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وزير الخارجية يؤكد أهمية
 تعزيز العالقات مع لبنان

§المنامة - بنا
بن  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير  أكد   [
تعزيز  أهمية  خليفة،  آل  محمد  بن  أحمد 
سبل  وبحث  ولبنان،  البحرين  بين  التعاون 
تطوير العالقات الثنائية وتجاوز كل ما يعكر 
صفوها تحقيقاً لتطلعات البلدين والشعبين.
جاء ذلك، خالل اجتماعه مع وزير خارجية 
الذي  منصور،  عدنان  اللبنانية  الجمهورية 
أعمال  في  للمشاركة  حالياً،  البالد  يزور 
مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء المحكمة 

العربية لحقوق اإلنسان. 

وخالل اللقاء الذي جرى أمس الثلثاء )26 
الخارجية  أثنى وزير   )2013 فبراير/ شباط 
الوزاري  المجلس  رئاسة  في  جهوده  على 
المؤتمر  في  ومشاركته  العربية،  للجامعة 
مع  بالتعاون  البحرين  تستضيفه  الذي 
عاهل  مبادرة  لبحث  العربية  الدول  جامعة 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 
إنشاء محكمة  بمقترح  بن عيسى آل خليفة، 
تبادل  أيضاً  تم  كما  اإلنسان.  لحقوق  عربية 
الوضع على  النظر حول مستجدات  وجهات 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

الشيخ خالد بن أحمد مستقباًل وزير خارجية الجمهورية اللبنانية

»مؤتمر المنامة«: تكليف لجنة لوضع 
بروتوكول محكمة حقوق اإلنسان

§المنامة - بنا 
ببحث  الخاص  المنامة  مؤتمر  رّحب   [
في  اإلنسان  لحقوق  عربية  محكمة  إنشاء 
ختام أعماله أمس الثلثاء )26 فبراير/ شباط 
2013( بمبادرة عاهل البالد حضرة صاحب 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
اإلنسان  لحقوق  عربية  محكمة  بإنشاء 
لدعم  ضرورية  قانونية  آلية  باعتبارها 
العربي  الوطن  في  اإلنسان  حقوق  منظومة 

وتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحمايتها.
الشكر  عبارات  بأسمى  المؤتمر  وتوّجه 
الكريمة  لمبادرته  البالد  عاهل  إلى  والتقدير 
باستضافة البحرين للمؤتمر الخاص بإنشاء 

محكمة عربية لحقوق اإلنسان.
رفيعة  لجنة  بتكليف  المؤتمر  وأوصى 
الخبراء  من  العضوية  مفتوحة  المستوى 
األعضاء  ــدول  ال ممثلي  من  القانونيين 
بجامعة الدول العربية لوضع مشروع »نظام 
أساسي/ بروتوكول« لمحكمة عربية لحقوق 
أعمالها على مجلس  نتائج  اإلنسان وعرض 
الجامعة، مؤكداً في توصياته الختامية أهمية 
الميثاق  على  العربية  الدول  جميع  مصادقة 

العربي لحقوق اإلنسان.
وتوصيات  تقرير  بعرض  أوصى  كما 
المؤتمر على مجلس الجامعة على المستوى 
المقبلة  الدورة  إلى  لرفعها  تمهيداً  الوزاري 
في  القمة  مستوى  على  الجامعة  لمجلس 

الدوحة في مارس/ آذار 2013 التخاذ القرار 
الالزم إلنشاء المحكمة.

مؤتمر  في  المشاركون  تقدم  ذلك،  إلى 
إنشاء محكمة عربية  ببحث  الخاص  المنامة 
لحقوق اإلنسان بالشكر والتقدير إلى عاهل 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 
مملكة  استضافة  على  خليفة  آل  عيسى  بن 
التنظيم  وحسن  المؤتمر  فعاليات  البحرين 
المؤتمر  في  المشاركون  وثمن  لفعالياته. 
جاللة  إلى  رفعوها  وتقدير  شكر  برقية  في 
اليوم  المؤتمر  أعمال  اختتام  بمناسبة  الملك 
مبادرة جاللته بإنشاء محكمة عربية لحقوق 
في  اإلنسان  حقوق  وحماية  لدعم  اإلنسان 

الوطن العربي.

وزير العدل يأمل في استضافة البحرين 
مقر المحكمة العربية لحقوق اإلنسان

والشئون  واألوقاف  العدل  وزير  أعرب   
خليفة،  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  اإلسالمية 
المحكمة  مقر  البحرين  تحتضن  أن  أمله  عن 
تصريح  في  وقال  اإلنسان.  لحقوق  العربية 
اختتام  عقب  )بنا(  البحرين  أنباء  لوكالة 
فعاليات مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء 
نستبق  »ال  اإلنسان:  لحقوق  عربية  محكمة 
المنامة  تحتضن  أن  أتمنى  ولكني  األحداث، 

مقر المحكمة«.

