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من خالل المساهمة بفاعلية في عملية البناء والتنمية

أكدت استعدادها للتعاون في كافة المجاالت

رئيس الشورى البحريني :تعزيز مكانة المرأة

عمان تشيد بدور األمم المتحدة

في مختلف المجاالت
�أع����رب رئ��ي�����س جمل�س ال�شورى
البحريني علي ال�صالح عن تقديره
ل��ل��دور الكبري ال���ذي ي�ضطلع به
املجل�س الأع��ل��ى للمر�أة برئا�سة
قرينة العاهل البحريني الأمرية
�سبيكة بنت �إبراهيم ،لتعزيز مكانة
امل���ر�أة البحرينية ومتكينها يف
خمتلف املجاالت.
و�أ�شاد ال�صالح يف ت�رصيح مبنا�سبة
الذكرى الثامنة ع�رشة لت�أ�سي�س
املجل�س الأعلى للمر�أة مبا يقدمه
امل��ج��ل�����س م��ن م���ب���ادرات وم�ساع
حميدة لدعم دور املر�أة ،من خالل
امل�ساهمة بفعالية يف عملية البناء
والتنمية التي ت�شهدها اململكة منذ
انطالق امل�رشوع الإ�صالحي للعاهل
البحريني امللك حمد بن عي�سى.
كما �أثنى على الإجنازات التي حققها
املجل�س الأعلى للمر�أة يف ال�سنوات
املا�ضية ،واملكت�سبات التي متكنت
من خاللها امل��ر�أة البحرينية من
بيان كفاءة وقدرة عاليتني ،الأمر
الذي كان له الأثر الكبري يف و�صولها

• علي الصالح

ملكانة متميزة حمليا ودوليا.
وثمن ال�صالح ال��دور الكبري الذي
تقوم به الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم،
يف التعاطي م��ع ق�ضايا امل���ر�أة،
والعمل على متكينها يف املجاالت

االق��ت�����ص��ادي��ة ،واالج��ت��م��اع��ي��ة،
واملهنية ،وال�سيا�سية وغريها،
مبا �ساهم يف �إحداث نقلة نوعية على
�صعيد م�شاركة املر�أة وتعزيز دورها
�ضمن م�سرية ال��وط��ن ،داعيا �إلى
امل�ضي قدما لتحقيق خطط و�أهداف
املجل�س الأعلى للمر�أة مبا ي�ضمن
تقدم املر�أة يف كافة املجاالت.
على جانب �آخر ،تلقى �سفري البحرين
لدى اململكة املتحدة ال�شيخ فواز
ب��ن حممد ر�سالة �شكر م��ن وزير
خارجية اململكة املتحدة دومينيك
راب مبنا�سبة تهنئته لتوليه وزارة
اخلارجية يف احلكومة الربيطانية
اجلديدة .و�أع��رب راب عن اعتزازه
ب��ع�لاق��ات ال�����ص��داق��ة التاريخية
واملزدهرة بني البلدين لأك�ثر من
مائتي ع��ام ،وتطلعه لتعزيزها
وال��و���ص��ول ملزيد م��ن النجاحات
لكال البلدين.كما �أ�شار الى امتنان
اململكة املتحدة ملا قدمته البحرين
م��ن دع��م كبري لأم��ن املنطقة عرب
من�ش�أة الإ�سناد البحري الربيطاين

يف اجلفري ،والتي كان لها دور مهم
وف��ع��ال يف جن��اح عمليات حماية
الأم��ن الإقليمي البحري للمنطقة
خالل الفرتة احلالية.
و�أك��د الوزير �أنه وبالإ�ضافة �إلى
دع��م اململكة املتحدة التام لأمن
املنطقة والبحرين خا�صة ،فت�ؤكد
على دعمها مل�ساعي مملكة البحرين
الرامية لتحقيق �أجندات التطوير
والتنمية الوطنية بكافة �صورها
مبا فيها حقوق الإن�سان والتي يتم
ال�سعي لتحقيقها عرب تنفيذ مملكة
البحرين لربنامج عمل احلكومة.
ونوه الوزير ب�أن اململكة املتحدة
تثمن عالقاتها مع مملكة البحرين
وت�سعى �إلى تعزيزها خالل الفرتة
القادمة ،وبخا�صة فيما بعد اخلروج
من االحتاد الأوروب��ي وتنفيذ ر�ؤية
رئي�س الوزراء الربيطاين يف التوجه
لتعاون �أكرب مع دول العامل ،حيث
�ستعتمد على دعم ال��دول ال�صديقة
وبخا�صة البحرين للو�صول لهذه
الغاية.

