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جاللته التقى ويل عهد �أبوظبي ووزير خارجية رو�سيا ..العاهل:

تعزيز الت�شاور والتن�سيق امل�شرتك مع الإمارات لدعم العمل اخلليجي

امل��ل��ك ي�����س��ت��ع��ر���ض ال���ت���ط���ورات والأح�������داث ال��راه��ن��ة م���ع حم��م��د ب���ن زاي����د والف����روف

قانون ملكافحة الإرهاب
واجلرمية مع م�رص والهند

املنام���ة  -بن���ا� :ص���ادق عاه���ل الب�ل�اد
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�سى �آل
خليف���ة و�أ�ص���در قانونني ل�سن���ة  2017بعد
�أن مت �إقرارهم���ا م���ن قبل جمل�س���ي ال�شورى
والن���واب .ون����ص القان���ون الأول رق���م ()4
امل�صادقة على االتفاقي���ة العربية ملكافحة
اجلرمي���ة املنظم���ة ع�ب�ر احل���دود الوطني���ة
املوقعة مبدين���ة القاه���رة يف جمهورية م�رص
العربية بتاريخ  15حم���رم 1432هـ املوافق
 21دي�سمرب 2010م املرافقة لهذا القانون.
فيم���ا ن����ص القان���ون الثاين رق���م ()5
امل�صادقة على االتفاقية بني حكومة مملكة
البحري���ن وحكوم���ة جمهوري���ة الهن���د ب�ش�أن
التعاون ملكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة
عرب الوطنية واالجتار غري امل�رشوع بالعقاقري
واملخ���درات وامل�ؤثرات العقلي���ة وال�سالئف
الكيميائي���ة املوقع���ة يف مدين���ة نيودله���ي
بتاريخ  2دي�سم�ب�ر 2015م ،واملرافقة لهذا
القانون.

البحرين تدين الهجوم الإرهابي
على الفرقاطة ال�سعودية

املنام���ة  -بن���ا� :أدانت مملك���ة البحرين
ب�أ�شد العبارات وا�ستنكرت الهجوم الإرهابي
الغادر الذي ا�ستهدف فرقاطة �سعودية �أثناء
قيامه���ا بدورية مراقبة غ���رب ميناء احلديدة
باجلمهورية اليمنية ،مما �أ�سفر عن ا�ست�شهاد
و�إ�صابة عدد من �أفراد طاقم ال�سفينة ،معربة
عن خال�ص التعازي لأهايل وذوي ال�شهيدين
ومتمنية ال�شف���اء العاجل جلمي���ع امل�صابني
ج���راء هذا العم���ل الإرهاب���ي الإجرام���ي الذي
يعك�س �إ�رصار امللي�شيات االنقالبية يف اليمن
عل���ى عرقلة جميع اجله���ود الرامية للتو�صل
�إىل ح���ل �سيا�س���ي وتهدي���د حري���ة املالح���ة
الدولي���ة ومن���ع امل�ساع���دات الإن�سانية لأبناء
ال�شعب اليمني ال�شقيق.

ابوظبي  -بنا :التق���ى عاهل البالد �صاحب
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة يف
ابوظبي �أم�س مع ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية
املتح���دة ال�شقيقة �أخيه �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ
حمم���د بن زايد �آل نهيان ،وذلك يف اطار الزيارة
الأخوية التي يقوم بها جاللته لدولة الإمارات.
وا�ستعر����ض جاللة امللك م���ع �أخيه �صاحب
ال�سم���و ال�شيخ حممد ب���ن زايد �آل نهي���ان �أوجه
العالق���ات الأخوية التاريخي���ة املتميزة القائمة
ب�ي�ن البلدي���ن و�سب���ل تعزيزه���ا وتطويرها يف
املجاالت كافة مبا يع���ود باخلري واملنفعة على
�شعبيهما ال�شقيقني.
م�ؤكداً جاللته قوة ومتانة العالقات الوثيقة
والروابط الأخوية امل�شرتكة بني مملكة البحرين
و�شقيقته���ا دولة الإم���ارات واحلر�ص املتبادل
عل���ى توثيقه���ا ومنائه���ا مب���ا يخ���دم امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين.
كم���ا جرى خالل اللق���اء ،الت�أكيد على �أهمية
تعزي���ز الت�ش���اور والتن�سي���ق امل�ش�ت�رك ب�ي�ن
البلدي���ن ال�شقيقني يف �إط���ار امل�سرية املباركة
ملجل����س التع���اون ل���دول اخللي���ج العربية لكل
ما م���ن �ش�أن���ه دعم العم���ل اخلليج���ي امل�شرتك
مب���ا يحقق اخل�ي�ر والتقدم واالزده���ار ل�شعوبنا
ال�شقيق���ة ومواجهة خمتلف التحدي���ات الراهنة
انطالقا م���ن �إميان دول املجل�س بوحدة التاريخ
والهدف وامل�صري امل�شرتك.
ويف ه���ذا اجلان���ب� ،أ�ش���اد العاه���ل بال���دور
الفاع���ل لدول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة
ال�شقيقة بقيادة رئي����س الدولة �صاحب ال�سمو
ال�شي���خ خليفة بن زايد �آل نهيان ،ونائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب���ن را�شد �آل مكتوم ،وويل
عه���د ابوظب���ي نائ���ب القائ���د الأعل���ى للقوات
امل�سلحة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان يف دع���م وتعزيز امل�سرية اخلرية ملجل�س
التع���اون والدف���اع ع���ن م�صاحل���ه وم�ساندته���ا
للق�ضاي���ا العربية وخدمة الأم���ن واال�ستقرار يف
املنطقة.
وبح���ث جالل���ة املل���ك و�سم���و ال�شيخ حممد
بن زاي���د �آل نهيان جممل التط���ورات والأحداث
الراهن���ة عل���ى ال�ساح���ات االقليمي���ة والعربي���ة
والدولي���ة وتب���ادل وجه���ات النظ���ر حياله���ا

