
النشرة الدبلوماسية

دائًمــا مــا تحمــل زيــارات حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه رســائل 
ومضاميــن مهمــة، ســواء علــى صعيــد عاقــات مملكــة البحريــن مــع األشــقاء واألصدقــاء أو مــن حيــث رؤيــة المملكــة للقضايــا التــي تمــوج 
ــر  ــة مســاعيها الهادفــة للتوصــل لمســتقبل أكث ــة، والتزامهــا بالعمــل الجماعــي وحرصهــا علــى مواصل ــة والدولي بهــا الســاحتين اإلقليمي

ازدهاًرا ليس للمنطقة فحسب، بل لدول العالم أجمع.
وقــد جــاءت زيــارة عاهــل البــاد المفــدى خــال شــهر أغســطس 2017م لمدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة واجتمــاع جالتــه 
مــع صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود نائــب خــادم الحرميــن الشــريفين، للتأكيــد علــى جملــة مــن الثوابــت 
الراســخة والتــي مــن أهمهــا أن العاقــات بيــن البلديــن هــي عاقــات تاريخيــة أرســتها ورســختها وشــائج القربــى القويــة وروابــط اإلخــاء 
والمحبــة بيــن قيادتــي وشــعبي البلديــن وتمتــد إلــى جــذور التاريــخ وترتكــز علــى دعائــم قويــة مــن التعاون الوثيــق والمثمر على المســتويات 

كافة.
ــا إزاء كافــة  ــزال وســيظل قائًم وبالنظــر إلــى هــذه الطبيعــة القويــة للعاقــات بيــن البلديــن الشــقيقين، فــإن التنســيق بينهمــا كان وال ي
القضايــا، إدراًكا مــن البلديــن بــأن أمنهمــا كل ال يتجــزأ، وســعًيا منهمــا لتعزيــز العمــل المشــترك، والحفــاظ علــى أمــن واســتقرار األمتيــن 
العربيــة واإلســامية والتصــدي لكافــة الممارســات التــي تهــدد دولهــا والسياســات التــي تشــكل خطــًرا علــى شــعوبها، وإرســاء ركائــز 

السلم على الصعيدين اإلقليمي والدولي وفق أسس ثابتة تضمن ديمومته وتجنب العالم مخاطر غيابه.
ــادة خــادم الحرميــن الشــريفين  ــة الســعودية بقي ــرة التــي تحظــى بهــا المملكــة العربي ــة الكبي ــه علــى المكان وبوضــوح شــديد، شــدد جالت
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اللــه ورعــاه، وهــي المكانــة التــي لــم تــأت مــن فــراغ وإنمــا ترتكــز إلــى ذلــك الــدور الريــادي 
الــذي تقــوم بــه فــي تعزيــز العمــل الجماعــي المشــترك، والدفــاع عــن المصالــح العربيــة وحرصهــا علــى تماســك ووحــدة الصــف واجتمــاع 
الكلمــة بيــن األشــقاء، إضافــة إلــى رعايتهــا ومســؤوليتها الجليلــة عــن فريضــة الحــج ومبادراتهــا الخيــرة فــي ســبيل خدمة الحرمين الشــريفين 
وحجــاج بيــت اللــه، ومــا تبذلــه مــن عمــل متواصــل لخدمــة ضيــوف الرحمــن مــن حجــاج ومعتمريــن وزوار، وتوفيــر كل المقومــات التــي 
تمكنهــم مــن أداء جميــع المناســك بــكل يســر وطمأنينــة وأمــان، وهــي جهــود محــل تقديــر شــديد مــن قبــل جميــع الــدول اإلســامية التــي 
تؤيــد وتعتــز بمــا تقدمــه المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة مــن خدمــات وتســهيات لــكل مــن يقصــد األماكــن المقدســة، أداًء لهــذه 
الرســالة اإلســامية الســامية، التــي شــرف اللــه عــز وجــل بهــا هــذه البــاد العزيــزة، وال يمكــن أن يشــذ عــن ذلــك إال كل حاقــد طامــع أو عــدو 

متربص.
إن العاقــة بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية هــي عاقــة يضــرب بهــا المثــل فــي الرســوخ واألخــوة والنظــرة والموقــف 
المشــترك فــي الدفــاع عــن األوطــان، فحفــظ اللــه مملكــة البحريــن وبــاد الحرميــن الشــريفين وكل دولنــا اإلســامية وأدام عليهــا األمــن 

واألمان وعلى شعوبها الرخاء واالستقرار.

زيارة عاهل البالد المفدى لجدة .. تأكيد لثوابت راسخة

معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

جاللة الملك المفدى:
دور قيادي للسعودية في الدفاع عن األمة اإلسالمية

ـــك  ـــة المل 1 أغســـطس - التقـــى حضـــرة صاحـــب الجال
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى 
حفظـــه اللـــه ورعـــاه، نائـــب خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود فـــي جـــدة، حيـــث أعـــرب جالتـــه 
ـــة التـــي تربـــط  ـــزازه بالعاقـــات األخويـــة التاريخي عـــن اعت
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
فـــي  للســـعودية  القيـــادي  بالـــدور  جالتـــه  مشـــيًدا 

الدفـــاع عـــن األمـــة اإلســـامية ونصـــرة قضاياهـــا.
ــريفين  ــن الشـ ــادم الحرميـ ــب خـ ــن نائـ ــه، ثمـ ــن جانبـ ومـ
العاقـــات العريقـــة والروابـــط المتميـــزة التـــي تربـــط 
التعـــاون  ضـــرورة  مؤكـــًدا  الشـــقيقين،  البلديـــن 
يحقـــق  بمـــا  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 

المشـــتركة. مصالحهمـــا 
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قيادة المملكة

لدى التقائه نائب خادم الحرمين الشريفين في جدة
جاللة الملك المفدى: العالم اإلسالمي يقف مع السعودية في مساعيها ودفاعها عن األمة اإلسالمية

ـــك حمـــد  ـــة المل ـــد حضـــرة صاحـــب الجال ـــدة - أك 1 أغســـطس، ج
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه 
وقـــوف مملكـــة البحريـــن التـــام والثابـــت إلـــى جانـــب المملكـــة 
ــكاله،  ــا لإلرهـــاب بجميـــع أشـ العربيـــة الســـعودية فـــي تصديهـ
ودورهـــا الريـــادي بقيـــادة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين فـــي تعزيـــز 
العمـــل الخليجـــي والعربـــي واإلســـامي المشـــترك، والدفـــاع 
عـــن المصالـــح العربيـــة وحرصهـــا علـــى تماســـك ووحـــدة الصـــف 

ـــن األشـــقاء. واجتمـــاع الكلمـــة بي
وأعـــرب جالـــة الملـــك المفـــدى، لـــدى التقائـــه نائـــب خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود فـــي جـــدة، عـــن عميـــق اعتـــزازه 
وتقديـــره للعاقـــات األخويـــة التاريخيـــة التـــي أرســـتها ورســـختها 
وشـــائج القربـــى القويـــة وروابـــط اإلخـــاء والمحبـــة بيـــن قيادتـــي 
ـــرؤى المشـــتركة التـــي  ـــت وال ـــن وتعززهـــا الثواب وشـــعبي البلدي

