
2news@alwasatnews.com  |  alwasat.bahrain@gmail.com

العدد 5249 الجمعة 20 يناير 2017 الموافق 22 ربيع اآلخر 1438هـ

Fr iday 20 January 2017,  Issue No.  5249

محمد بن مبارك يتسلم التقريرين 
السنويين لـ »الوطنية لحقوق اإلنسان«

§المنامة - بنا
الوزراء سمو  نائب رئيس مجلس  استقبل   [
مكتبه  في  خليفة،  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 
يناير/   19( الخميس  أمس  القضيبية،  بقصر 
المفوضين  مجلس  رئيس   ،)2017 الثاني  كانون 
اإلنسان عبدالعزيز  لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة 
المفوضين  مجلس  أعضاء  من  وعدداً  آبل  حسن 
التقريرين  سموه  تسلم  حيث  بالمؤسسة 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  السنويين 

للعامين 2015 - 2016.
بذلتها  التي  بالجهود  أشاد  اللقاء،  وخالل 

استناداً  التقرير  اعداد  في  الوطنية  المؤسسة 
الى أفضل الخبرات والمعايير الدولية والمبادئ 
باإلنجازات  منوهاً  االنسان،  لحقوق  العالمية 
البحرين في سجل  التي حققتها مملكة  الحقوقية 
جاللة  مشروع  عبر  وترسخت  اإلنسان  حقوق 

الملك االصالحي.
حقوق  تعزيز  في  ماضية  البحرين  أن  وبين 
األمن  أن  مؤكداً  الشامل،  بمفهومها  اإلنسان 
حقوق  مبادئ  تحقيق  أساس  هما  واالستقرار 
القانون  سيادة  وأن  مجتمع،  أي  في  اإلنسان 
المجتمع  أن  الى  مشيراً  لها،  الضامن  واحترامه 
البحريني يمتلك سمات نبيلة كالتسامح واحترام 

اآلخر والتعددية وهي مصادر قوته وتماسكه.
وأكد أن الحكومة تدعم كل الجهود التي تبذلها 
أجل  من  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
الوطني  بدورها  بالقيام  االستمرار  من  تمكينها 

الذي أنشئت من أجله.
من جانبه، قدم عبدالعزيز آبل لسموه عرضاً 
وما  المؤسسة  ومنجزات  أعمال  أهم  تضمن 
تضمنته تقارير المؤسسة للعامين 2015 و2016، 
شاكراً لسموه استقباله وزمالءه أعضاء مجلس 
في  فاعل  بشكل  ساهم  الذي  ودعمه  المفوضين 
الوطنية  المؤسسة  وعمل  جهود  وتعزيز  تنمية 

لحقوق اإلنسان.

سمو الشيخ محمد بن مبارك مستقباًل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين للوطنية لحقوق اإلنسان

الكواري يتسلم التقريرين السنويين لـ »الوطنية لحقوق اإلنسان«
§المنامة - المجلس األعلى للقضاء

] استقبل رئيس المجلس األعلى 
محكمة  رئيس  بالنيابة،  للقضاء 
محمد  سالم  المستشار  التمييز 
الخميس  أمس  صباح  الكواري، 
 ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   19(
الدبلوماسية،  بالمنطقة  مكتبه  في 
المفوضين  مجلس  ــاء  ــض أع
لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة 
مجلس  رئيس  يتقدمهم  اإلنسان، 
أبل،  حسن  عبدالعزيز  المفوضين 
السنويين  التقريرين  لتقديم  وذلك 

للمؤسسة للعامين 2015 و2016.
مجلس  بأعضاء  الكواري  ورحب 

في  جهودهم  وثمن  المفوضين، 
مجال حقوق اإلنسان وتعاطيهم مع 
من  الشأن  هذا  في  المهمة  الملفات 
الحقوق  هذه  وتعزيز  حماية  أجل 

في مملكة البحرين.
شكره  عن  أبل  أعرب  جانبه،  من 
المجلس  ولدعم  االستقبال،  لحفاوة 
الوطنية  للمؤسسة  للقضاء  األعلى 
مكانة  لتعزيز  اإلنسان  لحقوق 
حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

المؤسسة  تقرير  في  وورد 
للعام  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
ترى  الوطنية  المؤسسة  أن   2016
هو  التمييز  محكمة  جسدته  ما  أن 
واإلنصاف،  العدالة  لمبادئ  إرساء 

ــادة  اإلش يستحق  ــذي  ال ــر  األم
عن  واإلعراب  القضائية  بالسلطة 
لدورها  واالحترام  التقدير  عظيم 
الضمانات  أبرز  إحدى  باعتبارها 
الدستورية في مجال إعمال وضمان 
العامة،  والحريات  بالحقوق  التمتع 
كما بينت المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان أنها تتطلع من المشتغلين 
مجال  في  والباحثين  والمهتمين 
واالسترشاد  األخذ  القانون  إنفاذ 
محكمة  ترسيها  التي  بالمبادئ 
الموضوعات  مختلف  في  التمييز 
ذات الصلة بحقوق اإلنسان لغرض 
القانون،  ألحكام  الصحيح  التطبيق 
الدولية  وااللتزامات  يتفق  وبما 

فقد  الصلة،  ذات  البحرين  لمملكة 
الوطنية لحقوق  المؤسسة  رصدت 
من  بعض  وتابعت صدور  اإلنسان 
حيث  التمييز  محكمة  عن  األحكام 
ونزاهة  حياد  وبوضوح  تجلى 
من  التمييز  محكمة  واستقاللية 
خالل نقضها بعض األحكام وإعادة 

النظر فيها من جديد.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس 
الوطنية  بالمؤسسة  المفوضين 
الدرازي  عبداهلل  اإلنسان  لحقوق 
ومنى  وماريا خوري وحميد حسن 
غازي  وفريد  محمد  وبدر  هجرس 
وجميلة  جواهري  وعبدالرحمن 

السماك.

الكواري مستقباًل أعضاء مجلس المفوضين لـ »الوطنية لحقوق اإلنسان«

 القائد العام يستعرض
عالقات التعاون مع قائد القوات 

البحرية البريطانية

§المنامة - بنا
خليفة  الشيخ  الركن  المشير  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  استقبل   [
 19( الخميس  أمس  صباح  العامة،  بالقيادة  مكتبه  في  خليفة،  آل  أحمد  بن 
يناير/ كانون الثاني 2017(، قائد القوات البحرية الملكية رئيس هيئة األركان 
فيليب جونز، بحضور  السير  أول بحري  الفريق  المتحدة  بالمملكة  البحرية 

رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب صقر النعيمي.
القوات  بقائد  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  رحب  اللقاء،  مستهل  وفي 
وتم  المتحدة،  بالمملكة  البحرية  األركان  هيئة  رئيس  الملكية  البحرية 
البحرين والمملكة  القائمة بين مملكة  التعاون والصداقة  استعراض عالقات 

المتحدة.
سعد،  محمد  حسن  الركن  اللواء  العامة  القيادة  ديوان  مدير  اللقاء  حضر 
هيئة  رئيس  ومساعد  النعيمي،  حسن  عبداهلل  الركن  اللواء  العام  والمفتش 
وقائد  اهلل،  مال  أحمد  يوسف  بحري  الركن  اللواء  والتموين  لإلمداد  األركان 
سالح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري الشيخ خليفة بن عبداهلل 

آل خليفة.

القائد العام مستقباًل الفريق أول بحري السير فيليب جونز

القائد العام يقوم بزيارة تفقدية 
لعدد من وحدات قوة الدفاع

§المنامة - بنا
دفاع  لقوة  العام  القائد  قام   [
الشيخ  الركن  المشير  البحرين 
صباح  خليفة،  آل  أحمد  بن  خليفة 
كانون  يناير/   19( الخميس  أمس 
إلى  تفقدية  بزيارة   ،)2017 الثاني 