•جاللة امللك م�ستقبالً ويل عهد �أبوظبي

• ...وجاللته م�ستقبالً وزير اخلارجية الرو�سي

والت�ش���اور ح���ول ع���دد م���ن الق�ضاي���ا مو�ض���ع
االهتمام امل�شرتك.
كم���ا اجتم���ع �صاحب اجلاللة املل���ك مبدينة
�أبوظب���ي بوزي���ر خارجي���ة جمهوري���ة رو�سي���ا
االحتادية �سريجي الفروف.
وق���د رحب جالل���ة املل���ك بوزي���ر اخلارجية
الرو�سي وكلف���ه بنقل حتياته لرئي�س جمهورية
رو�سيا فالدميري بوتني ،متمنيا ً جاللته للرئي�س
الرو�سي موفور ال�صحة والعافية.
كم���ا مت خالل اللق���اء ،ا�ستعرا�ض العالقات

الطيبة الوثيقة القائمة بني البلدين ل�صديقني
وما ي�شه���ده التعاون الثنائ���ي امل�شرتك بينها
من تقدم وتطور يف العديد من املجاالت بكل ما
فيه خري البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
م�ؤك���داً جالل���ة امللك خ�ل�ال اللق���اء ،حر�ص
مملك���ة البحرين بتطوي���ر العالقات م���ع رو�سيا
االحتادي���ة ،م�ؤك���داً جاللته دع���م وتقدير مملكة
البحرين لدور رو�سيا البناء لإحالل ال�سالم و�إعادة
الأمن واال�ستقرار �إىل �سوريا ال�شقيقة من خالل
م�ؤمتر �آ�ستانة وغريها من الآليات ،م�شرياً جاللته

�إىل �أهمية دور املجتمع الدويل وعمله مع رو�سيا
م���ن �أجل تثبيت الأمن واال�ستقرار وح�سن اجلوار
يف املنطقة .و�أك���د جاللة امللك ان لقاءه الأخري
م���ع الرئي�س بوتني يف مو�سكو ب�أنه بناءة ومفيد
و�ستنعك�س �آث���اره الإيجابية على �صعيد توثيق
عالقات البلدين ال�صديقني.
ومت خ�ل�ال اللق���اء ،ا�ستعرا����ض الق�ضاي���ا
والتطورات ال�سيا�سي���ة التي ت�شهدها املنطقة
عل���ى ال�صعيدين العرب���ي وال���دويل والق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك.