خالل استقباله رئيس تجمع الوحدة الوطنية

محمد بن مبارك يؤكد تفاعل الحكومة بإيجابية مع مطالب »التجمع« والمواطنين
§المنامة - بنا 

مجلس  رئيس  نائب  ــد  أك  [
بن  محمد  الشيخ  سمو  ــوزراء  ال
الحكومة  أن  خليفة،  آل  مبارك 
مطالب  مع  بإيجابية  تتفاعل 
تحقيقاً  والمواطنين  التجمع 
وسمو  العاهل  جاللة  لتوجيهات 
يلزم  ما  كل  وتبذل  الوزراء  رئيس 
وقال:  واقعاً،  لترجمتها  جهد  من 
مفتوحة  الحكومة  في  األبواب  »إن 
ووجهات  اآلراء  لتبادل  دائماً 
في  يسهم  عمل  كل  وتدعم  النظر 
فال  الوطني  والوئام  الوفاق  تحقيق 
اختالف  وال  اإلصالح  على  اختالف 
على المطالب المشروعة وال نضمر 

للجميع«. الخير  إال 
أمس  استقباله  خالل  ذلك  جاء 
شباط  فــبــرايــر/   26( الثلثاء 
رئيس  القضيبية  بقصر   )2013
الشيخ  الوطنية  الوحدة  تجمع 
المحمود،  محمود  عبداللطيف 

مجلس  رئيس  نائب  بحضور  وذلك 
الشيخ خالد بن عبداهلل آل  الوزراء 

 . خليفة
نائب  سمو  أعرب  اللقاء،  وخالل 
الشكر  بالغ  عن  ــوزراء  ال رئيس 
التي  الوطنية  للوقفة  والتقدير 
الذي  الجماهيري  التجمع  عكسها 
والتي  مؤخراً،  عراد  بمنطقة  أقيم 

مشاعره  الوفي  الشعب  فيها  أظهر 
جسده  وطني  بعمل  الوطن  تجاه 
حب  عن  للتعبير  التجمع  هذا  عبر 
الوطن والوالء له، ورفض المساس 
والوقوف  وثوابته،  بمكتسباته 
وحدته  ــل  أج مــن  ـــداً  واح صفاً 
تجمع  ــدور  ب مشيداً  وسالمته، 
الجمعيات  وبكافة  الوطنية  الوحدة 

التي  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
التجمع.  هذا  تنظيم  في  أسهمت 

من جهته، طرح وفد تجمع الوحدة 
المقابلة وجهة نظره  الوطنية خالل 
ذات  القضايا  في  اآلراء  وتبادل 
المعيشي  المستوى  برفع  الصلة 
الوضع  وتعزيز  للمواطنين 

البالد. في  االقتصادي واألمني 

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقباًل رئيس وأعضاء تجمع الوحدة الوطنية

المحمود: زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين هو المطلب الملّح لعموم المواطنين
§البسيتين - جمعية تجمع الوحدة الوطنية

الشيخ  الوطنية  الوحدة  تجمع  رئيس  أكد   [
الملّح  المطلب  عبداللطيف محمود آل محمود أن 
الموظفين  رواتب  زيادة  هو  المواطنين  لعموم 
لهذا  لما  الخاص،  القطاع  وموظفي  والمتقاعدين 
المعيشي  المستوى  رفع  في  أثر  من  المطلب 
لألسر من جانب وضخ سيولة نقدية تؤثر على 
من  وتحريكه  المحلي  التجاري  السوق  انتعاش 

جانب آخر.
المحمود  إن  التجمع  بيان صدر عن  وقال في 
الثلثاء  أمس  صباح  التقوا  التجمع  من  ووف��داً 
سمو  نائبي  مع   ،)2013 شباط  فبراير/   26(

مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  ال��وزراء  رئيس 
خليفة،  آل  عبداهلل  بن  خالد  والشيخ  خليفة  آل 
تقدم  التي  السياسية  المطالب  بّين  »الوفد  وإن: 
بها أهل الفاتح في خطابهم والتي تهدف لتحقيق 
أربعة أهداف رئيسية وهي: تحقيق األمن واألمان 
المواطنين والمقيمين على أرض  للوطن ولجميع 
الشبابية  الطاقات  من  واالستفادة  البحرين، 
التنمية  وتحقيق  واإلدارة،  التنمية  في  وقدراتهم 
مجال  في  الثقة  وزيادة  المستدامة  االقتصادية 
البحرين،  في  والعالمي  الخليجي  المال  استثمار 
القطاع  في  للموظفين  المعيشي  المستوى  ورفع 

العام والقطاع الخاص والمتقاعدين«.