ـــام. ـــة علـــى مـــر األي تزيـــد هـــذه العاقـــات صاب
وأكـــد جالتـــه وقـــوف مملكـــة البحريـــن دائًمـــا فـــي صـــف واحد مع 
شـــقيقتها الكبـــرى إليمانهـــا التـــام بـــأن ذلـــك هـــو الضمـــان األكيـــد 
ـــات األمـــن واالســـتقرار والتصـــدي لألخطـــار والتدخـــات بمـــا  لثب
يحفـــظ أمـــن واســـتقرار دولنـــا وشـــعوبنا الخليجيـــة ويصـــون 

مكتســـباتها التنمويـــة والحضاريـــة.
وأشـــار جالـــة الملـــك المفـــدى إلـــى وقـــوف العالـــم اإلســـامي 
بأســـره مـــع الســـعودية فـــي مســـاعيها الخيـــرة ودورهـــا القيـــادي 
ــا  ــا، ومـ ــرة قضاياهـ ــامية ونصـ ــة اإلسـ ــن األمـ ــاع عـ ــي الدفـ فـ
ـــا عـــن  ـــارة لتيســـير أداء فريضـــة الحـــج، معرًب ـــه مـــن جهـــود جب تبذل
ــًزا  ثقتـــه التامـــة بـــأن موســـم الحـــج لهـــذا العـــام ســـيكون متميـ
ـــه كل المقومـــات التـــي تمكـــن ضيـــوف  ـــا، حيـــث تتوافـــر ل وناجًح
الرحمـــن مـــن أداء جميـــع المناســـك بـــكل يســـر وطمأنينـــة وأمـــان.
ومـــن جانبـــه، رحـــب نائـــب خـــادم الحرميـــن الشـــريفين بجالـــة 
العاقـــات  مثمًنـــا  للمملكـــة،  وبزيارتـــه  المفـــدى  الملـــك 
ـــن الشـــقيقين.  ـــط البلدي ـــي ترب ـــزة الت ـــط المتمي العريقـــة والرواب
وتـــم خـــال االجتمـــاع اســـتعراض أوجـــه التعـــاون والتنســـيق 
المشـــترك بيـــن البلديـــن بمـــا يحقـــق مصالحهمـــا المشـــتركة، 
ويعـــزز مســـيرة مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة لمـــا فيـــه 
خيـــر دولـــه ومصلحـــة شـــعوبه الشـــقيقة، واتفقـــا علـــى ضـــرورة 
قيـــام قطـــر بتصحيـــح مســـار سياســـاتها بمـــا يؤكـــد التزامهـــا 
بجميـــع تعهداتهـــا الســـابقة ويلبـــي المطالـــب التـــي قدمـــت 
ــرها وذلـــك  ــة بأسـ ــتقرار المنطقـ ــا علـــى أمـــن واسـ ــا، حفاًظـ لهـ

ــر. ــة قطـ ــم دولـ ــن فيهـ ــع بمـ ــة الجميـ لمصلحـ

عاهل الباد المفدى خال اجتماعه مع سمو نائب خادم الحرمين الشريفين

جاللة الملك المفدى يتسلم أوراق اعتماد سفراء إندونيسيا واألردن والنمسا

٢٥ يوليـــو، الصخيـــر - تســـلم حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى أوراق اعتمـــاد ثاثـــة ســـفراء جـــدد لـــدى مملكـــة 
الجمهوريـــة  ســـفير  راهارجـــو  شـــهرير  نـــور  الســـيد  ســـعادة  وهـــم:  البحريـــن، 
اإلندونيســـية، وســـعادة الســـيد رامـــي صالـــح الوريـــكات العـــدوان ســـفير المملكـــة 
األردنيـــة الهاشـــمية، وســـعادة الدكتـــور ســـيغور باخـــر ســـفير جمهوريـــة النمســـا.
ورحـــب جالـــة الملـــك المفـــدى بالســـفراء الجـــدد لـــدى اســـتقبالهم بقصـــر الصخيـــر، 
مشـــيًدا جالتـــه بالعاقـــات الطيبـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولهـــم 
الشـــقيقة والصديقـــة، ومـــا تشـــهده مـــن تقـــدم وتطـــور فـــي جميـــع المجـــاالت، 
متمنًيـــا جالتـــه لهـــم كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهامهـــم الدبلوماســـية لتعزيـــز 
عاقـــات التعـــاون والصداقـــة مـــع البحريـــن. فيمـــا نقـــل الســـفراء إلـــى جالـــة 
الملـــك تحيـــات رؤســـاء دولهـــم وتمنياتهـــم الطيبـــة لجالتـــه، بموفـــور الصحـــة 

والســـعادة، ولمملكـــة البحريـــن وشـــعبها دوام التقـــدم واالزدهـــار.

جاللة الملك المفدى: 
جهود جليلة لخادم الحرمين في إلغاء 

القيود على المسجد األقصى

٢٧ يوليـــو - أشـــاد حضـــرة صاحـــب الجالـــة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه 
بالمســـاعي الحثيثـــة والجهـــود الجليلـــة لخـــادم 
بـــن  الملـــك ســـلمان  الشـــريفين  الحرميـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود ملـــك المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة والتـــي أدت، بحمـــد 
اللـــه، إلـــى إلغـــاء القيـــود المفروضـــة مـــن 
قبـــل ســـلطات االحتـــال اإلســـرائيلي علـــى 

الدخـــول للمســـجد األقصـــى المبـــارك.
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قيادة المملكة

لدى استقباله مبعوثي الدول الشقيقة والصديقة
جاللة الملك المفدى يشيد بالعالقات التاريخية الوثيقة مع الكويت والجزائر وكازاخستان والواليات المتحدة

الصخير - أشــاد حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه، لــدى 
ــدول الشــقيقة والصديقــة،  اســتقباله مبعوثــي عــدد مــن ال
بالعاقــات التاريخيــة الوثيقــة التــي تجمــع مملكــة البحريــن مــع 
دولــة الكويــت والجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة وجمهوريــة كازاخســتان، مؤكــًدا 
جالتــه حــرص المملكــة علــى تعزيــز هــذه العاقــات لمــا فيــه 

خيــر وصالــح البلــدان والشــعوب الشــقيقة والصديقــة.
رســالة  تســلمه  لــدى  المفــدى،  الملــك  جالــة  أعــرب  حيــث 
خطيــة مــن أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر 
الصبــاح أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة والتقائــه معالي الشــيخ 
صبــاح الخالــد الحمــد الصبــاح النائــب األول لرئيــس مجلــس 
اعتــزازه  الكويــت، عــن  الخارجيــة مبعــوث أميــر  الــوزراء وزيــر 
بعمــق العاقــات التاريخيــة والروابــط األخويــة الوثيقــة بيــن 
البلديــن الشــقيقين، مؤكــًدا جالتــه أن األحــداث والمتغيــرات 
التــي تشــهدها المنطقــة تتطلــب مــن الجميــع وحــدة الصــف 
والتكاتــف والتــآزر والعمــل المشــترك لمواجهــة كافــة المخاطــر 

ــر. ــات، انطاقــًا مــن وحــدة الهــدف والمصي والتحدي
وأشــار جالتــه، لــدى تســلمه رســالة خطيــة مــن أخيــه فخامــة 
الجزائريــة  الجمهوريــة  رئيــس  بوتفليقــة  عبدالعزيــز  الرئيــس 
عبدالقــادر  الســيد  معالــي  بحضــور  الشــعبية  الديمقراطيــة 
الجزائريــة  بالجمهوريــة  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  مســاهل 
الديمقراطيــة الشــعبية حــول العاقــات الثنائية والمســتجدات 

ــة  ــارات األخوي ــل هــذه الزي ــادل مث ــة تب ــى أهمي ــة، إل اإلقليمي
الشــقيقين،  البلديــن  بيــن  والتشــاور  التعــاون  يوثــق  بمــا 
مشــيدًا جالتــه بــدور الجمهوريــة الجزائريــة بقيــادة الرئيــس 
بوتفليقــة فــي الدفــاع عــن قضايــا األمــة العربيــة وحرصهــا 

علــى تعزيــز التضامــن والتكاتــف بيــن األشــقاء.
فخامــة  مــن  دعــوة  المفــدى  الملــك  جالــة  تلقــى  كمــا 
الرئيــس نــور ســلطان نزارباييــف رئيــس جمهوريــة كازاخســتان 
األولــى  القمــة  أعمــال  فــي  المشــاركة  حــول  الصديقــة، 
التــي  لمنظمــة التعــاون اإلســامي للعلــوم والتكنولوجيــا 
تســتضيفها كازاخســتان خــال شــهر ســبتمبر 2017م، وذلــك 
لــدى اســتقبال جالتــه ســعادة الســيد عقــل بيــك كمالدينــوف 
نائــب وزيــر الخارجيــة والمبعــوث الخــاص لرئيــس كازاخســتان، 
يخــدم  بمــا  القمــة  هــذه  بنجــاح  تمنياتــه  عــن  جالتــه  معرًبــا 
مســيرة التنميــة والتطــور فــي البلــدان اإلســامية، ويعــزز 
خيــر وصالــح  فيــه  مــا  لــكل  بينهــا،  فيمــا  التعــاون  مجــاالت 

الشــقيقة. شــعوبها 
واســتعرض جالــة الملــك المفــدى، خــال اســتقباله الجنــرال 
المتقاعــد أنتونــي زينــي المبعوث الخــاص للحكومة األمريكية 
والســيد تيموثــي لندركنــغ نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــبه 
الجزيــرة العربيــة - مكتــب شــؤون الشــرق األدنــى، ســبل تعزيــز 
العاقــات التاريخيــة الوثيقــة بيــن البلديــن الصديقيــن، وآخــر 
مســتجدات األحــداث فــي المنطقــة واألوضــاع اإلقليميــة 

والدوليــة والقضايــا ذات االهتمــام المشــترك.

سمو رئيس الوزراء خال استقباله دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنيةعاهل الباد المفدى خال استقباله دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية

ــك حمــد  ــة المل ٢٠ أغســطس - اســتقبل حضــرة صاحــب الجال
اللــه  حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
ورعــاه، دولــة الدكتــور أحمــد عبيــد بــن دغــر رئيــس مجلــس الــوزراء 
بالجمهوريــة اليمنيــة الشــقيقة، حيــث نقــل إلــى جالتــه تحيــات 
أخيــه فخامــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي رئيــس الجمهوريــة 
التقــدم  بــكل  البحريــن  لشــعب  الطيبــة  وتمنياتــه  اليمنيــة 
اللقــاء  خــال  اللــه  الجالــة حفظــه  واالزدهــار. وجــدد صاحــب 
التأكيــد علــى الموقــف الثابــت لمملكــة البحريــن تجــاه الجمهوريــة 
اليمنيــة والداعــم للشــرعية بمــا يكفــل عــودة األمــن واالســتقرار 

لليمــن.
عــن  اليمنيــة  بالجمهوريــة  الــوزراء  رئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 
شــكره وامتنانــه لجالــة الملــك المفــدى علــى الوقفــة التاريخيــة 
بمشــاركتها  النبيلــة  وتضحياتهــا  البحريــن  لمملكــة  المشــرفة 
ضمــن قــوات التحالــف العربــي فــي عمليــة )إعــادة األمــل(.

بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة نصــرًة للشــرعية 
صاحــب  اســتقبل  وقــد  اليمــن،  واســتقرار  أمــن  حفــظ  فــي 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
الــوزراء الموقــر بقصــر القضيبيــة أخــاه دولــة الدكتــور أحمــد عبيــد 
بــن دغــر، وقــال ســموه:«أن اليمــن ســينتصر فــي حربــه ضــد 
التدخــات الخارجيــة فــي شــؤونه وفــي رفــض الهيمنــة ودعــم 
الشــرعية بعــزم شــعبه ووحدتــه ودعــم أشــقائه وفــي مقدمتهم 

المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة«.
اليمنــي  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  دولــة  أطلــع  جانبــه،  مــن 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى آخــر المســتجدات 
والتطــورات علــى الســاحة اليمنية،مؤكــًدا أن مواقــف البحريــن 
ــزاز  ــا عــن االعت ــًكا وحكومــة وشــعًبا معروفــة، معرًب ــة مل العروبي
برؤيــة أبنــاء البحريــن جنًبــا إلــى جنــب مــع إخوانهــم فــي الدفــاع 

عــن اليمــن وحفــظ أمنــه واســتقراره.

عاهل البالد المفدى وسمو رئيس الوزراء يستقبالن دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية
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إنجازات

يأتي كأحد البرامج التي تعزز رؤى سمو ولي العهد التي تستثمر في العنصر البشري 
برنامج النائب األول لتنمية الكوادر الوطنية استثمار في الطاقات البحرينية الحكومية

يولــي صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء االرتقــاء 
الكبيــر،  االهتمــام  البشــري  بالعنصــر 
ويؤكــد دوًمــا علــى أن االســتثمار فــي 
المواطــن هــي الثــروة الحقيقيــة التــي 
الخطــط  كافــة  إليهــا  توجــه  أن  يجــب 
والبرامــج التــي تعمــل عليهــا البحريــن 
لتحقيــق الــرؤى التنمويــة التــي يحــرص 
حمــد  الملــك  الجالــة  حضــرة صاحــب 
البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
علــى  ورعــاه  اللــه  حفظــه  المفــدى 
تحقيقهــا، والتــي تجعــل المواطــن في 
قلــب أهــداف برامــج التنميــة الشــاملة. 
ويعتبــر ســموه حفظــه اللــه االســتثمار 
والطاقــات  البشــري  العنصــر  فــي 
البحرينيــة الواعــدة هــو الرهــان األضمن 
مســتدامة  تنمويــة  قواعــد  لترســيخ 
ــة والكفــاءة فــي  ــا باإلنتاجي تدفــع قدًم
ويأتــي  الحكوميــة،  األجهــزة  مختلــف 
الكــوادر  لتنميــة  النائــب األول  برنامــج 

الوطنيــة الــذي التحقــت بــه حتــى اليــوم 
كأحــد  تدشــينه  منــذ  دفعــات  ثــاث 
البرامــج الواعــدة التــي تعــزز التوجهــات 
التــي يحــرص ســمو ولــي العهــد علــى 
والكفــاءات  الكــوادر  لــدى  تحقيقهــا 

البحرينيــة. 
األول  النائــب  برنامــج  انطــاق  ومنــذ 
لتنميــة الكــوادر الوطنيــة في عام 2015 
أهميــة االســتثمار  علــى  أكــد ســموه 
الشــابة،  الوطنيــة  الكــوادر  فــي 
وتنميتهــا وتعزيــز قدراتهــا، والوصــول 
بهــا إلــى مســتويات احترافيــة تنعكــس 
التنميــة  قطاعــات  مختلــف  علــى 
التطلعــات  يحقــق  بمــا  واإلنتــاج، 
واألهــداف المنشــودة. وأشــاد ســموه 
مــن  األولــى  الدفعــة  أبدتــه  بمــا 
منتســبي برنامــج النائــب األول لتنميــة 
قــوي  أســاس  مــن  الوطنيــة  الكــوادر 
ونــواة واعــدة النطاقــة هــذا البرنامــج 
الطمــوح، ومواصلــة تطويــره ليحقــق 
القيــادات  وتشــجيع  تحفيــز  أهــداف 
القطــاع  فــي  الواعــدة  المســتقبلية 

الحكومــي.
الدفعــة  تلــت  التــي  الدفعــات  وفــي 
األولــى بــدأ البرنامــج يخطــو بخطــوات 
والبنــاء  األهــداف  تحقيــق  نحــو  ثابتــه 
تــزال  ومــا  تحقيقــه،  يتــم  مــا  علــى 
إلــى  اليــوم  حتــى  العمليــة مســتمرة 
أن يتــم الوصــول إلــى تحقيــق الــرؤى 
الســمو  صاحــب  لهــا  يطمــح  التــي 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء. ويعتبــر ســموه أن منتســبي 
الكــوادر  لتنميــة  النائــب األول  برنامــج 
للكفــاءات  مميــًزا  مثــااًل  الوطنيــة 
بهــا  يفتخــر  التــي  الشــابة  الوطنيــة 
ــي  الوطــن ويواصــل بعطائهــا المتفان
ويثنــي  النمــاء،  مســيرة  وإخاصهــا 
مــن  المنتســبون  يبديــه  مــا  علــى 
اإليفــاء  فــي  عاليــة  وجديــة  التــزام 
بمتطلبــات البرنامــج فــي جميــع مراحلــه 
والتعامــل مــع التحــدي المكثــف فــي 
والتدريــب  المهنــي  التطويــر  جوانــب 

واقتــدار. بمســؤولية 

ويعــد برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة مــن البرامــج الطموحــة التــي تثري خبرات هذه الكــوادر وتصقل مهارات 
التدريــب لديهــم، مــن خــال برامــج مكثفــة حــول طــرق البحــث والتحليــل والمهــارات القياديــة وإعــداد التقاريــر، والتعــرف عــن 
قــرب علــى آليــة صنــع السياســات فــي مكتــب النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء وتنفيــذ البرامــج الحكوميــة المرتبطــة 

ببرنامــج عمــل الحكومة.

إن التفاعــل الــذي يبديــه الموظفــون فــي كافــة أجهــزة الحكومــة لالتحــاق بالبرنامــج أو الكــوادر التــي تلتحــق بالبرنامــج فيمــا 
بعــد أعطــت مؤشــًرا إيجابًيــا علــى إقبــال الشــباب البحرينــي علــى إثبــات اســتحقاقهم الغتنــام الفــرص لتحقيــق طموحاتهــم 
واإلســهام الفاعــل فــي مواصلــة االرتقــاء بنهضــة الوطــن نحــو أفــق أرحــب مــن اإلنجــاز والمكاســب. ويحــرص القائمــون 
علــى البرنامــج علــى أن تكــون تجربــة االلتحــاق بالبرنامــج صيغــة متكاملــة مــن التطويــر المهنــي والتدريــب مــع توفيــر معرفــة 

أشــمل بجوانــب العمــل الحكومــي وأهميــة التكامــل بيــن جميــع عناصــره. 

الدفعة األولى 
من برنامج النائب األول 
لتنمية الكوادر الوطنية 

)٢٠1٥(
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إنجازات

كمـــا أن التنـــوع فـــي الخبـــرات المشـــاركة فـــي البرنامـــج والـــذي 
ـــن موظفـــي  ـــار مـــن بي ـــه القائمـــون خـــال االختي يحـــرص علي
الجهـــات الحكوميـــة المختلفـــة المتقدميـــن للبرنامـــج قـــد ُأثـــرى 
البرنامـــج، حيـــث شـــملت الدفعـــات المتتاليـــة علـــى البرنامـــج 
الجهـــات التاليـــة: وزارة الخارجيـــة، مصـــرف البحريـــن المركـــزي، 
والتخطيـــط  والبلديـــات  األشـــغال  وزارة  الداخليـــة،  وزارة 
العمرانـــي، ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة، وزارة الماليـــة، 
وزارة الصحـــة، وزارة التربيـــة والتعليـــم، مركـــز دراســـات، وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، المجلـــس األعلـــى للبيئـــة، 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، وزارة اإلســـكان، هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمـــل، بورصـــة البحريـــن، جامعـــة البحريـــن، كليـــة البحريـــن 
البحريـــن  هيئـــة  االقتصاديـــة،  التنميـــة  مجلـــس  التقنيـــة، 

ـــار، وشـــركة إدامـــة. للثقافـــة واآلث
وال يعتبـــر برنامـــج النائـــب األول لتنميـــة الكـــوادر الوطنيـــة 
البرنامـــج الوحيـــد الـــذي يأتـــي لتنفيـــذ الـــرؤى التـــي يحـــرص 
ســـمو ولـــي العهـــد عليهـــا والمتمثلـــة فـــي االســـتثمار فـــي 
الكـــوادر البحرينيـــة، بـــل كانـــت هنـــاك تجربـــة ناجحـــة تمثلـــت 
ـــذي  ـــة ال ـــح الدراســـية العالمي فـــي برنامـــج ولـــي العهـــد للمن
وصـــل اليـــوم إلـــى مراحـــل متقدمـــة ومشـــرفة بعـــد مـــرور 
18 عامـــًا، ويتطلـــع ســـموه إلـــى أن يحقـــق برنامـــج تنميـــة 
الكـــوادر الوطنيـــة المزيـــد مـــن النجـــاح والنتائـــج الملموســـة 
فـــي مخرجاتـــه بمـــا ينعكـــس علـــى منتســـبي الدفعـــات 
المتتاليـــة التـــي تلتحـــق بـــه مـــن موظفـــي االجهـــزة الحكوميـــة 

ــة.  المختلفـ

الدفعة الثانية 
من برنامج النائب األول 
لتنمية الكوادر الوطنية 

)٢٠1٦(

لقاء المشاركين في البرنامج مع معالي رئيس مجلس النواب )2015(لقاء المشاركين في البرنامج مع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة )2016(

ــر  ــة صاحــب الســمو الملكــي األمي ــا لرؤي ــي تحقيًق ــة يأت ــوادر الوطني ــة الك ــب األول لتنمي ــر، أن برنامــج النائ ــر بالذك الجدي
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء لخلــق كــوادر وطنيــة 
قياديــة تشــارك فــي التطويــر والتنميــة مــن أجــل نهضــة المملكــة، وقــد ُصمــم هــذا البرنامــج النتــداب الكفــاءات البحرينيــة 
الشــابة والمتميــزة مــن الجهــات الحكوميــة لمــدة عــاٍم واحــد إلــى مكتــب النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء وتدريبهــم 
علــى مســتوى عالــي فــي طــرق البحــث والتحليــل والقيــادة بمــا يخــدم عملهــم األساســي فــي جهاتهــم الحكوميــة 

األصليــة. 
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تحركات دبلوماسية

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
يستقبل معالي وزير الخارجية والمشاركين في البرنامج التأسيسي للدبلوماسيين الجدد

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أثناء استقباله معالي وزير الخارجية و المشاركين في البرنامج التأسيسي للدبلوماسيين الجدد

٦ أغســطس - اســتقبل ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد 
آل خليفــة وزيــر الخارجيــة، والــذي قــدم إلــى ســموه المشــاركين فــي البرنامــج التأسيســي للدبلوماســيين الجــدد الــذي 

تنظمــه وزارة الخارجيــة بهــدف تخريــج كــوادر وطنيــة مؤهلــة لخدمــة سياســة مملكــة البحريــن الخارجيــة.
ونقــل ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة خــال كلمــة ألقاهــا تحيــات حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه إلــى جميــع المشــاركين فــي البرنامــج الرائــد، مؤكــًدا ســموه أن جالــة 
الملــك المفــدى فخــور بشــباب البحريــن نظيــر مــا يقدمونــه مــن تضحيــات كبيــرة وعظيمــة فــي طريــق التطــور والنمــاء 

الــذي تشــهده المملكــة، وتفانيهــم فــي المحافظــة علــى أمــن المملكــة وحمايــة مقدراتهــا ومكتســباتها.
وأشــار ســموه إلــى أن البرنامــج التأسيســي للدبلوماســيين الجــدد مــن البرامــج المتميــزة والناجحــة التــي تقدمهــا وزارة 
الخارجيــة، والتــي تؤكــد اســتراتيجية الــوزارة الرائــدة لتأهيــل نخبــة مــن الدبلوماســيين البحرينييــن ليكونــوا ســفراء للمملكــة 
فــي المســتقبل، متمتعيــن بالخبــرة والكفــاءة وملتزميــن بالصــدق واألخــاق العاليــة واإليمــان بقضايــا المملكــة ودعــم 

ثوابتهــا الوطنيــة وتنفيــذ سياســاتها الخارجيــة.
مــن جانبــه، أعــرب معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة عــن شــكره وتقديــره إلــى ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة علــى اســتقباله للمشــاركين فــي البرنامــج الــذي يعتبــر مــن البرامــج المهمــة التــي تقدمهــا الــوزارة، مشــيًرا 
إلــى أن ســموه يعتبــر ملهًمــا للشــباب البحرينــي وكلماتــه أثنــاء اســتقبال المشــاركين كان لهــا وقــع كبيــر فــي نفوســهم، 

ومنحتهــم الثقــة والقــوة مــن أجــل مواصلــة التحــدي ليكونــوا خيــر ســفراء للبحريــن فــي المســتقبل.

إحدى الدبلوماسيات خال إلقاء كلمة عن مشاركتها في البرنامج التأسيسيسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خال لقاء إحدى الدبلوماسيات 
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في اجتماع مشترك لوزراء خارجية البحرين والسعودية واإلمارات ومصر بالمنامة
مطالبة قطر بإيقاف دعمها وتمويلها لإلرهاب 

أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية البحرين والسعودية واإلمارات ومصر على هامش اجتماعهم بالمنامة

٣٠ يوليـــو، المنامـــة -  عقـــد أصحـــاب الســـمو والمعالـــي وزراء 
خارجيـــة البحريـــن والســـعودية واإلمـــارات ومصـــر اجتماعهـــم 
التنســـيقي بالمنامـــة فـــي إطـــار مشـــاوراتهم المســـتمرة حـــول 
أزمـــة قطـــر، وضـــرورة إيقـــاف دعمهـــا وتمويلهـــا لإلرهـــاب، 
وتهيئتهـــا المـــاذ اآلمـــن للمطلوبيـــن قضائًيـــا لـــدى دولهـــم 
لخطـــاب  ونشـــرها  وتمويلـــه،  اإلرهـــاب  فـــي  وللمتورطيـــن 
ـــة والتحريـــض، وتدخاتهـــا فـــي شـــؤون دول المنطقـــة. الكراهي
ـــة  ـــة عـــن تقديرهـــم لتفضـــل صاحـــب الجال ـــرب وزراء الخارجي وأع
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن 
المفـــدى باســـتقبالهم، واالطـــاع علـــى رؤيـــة جالتـــه الحكيمـــة 
التضامـــن  واســـتمرار  المشـــتركة  العربيـــة  المصالـــح  لتحقيـــق 
الوثيـــق بيـــن الـــدول األربـــع فيمـــا يتصـــل بكافـــة التحديـــات التـــي 
ــة،  ــة القطريـ ــورات إزاء األزمـ ــر التطـ ــتعرضين آخـ ــا، مسـ تواجههـ
اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى  أجروهـــا  التـــي  واالتصـــاالت 

والدولـــي.
إلـــى ذلـــك، أكـــد معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفـــة وزيـــر الخارجيـــة، فـــي مؤتمـــر صحفـــي علـــى هامـــش 
االجتمـــاع المشـــترك، تمســـك الـــدول المقاطعـــة لقطـــر بالمبـــادئ 
الســـتة المعلـــن عنهـــا فـــي االجتمـــاع الرباعـــي الســـابق بالقاهـــرة 

وفـــق موقـــف موحـــد وثابـــت مـــن منطلـــق حرصهـــا علـــى األمـــن 
القومـــي العربـــي«، مشـــيًرا إلـــى حـــرص دول مجلـــس التعـــاون 
ــي  ــة فـ ــاء فاعلـ ــتة أعضـ ــدول السـ ــى الـ ــى أن تبقـ ــي علـ الخليجـ
ــل فـــي  ــار والتدخـ ــا فـــي الدمـ ــبب أي منهـ المجلـــس، وأال تتسـ
شـــؤون الـــدول األخـــرى، ومســـتنكًرا فـــي الوقـــت ذاتـــه ترديـــد 

قطـــر للتصريحـــات اإليرانيـــة حـــول تســـييس الحـــج.
وكانـــت الـــدول األربـــع قـــد أعلنـــت فـــي بيـــان مشـــترك يـــوم 24 
ــم  ــى قوائـ ــراد إلـ ــات و)9( أفـ ــة )9( كيانـ ــن إضافـ ــو 2017 عـ يوليـ
اإلرهـــاب المحظـــورة لديهـــا، وذات االرتبـــاط المباشـــر أو غيـــر 
ــى  ــلطات إلـ ــذه السـ ــن هـ ــة، داعيـ ــلطات القطريـ ــر بالسـ المباشـ
التحـــرك العاجـــل فـــي اتخـــاذ الخطـــوات القانونيـــة والعمليـــة فـــي 
ماحقـــة األفـــراد والكيانـــات اإلرهابيـــة والمتطرفـــة الـــواردة فـــي 
هـــذه القائمـــة، والســـابقة المعلنـــة فـــي 8 يونيـــو لتأكيـــد جديتهـــا 
فـــي نبـــذ اإلرهـــاب والتطـــرف، واالنخـــراط ضمـــن المجتمـــع 
مؤكـــدة  ووضـــوح،  بصرامـــة  لإلرهـــاب  المحـــارب  الدولـــي 
أنهـــا ســـتقوم مـــع شـــركائها الدولييـــن بمراقبـــة مـــدى التـــزام 
الســـلطات القطريـــة بعـــدم احتضـــان اإلرهابييـــن ودعـــم وتمويـــل 
اإلرهـــاب، واالنقطـــاع عـــن الترويـــج لخطـــاب التطـــرف والكراهيـــة، 

واحتضـــان وتمويـــل المتطرفيـــن داخـــل قطـــر وخارجهـــا.

أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية البحرين والسعودية واإلمارات ومصر خال اجتماعهم بالمنامةإحدى الدبلوماسيات خال إلقاء كلمة عن مشاركتها في البرنامج التأسيسي
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1٣ أغســـطس، بغـــداد -  أكـــد معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة وزيـــر الخارجيـــة حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز 
العاقـــات األخويـــة والتعـــاون والتنســـيق المشـــترك مـــع جمهوريـــة العـــراق الشـــقيقة فـــي مختلـــف المجـــاالت، ودعمهـــا لـــكل مـــا 

فيـــه أمنهـــا.
جـــاء ذلـــك خـــال زيـــارة معالـــي وزيـــر الخارجيـــة الرســـمية إلـــى العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد والتقائـــه كًا علـــى حـــده فخامـــة الرئيـــس 
الدكتـــور فـــؤاد معصـــوم رئيـــس جمهوريـــة العـــراق ودولـــة الدكتـــور حيـــدر العبـــادي رئيـــس الـــوزراء، ومعالـــي الدكتـــور إبراهيـــم الجعفـــري 
وزيـــر الخارجيـــة، حيـــث نقـــل لهـــم تحيـــات القيـــادة الحكيمـــة، وتمنياتهـــا لهـــم بالتوفيـــق، مؤكـــًدا معاليـــه حـــرص المملكـــة علـــى توســـيع 
أطـــر التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، ومثمًنـــا جهـــود الحكومـــة العراقيـــة فـــي محاربـــة اإلرهـــاب ونجاحهـــا 

ـــة الموصـــل مـــن تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي. ـــر مدين فـــي تحري
ومـــن جانبهـــم، أعربـــت القيـــادة والحكومـــة العراقيـــة عـــن خالـــص تقديرهـــا لزيـــارة معالـــي وزيـــر الخارجيـــة، وتمنياتهـــا لمملكـــة البحريـــن 

بـــدوام التقـــدم واالزدهـــار، حيـــث:

كلـــف فخامـــة الرئيـــس العراقـــي معالـــي وزيـــر الخارجيـــة بنقـــل خالـــص تحياتـــه إلـــى القيـــادة الحكيمـــة، واعتـــزازه بالعاقـــات 
األخويـــة التـــي تجمـــع بيـــن البلديـــن الشـــقيقين.

أكـــد رئيـــس الـــوزراء العراقـــي اعتـــزاز بـــاده بالعاقـــات األخويـــة التاريخيـــة مـــع مملكـــة البحريـــن، مشـــدًدا علـــى أن اســـتقرار 
البحريـــن والـــدول الشـــقيقة هـــو مـــن اســـتقرار العـــراق، وأن العمـــل العربـــي المشـــترك ضـــرورة لمواجهـــة التحديـــات المختلفـــة.

أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة العراقـــي بالعاقـــات األخويـــة، وبمواقـــف المملكـــة الداعمـــة للعـــراق فـــي محاربتهـــا لإلرهـــاب والتطـــرف 
والعنـــف وتجفيـــف منابـــع تمويلـــه أيـــا كانـــت مصـــادره.

لدى التقائه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقيين في بغداد
معالي وزير الخارجية: البحرين داعمة ألمن واستقرار العراق في مواجهة اإلرهاب

معالي وزير الخارجية خال اجتماعه مع معالي وزير خارجية جمهورية العراق 

معالي وزير الخارجية خال اجتماعه مع معالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري

معالي وزير الخارجية يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

٩ أغســـطس، المنامـــة - اجتمـــع معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد 
آل خليفـــة، وزيـــر الخارجيـــة، مـــع أخيـــه معالـــي الســـيد عبدالقـــادر مســـاهل 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة بالجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية 

الشـــقيقة خـــال قيامـــه بزيـــارة رســـمية لمملكـــة البحريـــن. 

ــة  ــر الخارجيـ ــرب معالـــي وزيـ ــاع، أعـ وخـــال االجتمـ
عـــن اعتـــزازه وتقديـــره لمتانـــة العاقـــات األخويـــة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي  المتميـــزة 
الشـــعبية  الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  والجمهوريـــة 
بمـــا  الشـــقيقين، مشـــيًدا معاليـــه  وشـــعبيهما 
ـــه هـــذه العاقـــات مـــن تطـــور ونمـــاء،  ـــت إلي وصل
التعـــاون  أطـــر  توســـيع  ســـبل  ومســـتعرًضا 
إلـــى  بهـــا  واالرتقـــاء  المشـــترك  والتنســـيق 

األصعـــدة.  كافـــة  علـــى  أرحـــب  مســـتويات 
عبدالقـــادر  الســـيد  معالـــي  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الجزائريـــة  الجمهوريـــة  حـــرص  مســـاهل 
الديمقراطيـــة الشـــعبية علـــى توطيـــد العاقـــات 
العمـــل  البحريـــن وتعزيـــز وتطويـــر  مـــع مملكـــة 
المشـــترك فـــي مختلـــف المجـــاالت بمـــا يلبـــي 
الشـــقيقين.  والشـــعبين  البلديـــن  تطلعـــات 

كمـــا تـــم خـــال االجتمـــاع التباحـــث والتنســـيق حـــول 
تطـــورات االوضـــاع فـــي العالـــم العربـــي وســـبل 
مســـبباته  علـــى  والقضـــاء  االرهـــاب  مكافحـــة 

ــه. ــه وتمويلـ ــع دعمـ وتجفيـــف منابـ
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شارك في االجتماع الوزاري العربي بالقاهرة
معالي وزير الخارجية يدين اإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية في المسجد األقصى

معالــي  أكــد   - القاهــرة  يوليــو،   ٢٧
بــن أحمــد بــن محمــد آل  الشــيخ خالــد 
مملكــة  إدانــة  الخارجيــة  وزيــر  خليفــة 
لإلجــراءات  القاطــع  ورفضهــا  البحريــن 
غيــر القانونيــة وغيــر اإلنســانية، التــي 
القــوة  إســرائيل،  عليهــا  أقدمــت 
فــي  مؤخــًرا  باالحتــال،  القائمــة 
ــل  ــارك، وتحمي المســجد األقصــى المب
المســؤولية  االحتــال  ســلطات 
الكاملــة، عمــا جــرى مــن انتهــاكات بحــق 
هــذا المــكان المقــدس لــدى المســلمين 
العالــم، ورفضهــا  بقــاع  فــي مختلــف 
اســتهداف الحــرم القدســي الشــريف 
بإغــاق أبوابــه ومحاولــة الســيطرة عليــه 