الأوىل من نوعها يف العامل ...ومن مقر الأمم املتحدة بنيويورك

الإعالن عن جائزة امللك لتمكني ال�شباب

•�سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد

املنامة  -بنا� :أكد ممثل جاللة امللك للأعمال
اخلريي���ة و�ش�ؤون ال�شباب ،رئي�س املجل�س الأعلى
لل�شب���اب والريا�ض���ة ،رئي����س اللجن���ة الأوملبي���ة
البحرينية �سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة �أن
مملك���ة البحرين �أ�صبحت باجله���ود التي يقودها
عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة حم���ط �أنظار العامل لتمكني ال�شباب من
حتقيق �أهدف التنمية امل�ستدامة.
و�أ�شار �سم���وه �إىل �أن �إط�ل�اق مملكة البحرين
جلائ���زة امللك حمد لتمكني ال�شب���اب من حتقيق
�أهداف التنمي���ة امل�ستدامة والت���ي تعترب الأوىل
من نوعها عل���ى امل�ستوى العامل���ي ،ت�أتي اميانا
من جالل���ة امللك بامل�س�ؤولي���ة امللقاة على عاتق
مملك���ة البحرين يف تهيئة الظ���روف �أمام ال�شباب
البحرين���ي والعاملي من �أج���ل امل�شاركة يف و�ضع
الأف���كار التي تو�صل اىل حتقيق الأهداف الأممية
للتنمية امل�ستدامة.
و�أ�شار �سم���وه مبنا�سبة �إط�ل�اق جائزة امللك
حمد �إىل �أن البحري���ن �آمنت ب�أنه ال ميكن احلديث
يف يومنا هذا عن التنمية امل�ستدامة يف العامل من
دون التطرق لدور ال�شباب الفاعل وال ميكنها �أن

مت�ض���ي قدما ً مبعزل عن ال�شب���اب الذين �أظهروا
طيل���ة العقود املا�ضي���ة ،وقبل ذل���ك ،قدراتهم
و�إمكاناتهم يف امل�ساعدة على حل امل�شاكل التي
حتي���ط بكوكبنا وميك���ن من خاللهم ط���رح �أفكار
جديدة ،غالبا ً ما تكون �سباقة يف حتديد الو�صول
اىل الأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة”.
و�أ�ضاف “لقد جاءت جائزة امللك حمد لتحث
دول العامل والهيئات احلكومية واخلا�صة والقطاع
الأهل���ي لتمكني ال�شباب ليكونوا الو�سيلة الأمثل
للو�صول اىل حتقيق اه���داف التنمية امل�ستدامة
بالإ�ضاف���ة اىل توحيد اجله���ود العاملية يف بوتقة
واح���د لتمكني ال�شباب �أن تك���ون �أ�سا�سها جائزة
امللك حم���د التي حتمل يف طياته���ا �أهدافا نبيلة
جتاه ال�شباب وم�ستقبل العامل ب�أ�رسه”.
وكان وزير �ش����ؤون ال�شباب والريا�ضة ه�شام
اجلودر �أعلن ،من مق���ر الأمم املتحدة بنيويورك،
ع���ن �إط�ل�اق جائزة املل���ك حمد لتمك�ي�ن ال�شباب
لتحقي���ق �أه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة وذلك يف
اجلل�س���ة االفتتاحية ملنت���دى املجل�س االجتماعي
واالقت�ص���ادي ال�ساد����س لل�شب���اب وال���ذي اقيم
حت���ت عنوان “دور ال�شباب يف الق�ضاء على الفقر

وتعزيز التنمية يف عامل متغري”.
وبتكلي���ف من عاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة ،ق���ام اجلودر
بت�سلي���م خط���اب جاللة املل���ك �إىل الأم�ي�ن العام
للأمم املتح���دة �أنطونيو غوتريي����ش ،حيث ت�سلم
اخلط���اب بالإناب���ة مبع���وث الأم�ي�ن الع���ام للأمم
املتحدة لل�شباب �أحمد الهنداوي .وت�ضمن خطاب
جاللة املل���ك للأمني العام ل�ل��أمم املتحدة زيادة
�آفاق التعاون بني مملكة البحرين والأمم املتحدة
يف خمتلف املجاالت ويف �سبيل االرتقاء بال�شباب.
و�أك���د الوزي���ر �أن جائزة املل���ك حمد لتمكني
ال�شباب لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ت�أتي
مبب���ادرة م���ن عاهل الب�ل�اد بهدف ح���ث اجلهات
احلكومي���ة والقط���اع اخلا����ص والقط���اع الأهل���ي
والأفراد على االهتم���ام واحتواء ال�شباب ت�شجيعا ً
لتح�س�ي�ن البني���ة التحتي���ة املتعلق���ة بال�شب���اب
�إ�ضاف���ة اىل تن�شي���ط دور ال�شب���اب وحتفيزه���م
للدخ���ول بقوة يف عملي���ة تنفيذ اه���داف التنمية
امل�ستدام���ة الت���ي حددتها الأمم املتح���دة عالوة
على حتفي���ز خمتلف القطاعات لالهتمام بتمكني
ال�شباب.