المنامة :الالئحة التنفيذية لقانون النظافة ...الشهر المقبل
اف��ت��ت��ح وك��ي��ل ال�����وزارة ل�ش�ؤون
البلديات يف وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون
البلديات والتخطيط العمراين يف
البحرين املهند�س ال�شيخ حممد بن
�أحمد ور�شة عمل للتعريف بقانون
النظافة العامة رقم «2016 »10
ال�صادر يف مايو .2019
وق��دم الور�شة من هيئة الت�رشيع
وال�����ر�أي ال��ق��ان��وين البحرينية
امل�ست�شار القانوين علي البنعلي
بح�ضور الوكيل امل�ساعد للخدمات
البلدية امل�شرتكة املهند�س وائل
املبارك وم�س�ؤويل �أق�سام النظافة
وال�����ش ��ؤون القانونية وبح�ضور
 42مفت�شا م��ن �أم��ان��ة العا�صمة
والبلديات.
و�أو���ض��ح وكيل ال���وزارة ل�ش�ؤون
ال��ب��ل��دي��ات ب����أن ال��ه��دف م��ن هذه
الور�شة تو�ضيح جميع ال�ضوابط
املقررة لتطبيق �أحكام هذا القانون

من خالل ا�ستعرا�ض جميع �أحكامه
وم��ا ت�ضمنته م��ن �أح��ك��ام عامة
وتف�صيلية ملفت�شي البلدية والذي
�سيطبق مع بداية �شهر �سبتمرب من
العام احلايل.
و�أ���ض��اف« :يعترب قانون النظافة
العامة من �أه��م القوانني والذي
يتعلق ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى جمالية
اململكة» ،و�أ�شار �إلى �أن القانون
عالج الكثري من الظواهر ال�سلبية
ال��ت��ي مل يكن ال��ق��ان��ون ال�سابق
يت�ضمنها ،م���ؤك��د ًا �أن القانون
اجلديد و�ضع امل�س�ؤوليات وحتديد
الواجبات العامة جتاه النظافة
للحد من الظواهر غري احل�ضارية
يف التعامل مع النفايات من خالل
حتديد طرق جمعها ونقلها وحتديد
�آلية التخل�ص منها ،حيث ا�شتمل
ه��ذا القانون على خم�س ع�رشة
مادة.

• محمد احلسان مقدما أوراق اعتماده في األمم املتحدة

ت�سلّم الأم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أم��م املتحدة انطونيو
غوتريي�س �أوراق اعتماد ال�سفري د.حممد احل�سان
كمندوب دائم لل�سلطنة لدى هيئة الأمم املتحدة.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله لل�سفري العماين مبقر
هيئة الأمم املتحدة بنيويورك ،فيما نقل د.حممد
احل�سان حتيات العاهل العماين ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد ،للأمني العام.
و�أ���ش��اد د.حممد احل�سان بالدور ال��ذي تقوم به
الأم��م املتحدة يف ال�سعي لتحقيق الأم��ن وال�سلم
العامليني ،م�ؤكدا ا�ستعداد ال�سلطنة للتعاون مع
الأمم املتحدة يف كافة املجاالت.
من جانبه �أ�شاد الأمني العام للأمم املتحدة بحكمة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ،يف انتهاج مبد�أ احلوار
حلل الق�ضايا الدولية.
كما �أثنى غوتريي�س على اجلهود التي تبذلها
�سلطنة عمان لتعزيز الأمن واال�ستقرار ،م�ضيفا