اليوميــة. المواجهــات  بذريعــة 

كلمتــه  فــي  الخارجيــة،  وزيــر  وشــدد 
باجتمــاع مجلــس جامعــة الــدول العربيــة 
علــى المســتوى الــوزاري فــي دورته غير 
العاديــة بالقاهــرة، علــى الوقــوف التــام 
الفلســطينيين  أشــقائنا  مــع  والثابــت 
علــى  اإلســرائيلي  العــدوان  ضــد 
أرواحهــم وأراضيهــم وحقوقهــم، وضــد 
الممارســات اإلســرائيلية الخطيــرة التــي 
ومقدســاتنا،  وهويتنــا  تاريخنــا  تمــس 
اإلســرائيلي  التعنــت  مواجهــة  وفــي 
الرافــض لجميــع المبــادرات اإلقليميــة 
والدوليــة الراميــة لتحقيــق الســام فــي 
وبســالة  بصمــود  وأشــاد  المنطقــة. 
فــي  الشــقيق  الفلســطيني  الشــعب 
الدفــاع عــن مدينــة القــدس وعروبتهــا 

الشــريف،  القدســي  الحــرم  وعــن 
وإصرارهــم علــى حقهــم فــي ممارســة 
ــة  ــة دون أي ــكل حري ــة ب شــعائرهم الديني
وصايــة أو قيــود إســرائيلية مرفوضــة، 
كنــا، ســنًدا  كمــا  أننــا ســنظل،  مؤكــًدا 
بالــغ  عــن  لهــم، معرًبــا معاليــه  وعوًنــا 
المباركــة  للجهــود  والتقديــر  الشــكر 
والحثيثــة لملــوك ورؤســاء الســعودية 
واألردن ومصــر والمغــرب وفلســطين 
الدفــاع عــن المدينــة المقدســة،  فــي 
تبذلهــا  التــي  المســاعي  ولكافــة 
الــدول العربيــة واإلســامية لمواجهــة 
الاأخاقيــة  والممارســات  االنتهــاكات 
االحتــال  ســلطات  ترتكبهــا  التــي 

اإلســرائيلي.

سعادة سفير مملكة البحرين في واشنطن يقّدم أوراق 
اعتماده إلى رئيس الواليات المتحدة األمريكية

ـــن راشـــد  ـــه ب ـــو، واشـــنطن - نقـــل ســـعادة الشـــيخ عبدالل ٢٢ يولي
ــك  ــة الملـ ــب الجالـ ــرة صاحـ ــات حضـ ــة تحيـ ــه آل خليفـ ــن عبداللـ بـ
ـــه  ـــاد المفـــدى حفظـــه الل ـــن عيســـى ال خليفـــة عاهـــل الب حمـــد ب
ــلمان  ــن سـ ــة بـ ــر خليفـ ــي األميـ ــمو الملكـ ــب السـ ــاه، وصاحـ ورعـ
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر، وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائــــب القائــــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، إلـــى فخامـــة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب رئيـــس الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة. 
ـــة  جـــاء ذلـــك خـــال تقديـــم ســـعادته أوراق اعتمـــاده كرئيـــس للبعث

ــدة.  ــات المتحـ ــة فـــي الواليـ ــية البحرينيـ الدبلوماسـ
ســـعادة  األمريكـــي  الرئيـــس  فخامـــة  بـــدوره  هنـــأ  وقـــد  هـــذا 
الســـفير بمناســـبة تعيينـــه فـــي هـــذا المنصـــب الهـــام مشـــيرًا 
إلـــى أن الواليـــات المتحـــدة ومملكـــة البحريـــن كانتـــا دائمـــًا وأبـــدًا 
مثـــاال ُيحتـــذى بـــه مـــن حيـــث الشـــراكات االســـتراتيجية بينهمـــا 

سعادة سفير مملكة البحرين في واشنطن خال تقديم أوراق اعتماده لفخامة الرئيس األمريكيفـــي جميـــع القطاعـــات األساســـية والحيويـــة.

في اجتماعه مع مبعوثين أمريكيين
معالي وزير الخارجية يشيد بمساعي الواليات المتحدة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة  

٩ أغســطس، المنامــة - أشــاد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمد بن 
ــة بالتعــاون الخليجــي األمريكــي  ــر الخارجي محمــد آل خليفــة وزي
تبذلهــا  التــي  الطيبــة  والجهــود  الثابتــة  وبالمواقــف  المثمــر، 
المتحــدة األمريكيــة فــي مواجهــة اإلرهــاب بكافــة  الواليــات 
أشــكاله وكل مــن يدعمــه أو يمولــه، مجــدًدا معاليــه دعــم مملكــة 
البحريــن لهــذه الجهــود، مــن منطلــق حرصهــا الدائــم علــى جميــع 
حاضرهــا  تهــدد  التــي  المخاطــر  ومجابهــة  المنطقــة  شــعوب 

ومســتقبلها وفــي صدارتهــا اإلرهــاب.
أنتونــي  المتقاعــد  الجنــرال  اســتقباله  لــدى  معاليــه،  ورحــب 

زينــي المبعــوث الخــاص للحكومــة األمريكيــة والســيد تيموثــي 
ــة ــــ  ــرة العربي ــة لشــبة الجزي ــر الخارجي ــغ نائــب مســاعد وزي لندركن
مكتــب شــؤون الشــرق األدنــى، بزيارتهمــا إلــى المملكــة فــي 

إطــار جولتهمــا اإلقليميــة لمناقشــة أزمــة قطــر.
ــزازه بعاقــات  ــه، أعــرب المبعــوث األمريكــي عــن اعت مــن جانب
مواصلــة  علــى  وحرصــه  البلديــن،  بيــن  الوثيقــة  الصداقــة 
ــة أمــن المنطقــة، مشــيًدا  التنســيق والعمــل المشــترك لحماي
هــذا  تحقيــق  ألجــل  البحريــن  مملكــة  تبذلهــا  التــي  بالجهــود 
الهــدف الــذي يســهم فــي تعزيــز األمــن والســلم الدولييــن.
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مواقف

مواقف مملكة البحرين خالل شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠١٧

3١ يوليو

١ أغسطس

١٠ أغسطس

٤ أغسطس

١٥ أغسطس

١٧ أغسطس

٢٠ أغسطس

٢٧ أغسطس

٢٩ أغسطس

٢٩ أغسطس

3١ أغسطس

١٥ أغسطس

١3 أغسطس

وزارة الخارجيــة تديــن االعتــداء اإلرهابــي الــذي وقــع بمحافظــة القطيــف بالمملكــة العربيــة 
الســعودية.

وزارة الخارجيــة تنــدد بالتفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف ســفارة جمهوريــة العــراق لــدى 
اإلســامية. أفغانســتان  جمهوريــة 

ــري بالقــرب مــن  ــوا بي ــة لوفال ــذي وقــع فــي ضاحي ــن حــادث الدهــس ال ــة تدي وزارة الخارجي
مدينــة باريــس بالجمهوريــة الفرنســية.