عدد من وحدات قوة دفاع البحرين.
القائد  استمع  الزيارة،  بداية  وفي 
إيجاز  إلى  البحرين  العام لقوة دفاع 
عن مراحل سير العمل بتلك الوحدات.
دفاع  لقوة  العام  القائد  وأكــد 
الدفاع غدت بفضل  البحرين أن قوة 
األعلى  القائد  البالد  عاهل  توجيهات 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
عصرية  قوة  خليفة  آل  عيسى  بن 

متطورة ومتكاملة.
ووحدات  أسلحة  جميع  إن  وقال 
منظومات  اليوم  تمتلك  الدفاع  قوة 
إمكانيات  ولديها  متقدمة  قتالية 
دائماً  أثبتت  ومدربة  مؤهلة  بشرية 

التخصصات  مختلف  في  كفاءتها 
العسكرية والعلمية، وأكد أنه بفضل 
عطاء وإخالص رجال قوة الدفاع من 
واألفراد  الصف  وضباط  الضباط 
الذين يؤدون مهماتهم بمهارة كبيرة 
قوة  أصبحت  عالية  معنوية  وروح 
الجيوش  أحدث  مصاف  في  الدفاع 

تدريباً وتسليحاً.
القائد  شدد  الزيارة،  ختام  وفي 
على  البحرين  دفــاع  لقوة  العام 
الجميع  جهود  تكاتف  ــرورة  ض
وثبات  مقدرة  بكل  قدماً  للمضي 
لالستمرار والمثابرة في رفع الكفاءة 
المستويات  مختلف  على  والقدرة 
أجل  من  وإخــالص  بتفاٍن  والعمل 
الجاهزية  درجــات  أقصى  تحقيق 
دائماً  نكون  وأن  واإلدارية،  القتالية 
الوطنية  المسئولية  مستوى  عند 
عن  والدفاع  الذود  في  بنا  المناطة 

الوطن.

القائد العام استمع إلى إيجاز عن مراحل سير العمل بالوحدات

مدير أركان الحرس الوطني 
يرعى حفل تخرج إحدى دورات االختصاص

الحرس  ــان  أرك مدير  رعى   [
الشيخ  الركن  الــلــواء  الوطني 
خليفة،  آل  سعود  بن  عبدالعزيز 
إحدى  تخريج  حفل  الخميس،  أمس 
للضباط  االختصاص  دورات 
الحرس  مــن  ضباط  بمشاركة 
البحرين  ــاع  دف ــوة  وق الوطني 
األمن  وجهاز  الداخلية  ووزارة 

الوطني.
كان  األركان  مدير  وصول  ولدى 
الحرس  ضباط  كبار  االستقبال  في 
الوطني من قادة الوحدات ورؤساء 
بتالوة  الحفل  بدأ  حيث  الُشعب، 
عطرة آليات من الذكر الحكيم، تالها 
مدرسة  آمر  ألقاها  ترحيبية  كلمة 
بمدير  خاللها  من  رحب  التدريب 
حفل  برعاية  تفضله  مثمناً  األركان، 

التخريج.
من  النوعية  هذه  أهمية  وأوضح 

الدورات في تأهيل منتسبي الحرس 
دفاع  قوة  في  وإخوانهم  الوطني 
وجهاز  الداخلية  ووزارة  البحرين 
مستوى  لرفع  وذلك  الوطني  األمن 
القيادية،  وقدراتهم  جاهزيتهم 
مختلف  مــع  الخبرات  وتــبــادل 

واألمنية. العسكرية  القطاعات 
ــان  األرك مدير  أكــد  جهته،  من 
أن  الخريجين  ــام  أم كلمته  في 

الوطني  الحرس  رئيس  توجيهات 
محمد  الشيخ  سمو  الركن  الفريق 
حول  تتركز  خليفة  آل  عيسى  بن 
وتطوير  المستدامة  التنمية 
والجاهزية  التدريب  مستوى 
القدرات  مستويات  ورفع  القتالية 
الخريجين  داعياً  للضباط،  القيادية 
في  للتقدم  الجهود  من  المزيد  لبذل 

العسكرية. مهماتهم  إنجاز  مستوى 

خريجو دورة االختصاص للضباط في صورة جماعية