ب�أن الدبلوما�سية التي ر�سخها ال�سلطان قابو�س
�أ�ضحت منوذجا عامليا يحظى باالحرتام والتقدير
الدوليني.
ويف �ش�أن �آخ��ر ،اختتم الوكالء �أو امل�ساعدون
�أو من يقوم مقامهم بالأجهزة امل�س�ؤولة عن
حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد بدول جمل�س
التعاون� ،أم�س الأول ،اجتماعهم الرابع يف مقر
الهيئة اال�ست�شارية للمجل�س الأعلى لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية مب�سقط وا�ستمر
يومني.
وخ�لال االجتماع مت بحث العديد من املوا�ضيع
املتعلقة بالتعاون امل�شرتك بني الدول الأع�ضاء
يف جمال حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،وكذلك
التح�ضري لالجتماع اخلام�س لر�ؤ�ساء الأجهزة
امل�س�ؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد
بدول جمل�س التعاون.

سعوديون يشاركون بالمسابقة

العالمية للمهارات في روسيا

• الشيخ محمد بن أحمد

قطر :جامعة حمد بن خليفة احتلت الصدارة البحثية عربي ًا
جنحت جامعة حمد بن خليفة مب�ؤ�س�سة قطر يف �أخذ
مكانة ال�صدارة البحثية ،من خالل م�ساهمتها الفاعلة
يف اال�ستثمار يف الطاقات الب�رشية و�إثراء اخلربات
الأكادميية وتوفري منظومة بحثية مبتكرة.
فقد ذكر موقع جامعة حمد بن خليفة الإلكرتوين �أنّ
قطر احتلت الرتتيب الأول عربي ًا والـ  16عاملي ًا
من بني  140دولة فيما يتعلق مبهارات طالبها على
م�ؤ�رش التناف�سية العاملية للعام .2018
من جهة �أخرى ،ا�ستعدت وزارة الداخلية القطرية،
ال�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد باتخاذ كافة
الإجراءات الوقائية ،والت�أكد من توافر ا�شرتاطات
الأم��ن وال�سالمة يف املدار�س والأبنية التعليمية

في تحقيق األمن والسلم العالميين

املختلفة واملحافظة على �أم��ن و�سالمة الطالب
داخل مدار�سهم والعمل على متكني جميع م�ستخدمي
الطريق من الو�صول لوجهاتهم بي�رس و�سهولة
والعمل على ف��ك االختناقات وت�سيري احلركة
املرورية.
و�أكد مدير �إدارة �رشطة النجدة يف قطر الرائد نايف
�آل ثاين �أن الإدارة لديها خططا �أمنية ال�ستقبال
العام الدرا�سي اجلديد تهدف �إلى تكثيف تواجد
دوريات �رشطة الفزعة بالقرب من املدار�س للتدخل
يف حالة وجود بالغات ولفك حاالت االختناقات
والزحام امل��روري �أم��ام املدار�س والتعاون مع
الدورية املرورية املتواجدة يف موقع احلدث.

و�أ�شار �إلى �أن الإدارة تتعاون يف توفري ال�سالمة
على الطريق مع الإدارة العامة للمرور وقوة خلويا
والعمل على تخفيف االختناقات حول املدار�س،
وت�سهيل احلركة يف ال�شوارع وامل�سارات الفرعية
�أوق��ات دخ��ول وخ��روج الطالب ،و�ضمان التحرك
الآمن للطالب يف تلك املناطق.
ودعا �أولياء �أمور الطالب �إلى �رضورة التوجه
مبكر ًا �إل��ى م��دار���س �أبنائهم و�أن ي�ضعوا يف
اعتبارهم تغيري احل��رك��ة امل��روري��ة يف بع�ض
الطرق وال�شوارع نتيجة الإغ�لاق��ات ،ل��ذا ف�إن
اخلروج مبكر ًا ي�ضمن لل�سائق الو�صول يف املوعد
بدون �أي �ضغوط نف�سية.

�أك��د رئي�س ال��وف��د ال�سعودي يف
امل�سابقة الدولية للمهارات نائب
حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني د.را�شد الزهراين،
جاهزية امل�شاركني يف امل�سابقة
ال��دول��ي��ة للمهارات الـ 45لعام
 ،2019التي انطلقت �أم�س مبدينة
كازان الرو�سية.
و�أو���ض��ح ال��زه��راين �أن امل�سابقة
التي �ست�ستمر �أربعة �أي��ام ،ت�ضم
 1300خبري و 1300مت�سابق يف 56
مهارة من  63دولة ,حيث ي�شارك
الوفد ال�سعودي يف مهارتي �صيانة
الطائرات واللحام بعد برنامج
ت�أهيل للمت�سابقني على �أيدي خرباء
وخمت�صني ،امتد لأكرث من � 3أ�شهر.
و�أ�ضاف �أنه مت اختيار كل من ح�سن
الرا�شد من املعهد التقني ال�سعودي
خلدمات البرتول يف مهارة اللحام،
و�إدري�س احلجي من الكلية التقنية
العاملية لعلوم الطريان بالريا�ض
يف مهارة �صيانة الطائرات ,وذلك
بعد ف��رز جت��ارب �أك�ثر من 2500
�شاب وفتاة من خمتلف القطاعات
على م�ستوى مناطق اململكة،
�شملت منطقة الريا�ض والق�صيم
ومكة املكرمة واملنطقة ال�رشقية،
وتناف�س فيها �أكرث من  500مت�سابق

بعد اج��راء املقابالت ال�شخ�صية
واالخ��ت��ب��ارات العلمية لت�أهيل
امل��ر���ش��ح�ين ل��دخ��ول امل�سابقة
والتناف�س على  14مهارة متنوعة.
و�أف�����اد �أن���ه �أُق��ي��م��ت ور����ش عمل
للم�شاركني الذين ميثلون اململكة يف
مهارتي �صيانة الطائرات واللحام
وع��ق��د دورة تدريبية لأ�ساليب
التقييم والتحكيم يف امل�سابقة
العاملية للمهارات ليتم اعتمادهم
ك��م��ح��ك��م�ين دول���ي�ي�ن وي��ق��وم��ون
بامل�شاركة ب�أعمال التحكيم �أثناء
امل�سابقة ,ومت قبولهم واعتمادهم
�أي�ض ًا كمحكمني دوليني ي�شاركون
الآن بكل فاعلية واقتدار مع �أقرانهم
م��ن خمتلف دول ال��ع��امل ب�أعمال
الإعداد والتحكيم والتقييم.
يذكر �أن امل�ؤ�س�سة تهدف �إلى
متكني ال�شباب وال��ف��ت��ي��ات ملن
ه���م دون ال�����س��ن  23ع���ام��� ًا يف
امل�شاركات الدولية ،بهدف ن�رش
�أهمية املهارة التقنية واكت�شاف
م��ه��ارات��ه��م ،وت�شجيعهم على
االبتكار والإبداع ،ودعم املبتكرين
و�أ���ص��ح��اب امل��ه��ارات م��ن خالل
توفري املعامل والور�ش املجهزة
مل�ساعدة املتدربني املوهوبني
يف تنفيذ ابتكاراتهم مب�ساعدة

املدربني املتخ�ص�صني ،من �أجل
تطوير املوهبة واالبتكار.
على جانب �آخ���ر ،ب���د�أت جمعية
الك�شافة ال�سعودية �أم�س ،م�شاركتها
يف الدورة الك�شفية القمية الثالثون
املقامة بجامعة ع�ين �شم�س يف
م�رص ،التي ت�شارك بها خمتلف
اجل��ام��ع��ات امل����صري��ة ،وث�ل�اث
جامعات عربية ،من بينها ممثل
اململكة جامعة امللك في�صل.
و�شهد حفل االفتتاح ال��ذي ح�رضه
نائب رئي�س جامعة ع�ين �شم�س
ل�ش�ؤون التعليم والطالب د.عبد
الفتاح �سعود ،رفع علم الدورة،
وطابور حملة الإع�لام للجامعات
امل�رصية والعربية امل�شاركة يف
الدورة وتقدمي نبذة خمت�رصة حول
ن�ش�أة كل جامعة وتاريخ اجلوالة
بها.
ثم �ألقى نائب رئي�س اجلامعة كلمة
�أ�شار فيها �إلى الفر�صة املتميزة
التي تتيحها هذه الدورة القمية،
التي ي�شارك بها لأول مرة ثالثة
وفود عربية حيث متثل فر�صة جيدة
ليلتقي طالب اجلامعات امل�رصية
املختلفة مع �أقرانهم من اجلامعات
العربية لتبادل الأف��ك��ار وال��ر�ؤى
والتجارب.

اإلمارات 555 :مرشح ًا النتخابات «الوطني االتحادي»
اختتمت �أم�س الأول ،فرتة ت�سجيل املر�شحني
لع�ضوية املجل�س الوطني االحت��ادي يف
الإمارات والتي ا�ستمرت ملدة � 5أيام و�سط
�إقبال كبري من املر�أة وال�شباب على تقدمي
طلبات الرت�شح ،بالإ�ضافة �إلى ح�ضور الفت
لأ�صحاب الهمم.
وبلغ �إجمايل عدد طلبات الرت�شح النتخابات
املجل�س الوطني االحتادي  555طلب ًا بنهاية
اليوم اخلام�س والأخ�ي�ر لفرتة ت�سجيل
املر�شحني منها  200طلب للمر�أة و355
طلبا للرجال ،بينما �سجل اليوم اخلام�س
للرت�شح  98طلب ًا.
وو�صل �إجمايل طلبات الرت�شح يف �إمارة
�أبوظبي بنهاية اليوم اخلام�س والأخري
من ف�ترة ت�سجيل املر�شحني النتخابات
املجل�س الوطني االحتادي � 2019إلى 155
طلب ًا ويف دبي  98طلبا ويف ال�شارقة 127
طلبا ،كما بلغ �إجمايل الطلبات يف عجمان
 32طلبا ويف �أم القيوين  23طلبا� ،إ�ضافة
�إلى  65طلبا يف ر�أ�س اخليمة و 55طلبا يف
الفجرية.
وبلغ عدد طلبات اليوم اخلام�س يف �إمارة
�أبوظبي  27طلبا ويف دبي  26طلبا ،كما مت
ت�سجيل  18طلبا يف ال�شارقة و 6طلبات يف
عجمان ،بينما مل يتم ت�سجيل �أي طلبات
خالل اليوم اخلام�س يف �أم القيوين و�سجلت
ر�أ�س اخليمة  14طلبا والفجرية  7طلبات.
كما بلغ عدد الطلبات املقدمة من الن�ساء
خالل اليوم اخلام�س يف �أبوظبي  13طلبا
ويف دب��ي  12طلبا ،كما مت ت�سجيل 8
طلبات للمر�أة يف ال�شارقة وطلب واحد يف

اتفاق تعاون مع جامعة أوراسيا

• إقبال واسع للمرأة اإلماراتية على الترشح للمجلس االحتادي

عجمان ،ومل ت�سجل �أم القيوين �أي طلبات
للمر�أة يف اليوم اخلام�س فيما �سجلت ر�أ�س
اخليمة  4طلبات وطلبني يف الفجرية لي�صل
عدد الطلبات املقدمة من الإناث يف اليوم
اخلام�س �إلى  40طلبا.
واختتمت �أم�����س الأول ،ف�ترة ت�سجيل
املر�شحني لع�ضوية املجل�س الوطني
االحتادي والتي ا�ستمرت ملدة � 5أيام و�سط
�إقبال كبري من املر�أة وال�شباب على تقدمي
طلبات الرت�شح ،بالإ�ضافة �إلى احل�ضور
الالفت لأ�صحاب الهمم.
ووفق ًا للجدول الزمني النتخابات املجل�س
الوطني االحتادي � 2019سوف تعلن اللجنة
الوطنية لالنتخابات القائمة الأولية
للمر�شحني يف � 25أغ�سط�س احلايل ،حيث
�سيتم بعدها وخالل الفرتة من  26ولغاية

� 28أغ�سط�س فتح الباب للتقدم بطلبات
االع�ترا���ض على املر�شحني يف حني ترد
اللجنة على طلبات االعرتا�ض يوم � 1سبتمرب
 2019على �أن يتم الإع�ل�ان ع��ن القائمة
النهائية للمر�شحني يف � 3سبتمرب ،2019
على �أن تبد�أ احلمالت الدعائية للمر�شحني
اعتبارا من � 8سبتمرب  2019وت�ستمر ملدة
 27يوم ًا.
وم��ع اخ��ت��ت��ام ف�ترة ت�سجيل املر�شحني
النتخابات املجل�س الوطني االحت��ادي
� ،2019أكد نائب رئي�س جلنة �إمارة �أبوظبي
النتخابات املجل�س الوطني االحت��ادي
را�شد الغفلي �أن الإقبال على تقدمي طلبات
الرت�شح النتخابات «الوطني» ي��دل على
الوعي ال�سيا�سي الكبري مقارنة بالدورات
االنتخابية ال�سابقة.

وق���ع امل��ع��ه��د ال����دويل للدبلوما�سية
الثقافية بدبي اتفاقية تعاون م�شرتك مع
جامعة اورا�سيا ،وذلك �أثناء زيارة وفد
املعهد ال��دويل للدبلوما�سية الثقافية
م�ؤخر ًا للعا�صمة نور �سلطان بجمهورية
ك��ازاخ�����س��ت��ان ب��ه��دف تعزيز العالقات
الدبلوما�سية الثقافية واحل��ف��اظ على
قيم التنوع الثقايف وتبادل اخل�برات يف
املجاالت العلمية والأكادميية وتبادل
الزيارات ال�شبابية.
وتعترب جامعة اورا�سيا من �أكرب اجلامعات
يف كازاخ�ستان وت�ضم �أق�ساما عديدة يف
تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي وعلوم
الف�ضاء والطب والهند�سة بجانب تدري�س
اللغات ال�رشقية واللغة العربية.
وخالل الزيارة اطلع الوفد على ما تقدمه
اجل��ام��ع��ة م��ن اخ��ت�����ص��ا���ص��ات وجم���االت
متنوعة ،من بينها العالقات الدبلوما�سية
وق�سم اللغة العربية والدرا�سات ال�رشقية،
كما اطلعت اجلامعة على اهتمامات املعهد
الدويل للدبلوما�سية الثقافية و�أن�شطته
املختلفة ودوره يف �إبراز جماليات التنوع
الثقايف واحل�ضاري بني الدول .و�أكدت �أن
الإم��ارات تعد منوذج ًا بارز ًا يف الت�سامح

• جانب من حفل توقيع االتفاقية

وم��رك��ز ًا مهم ًا يف احل��وار بني الديانات
والثقافات واحل�ضارات ،فهي �شيدت على
�أ�س�س قوامها االح�ترام املتبادل وقبول
الآخ��ر و�إ�شاعة روح ال�سالم ويت�ضح ذلك
من خالل زي��ارة قدا�سة البابا فرن�سي�س
بابا الكني�سة الكاثوليكية و�شيخ الأزهر
ال�رشيف الإمام الأكرب د�.أحمد الطيب �إلى

�أبوظبي ،بالإ�ضافة �إلى عقد �أكرب قدا�س يف
العامل �شاركت فيه جموع غفرية من كافة
�أرجاء الدولة ومن خارجها وما نتج عن
هذه الزيارة من وثيقة متعلقة باتفاق
الأديان والت�أكيد على قيم العي�ش امل�شرتك
واحرتام الأديان املختلفة وتعزيز احلوار
بني الأديان واحل�ضارات.