مشاكل  للمسئولين  الوفد  »نقل  وأض��اف: 
تطبيق  وعدم  والخدمات  اإلسكان  في  المواطنين 
في عدد  الرواتب  لزيادة  السابقة  الملكية  األوامر 
البحرين  جامعة  بينها  ومن  المؤسسات  من 
المحمود  المواطنين«.ونوه  هموم  من  وغيرها 
اإلسكانية  المشكلة  على  التركيز  تم  أنه  إلى 
ومعاناتها  البحرينية  األسر  من  للكثير  المؤرقة 
تطرق  كما  اإلسكانية،  طلباتهم  تنفيذ  تأخر  من 
المتضررين  تعويض  موضوع  إلى  المجتمعون 
التي  األضرار  في  النظر  وضرورة  األزمة  من 
ذلك  منها، وشمل  يعانون  ومازالوا  لها  تعرضوا 
الشارع التجاري خاصة من صغار المستثمرين.

»البوليتكنك«: التسجيل للفصل الثاني 
مستمر... واألولوية لفوج البكالوريوس األول

§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين
والتسجيل  القبول  قسم  رئيس  بأعمال  القائم  صرحت   [
التسجيل  عملية  بأن  والكر،  كاثرين  البحرين  ببوليتكنك 
 2013 -  2012 األكاديمي  العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل 
بتسجيل  الطالب  يقوم  مازالت سارية، حيث  البوليتكنك  في 
نظام  وهو  »البانر«،  نظام  باستخدام  المقررات  في  أنفسهم 
أن  إلى  مشيرة  إلكترونّياً،  الطالب  شئون  إلدارة  عالمي 
مارس/   3( في  ستبدأ  الثاني  الدراسي  للفصل  الدراسة 
ولكون    .)2013 تموز  يوليو/   4( في  وتنتهي   ،)2013 آذار 
البكالوريوس  طلبة  من  األول  الفوج  ستخّرج  البوليتكنك 
أشارت  الحالي؛  العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل  نهاية  في 
األولوية  الطالب  هؤالء  منح  ارتأت  اإلدارة  أن  إلى  والكر 
الوقت  في  تخرجهم  متطلبات  يستكملوا  حتى  التسجيل  في 

المحدد من دون أن يواجهوا أي عائق.
 وأهابت والكر بجميع الطالب دفع رسومهم الدراسية قبل 

)14 مارس المقبل(.
القبول  وقسم  األكاديمية  البرامج  مديرو  قدم  جهتهم،  من 
عبر  وذلك  الطالب،  جميع  إلى  شاملة  إرشادات  والتسجيل 
الموقع  إلى نشرها على  اإللكتروني، باإلضافة  الطالب  بريد 
خالل  ومن  التعلم،  إلدارة  »مودل«  نظام  وفي  اإللكتروني، 

اللقاءات المباشرة مع الطلبة.

28 فبراير الجاري آخر موعد الستالم 
طلبات التقديم لبعثات ولي العهد

§المنامة - بنا
] نوه برنامج ولي العهد للمنح الدراسية 
 28 الموافق  الخميس  يوم  بأن  العالمية 
لفترة  يوم  آخر  هو   2013 شباط  فبراير/ 
العهد  ولي  لبعثات  التقديم  طلبات  استالم 
لعام 2014 التي بدأت في العاشر من )فبراير 
إلى  للتقدم  الراغبين  الطلبة  داعياً  الجاري(، 

البرنامج إلى استيفاء اإلجراءات الالزمة.
سنثيا  البرنامج  مدير  قالت  جهتها،  من 
يكون  أن  يشترط  البرنامج  »إن  جسلنج: 
المتقدم بحريني الجنسية وأن يكون المعدل 
التراكمي 97 في المئة فأكثر في الصف األول 
الثاني  الصف  من  األول  والفصل  الثانوي 

الثانوي«.
المدارس  من  الثانوية  طلبة  ودعت جميع 
عليهم  تنطبق  التي  والخاصة  الحكومية 

استمارة  ملء  للبرنامج  التقديم  شروط 
اإللكتروني  الموقع  على  المتوافرة  الترشح 
الخاص للبرنامج  )www.cpisp.bh( وتسليمها 
العهد   ولي  لديوان  المطلوبة  المرفقات  مع 
 28( قبل الساعة واحدة مساًء يوم الخميس 

فبراير 2013(.
وأكدت جسلنج أن المرفقات تشمل التالي: 
العاشر  للصفين  للدرجات  رسمي  كشف 
خطاب  اإلنجليزية،  باللغة  عشر  والحادي 
الثانوية،  أو مدير مدرسة  تزكية من مدرس 
البطاقة  من  نسخة  السفر،  جواز  من  نسخة 

السكانية، وصورة شخصية حديثة.
علمية  معايير  البرنامج على  ويعتمد  هذا 
البرنامج  هذا  طلبة  اختيار  في  وموضوعية 
الجامعات  أعرق  إلى  ابتعاثهم  يتم  الذين 
بعثات  أن  كما  العريقة،  العالمية  والكليات 
البرنامج تتم بالتساوي بين البنين والبنات.

»مؤتمر المنامة« أكد أهمية مصادقة جميع الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان


