اأثرها مع املنت�سبني على ال�سعيدين املهني 

والذاتي.
واأ�س���اد �سم���وه بالتفاع���ل احليوي ب���ني الدفع���ة االأولى 
وموظف���ي مكتب النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء، وهو ما 
ي�سكل مك�سباً لعم���ل املكتب وكذلك يعزز اكت�ساب اخلربات 

وال���روؤى اجلديدة ملنت�سبي الربنام���ج ليعودوا بها اإلى مواقع 
عمله���م ويرفدوا جه���ود التطوير يف العم���ل احلكومي ب�سكل 
فاع���ل بعد ما اكت�سب���وه من خربات ومعرف���ة اأ�سمل حول هذا 

املجال واأهمية التكامل يف م�ساراته كافة .
و�سك���ر �سم���وه القائمني عل���ى الربنامج عل���ى جهودهم 
ومتابعتهم احلثيثة لتحقي���ق اأهدافه، م�ستذكراً �سموه جتربة 
برنامج ويل العهد للمنح الدرا�سية العاملية يف بداية انطاقته 
وما و�سل اإليه من مراحل متقدمة وم�رشفة بعد مرور 17 عاماً. 
واأكد �سموه التطل���ع اأن يحقق برنامج تنمية الكوادر الوطنية 
املزي���د من النجاح والنتائج امللمو�سة يف خمرجاته مبا يلم�سه 

منت�سبو الدفعة االأولى والدفعات القادمة.
م���ن جانبه���م، اأع���رب منت�سب���و الربنام���ج ع���ن �سكره���م 
وامتنانه���م للقاء �سم���وه واال�ستماع لتوجيهات���ه توا�ساً ملا 
يح�سل���ون علي���ه من متابعة ودع���م �سموه يف اإط���ار الربنامج، 
موؤكدي���ن م���ا ي�سكل���ه الربنام���ج من جترب���ة فري���دة ونوعية 
ومن�سة مهمة للتطوير املهني يعتزون بها ويعون ما ت�سكله 
م���ن م�سوؤولية نح���و تقدمي املزيد من اجله���د والعطاء خلدمة 
الوط���ن، اإذ منحهم الربنامج حافزاً قوياً لاإ�سهام بفاعلية من 
خال مواقع عملهم يف عملية التنمية ال�ساملة للوطن من خال 

ما هياأه لهم من فر�سة التطوير والتدريب املكثف.

االأن�ساري لدى ت�سلمها ن�سخة من كتاب بودالمة:

جهود ملحوظة للباحثات البحرينيات مبجال البحث العلمي

و“امللكية للبنات” بحث التعاون بني “الأعلى للمراأة” 

الرفاع - املجل�ص االأعلى للمراأة: 
ا�ستقبل���ت االأم���ني الع���ام للمجل����ص 
االأعلى للم���راأة هالة االأن�ساري �سباح 
اأم����ص اخلمي�ص مبق���ر املجل�ص لولوة 
بودالم���ة الإهدائها ن�سخ���ة من كتابها 
“�سم ط���ال عم���رك”، املوّث���ق الأهم 
قواع���د االتيكي���ت والربوتوك���والت 

اخلليجية والعاملية.
واأ�سادت االأم���ني العام للمجل�ص 
باجله���د الطيب الذي بذلته بودالمة، 
اخلب���رية واملدربة يف جمال العاقات 
العام���ة، يف اإع���داد ه���ذا املوؤلف وما 
احتواه من معلومات قيمة لا�ستفادة 
منها يف جم���ال “االتكيت” واملرا�سم 
امل�ستمدة من تقاليدن���ا واأعرافنا يف 

جمتمعاتنا اخلليجية.
واأعرب���ت ع���ن تطلعها ب���اأن تتم 
اال�ستف���ادة م���ن م�سم���ون الكت���اب 
كمرجع متخ�س�ص يف املجال، واأهمية 
البن���اء علي���ه مل���ا ي�سكله م���ن اأهمية 
للجمه���ور  اأو  املج���ال  يف  للعامل���ني 
لتناوله اأ�سول التعامل والتعاطي مع 

االآخرين. 
ونّوه���ت االأمني الع���ام باجلهود 
احلثيث���ة التي تق���وم به���ا الباحثات 
البحريني���ات يف جميع جماالت البحث 
العلمي لي����ص على امل�ستوى املحلي 
فح�س���ب، ب���ل حت���ى عل���ى امل�ستوى 
اخلليجي والعربي والتي تعود بالنفع 
والفائ���دة عل���ى طلب���ة العل���م وذوي 

االخت�سا�ص، متمنية للدكتورة لولوة 
املزي���د م���ن التوفيق والنج���اح يف ما 

ت�سعى اإلى حتقيقه.
من جانبها، قّدمت بودالمة جزيل 
ال�سك���ر واالمتن���ان اإل���ى قرينة عاهل 
الباد رئي�س���ة املجل�ص االأعلى للمراأة 
�ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية �سبيكة 
بن���ت اإبراهيم اآل خليف���ة على دعمها 
املتوا�سل للمراأة البحرينية يف �ستى 
املجاالت، معربة ع���ن تقديرها لدور 
املجل����ص االأعلى للم���راأة يف م�ساندته 
وت�سجيع���ه للباحث���ات البحريني���ات؛ 
ليكون الأعمالهن دور وموقع يف اإثراء 
املكتب���ات الوطني���ة باملو�سوع���ات 

ذات ال�ساأن واالخت�سا�ص. •  االأن�ساري تت�سلم كتاب “�سم طال عمرك”	

الرف���اع - املجل�ص االأعل���ى للم���راأة: ا�ستقبلت االأمني 
الع���ام للمجل�ص االأعلى للمراأة هال���ة االأن�ساري �سباح اأم�ص 
مبقر املجل����ص رئي�ص اجلامعة امللكية للبنات مازن جمعه، 
حي���ث ج���رى ا�ستعرا�ص جم���االت التع���اون امل�سرتك بني 

الطرفني. 
وقد ق���ّدم رئي�ص اجلامعة خال اللقاء مرئيات اجلامعة 
امللكي���ة فيما يتعلق برباجمه���ا ون�ساطاتها القادمة خال 
العام التي تتزامن ومرور 10 �سنوات منذ تاأ�سي�ص اجلامعة، 
واملواكبة اأي�ًسا ل�سعار يوم املراأة البحرينية الذي خ�س�ص 
هذا الع���ام لاحتفاء باملراأة يف املج���ال القانوين والعديل. 
وتطرق  كذلك اإل���ى الربامج واخلطط امل�ستقبلية للجامعة 
والتي تت�س���ق مع احتياجات امل���راأة البحرينية االأكادميية، 
باالإ�ساف���ة اإلى جهود اجلامعة يف دع���م البحث العلمي على 
اخت���اف تخ�س�ساته، واإن�ساء مر�سد علمي متكامل لتوثيق 
االإ�سدارات والبحوث والبيانات التي تدعم جهود املجل�ص 
يف م�ساعيه كمرجع رئي�ص يف اململكة لكل ما يخ�ص ق�سايا 

وبيانات املراأة البحرينية. 
ومن جانبها، هناأت االأمني العام رئي�ص اجلامعة امللكية 

للبن���ات مبنا�سبة مرور 10 �سنوات عل���ى تاأ�سي�ص اجلامعة 
امللكي���ة للبن���ات وتخري���ج ع���دد 696 طالب���ة يف خمتل���ف 
املجاالت، م�سي���دة مبا ت�سهده اجلامعة م���ن تطور ملحوظ 
عل���ى م�ست���وى براجمه���ا االأكادميية متمي���زة، ومبا قدمته 
اجلامعة من مقرتحات للربامج واالأن�سطة والفعاليات التي 

�ستعود بالنفع املبا�رش على برامج اخلطة الوطنية لنهو�ص 
امل���راأة البحرينية، مرحب���ة اأي�ًسا بالدع���م العلمي واملعريف 
ال���ذي �ستقدمه اجلامعة خال ه���ذا العام لتن�سيط مو�سوع 
ي���وم امل���راأة البحرينية الذي يلقي ال�س���وء على اإ�سهامات 

املراأة يف ال�سلك الق�سائي والعمل القانوين.

• �سمو ويل العهد م�ستقبًا منت�سبي برنامج النائب االأول لتنمية الكوادر	
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