وزارة الخارجيــة تديــن حــادث إطــاق النــار الــذي اســتهدف دوريــة أمنيــة فــي محافظة األقصر 
بجمهوريــة مصــر العربية.

وزارة الخارجيــة تديــن الهجــوم اإلرهابــي الــذي اســتهدف مطعمــًا فــي مدينــة واغادوغــو 
ببوركينــا فاســو.

وزارة الخارجيــة تديــن حــادث الدهــس اإلرهابــي الــذي وقــع بمدينــة برشــلونة فــي مملكــة 
اســبانيا.

وزارة الخارجيــة تنــدد بحادثــي الطعــن اللذيــن وقعــا فــي كل مــن مدينــة ســورجوت بروســيا 
االتحاديــة ومدينــة توركــو بجمهوريــة فنلنــدا.

وزارة الخارجيــة تعــرب عــن خالــص تهنئتهــا للحكومــة العراقيــة وللشــعب العراقــي الشــقيق 
بمناســبة اســتعادة الســيطرة علــى قضــاء تلعفــر مــن قبضــة تنظيــم داعــش اإلرهابــي.

وزارة الخارجيــة تديــن قيــام كوريــا الشــمالية بإطــاق صــاروخ باليســتي  والــذي مــر فــوق 
جزيــرة هوكايــدو اليابانيــة قبــل ان يســقط فــي المحيــط الهــادي.

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــرات اإلرهابيــة التــي شــهدتها عــدة مناطــق فــي جمهوريــة 
العــراق، وأســفرت عــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن األشــخاص.

تيــارت  بواليــة  أمــن  مديريــة  اســتهدف  الــذي  اإلرهابــي  بالتفجيــر  تنــدد  الخارجيــة  وزارة 
الشــعبية. الديمقراطيــة  الجزائريــة  بالجمهوريــة 

وزارة الخارجيــة تؤكــد بــأن تصريحــات وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســيد ركــس تيلرســون حــول 
مملكــة البحريــن بتاريــخ 15 أغســطس 2017، غيــر مناســبة ومبنيــة علــى أســس ومعلومــات 
غيــر صحيحــة وتكشــف عــن ســوء فهــم عميــق لحقائــق األمــور ومــا يتســم بــه تاريــخ المملكــة 

مــن التعايــش واالنســجام الدينــي بيــن جميــع البحرينييــن.

وزارة الخارجيــة تنــدد بالتفجيــر اإلرهابــي الــذي وقــع بمدينــة كويتــا فــي جمهوريــة باكســتان 
اإلســامية.
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آراء

حققــت مملكــة البحريــن العديــد مــن اإلنجــازات الرياضيــة علــى 
المســتوى اإلقليمــي والعالمــي والتــي جــاءت بفضــل الدعــم 
الكبيــر المقــدم مــن قبــل حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد 
اللــه  حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
ورعــاه ورؤيــة جالتــه النيــرة فــي تهيئــة األجــواء المثاليــة أمــام 
منتســبي قطاعــي الشــباب والرياضــة لتحقيــق المزيــد مــن 
ــا مــع  ــق تماًم ــة، وبمــا يتطاب اإلنجــازات الباهــرة باســم المملك
خطــط وبرامــج عمــل الحكومــة برئاســة صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر 
حفظــه اللــه ورعــاه فــي تحقيــق أقصــى درجــات تنفيــذ الجوانب 
الخاصــة بالشــباب وســط االهتمــام والمتابعــة الكبيــرة مــن 
قبــل صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة ولــي العهــد األميــن نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

ــوزراء.  لرئيــس مجلــس ال
إن الحركــة الشــبابية والرياضيــة حققــت سلســلة مــن اإلنجــازات 
الباهــرة علــى مســتوى القطاع الشــبابي والرياضــي باإلضافة 
إلــى تحقيــق إنجــازات إداريــة لــم تكــن لتتحقــق لــوال الدعــم 
الكبيــر واالهتمــام الواضــح مــن قبــل ســمو الشــيخ ناصــر بــن 

حمــد آل خليفــة ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة والحريــص علــى إعــاء الشــأنين 
الشــبابي والرياضــي فــي المملكــة والوقــوف إلــى جانــب 
منتســبيهما فــي رحلــة حصــد اإلنجــازات باســم مملكــة البحريــن 

ورفــع اســمها وعلمهــا عالًيــا فــي مختلــف المحافــل.
إن المتتبــع لمــا حققتــه الحركــة الرياضيــة والشــبابية البحرينيــة 
للفخــر  مدعــاة  أنهــا  لياحــظ  الماضيــة  الفتــرة  مــدار  علــى 
واالعتــزاز بقــدرة الشــباب البحرينــي علــى التميــز واإلبــداع فــي 
مختلــف المحافــل وتعبــر عــن رغبتهــم العارمــة فــي تمثيــل 
مملكتنــا الغاليــة بصــورة مشــرفة. وإذا مــا اســتعرضنا شــريط 
مــا حققتــه المملكــة مــن إنجــازات فــي تلــك المحافــل فإننــا 
ســناحظ أنهــا تتســم بالشــمولية والتنــوع والتطــور فــي آن 
واحــد حيــث أن اإلنجــازات شــملت جميــع القطاعــات الفنيــة 
واإلداريــة بالمنتخبــات الوطنيــة واألنديــة الرياضيــة والمراكــز 

الشــبابية وقطــاع الشــباب والمنشــآت الرياضيــة. 

إن برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة الــذي أطلقــه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
ليشــكل محطــة بــارزة فــي مســيرتي العمليــة التــي تمثلــت بدايــة 
بإنجــاز متطلبــات هــذا البرنامــج ومــن ثــم االنخــراط فــي العمــل 
عــن قــرب واالطــاع علــى آليــة صنــع القــرار والمشــاريع التنمويــة 

المختلفــة التــي تتبناهــا الحكومــة الموقــرة.
وقــد جــاءت النســخة الثانيــة مــن هــذا البرنامــج المثمــر والتــي 
ــدد مــن منتســبي  ــة مــن ع ــد أعضائهــا وبمشــاركة الفت ــت أح كن
وزارة الخارجيــة الموقــرة، األمــر الــذي فتــح مجــاالت أرحــب نحــو 
االهتمــام بالطاقــات الشــبابية الواعــدة نحــو أداء دبلوماســي 
الريــادة  فــي  الموقــرة  الــوزارة  رؤيــة  مــع  ومتناغــم  متميــز 

واالقتصاديــة. الدبلوماســية 
والزالــت كلمــات ســمو ولــي العهــد فــي حــب التحــدي وعشــق 
اإلنجــاز خــال الملتقــى الحكومــي األول 2016 يتــردد صداهــا 
وأتمثلهــا دائًمــا حاضــرة فــي ذهنــي كــون هــذا الملتقــى مــن 
أهــم المحطــات التــي كان لنــا الشــرف فــي حضورهــا،  فقــد 
ــق نحــو  ــة اســتراتيجية مهــدت الطري شــكلت كلمــات ســموه رؤي

عمــل حكومــي فاعــل.
الصعيــد  علــى  البحريــن  مملكــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  إن 

المحلــي واإلقليمــي والدولــي، تتطلــب تظافــر الجهــود فــي 
ــر  ــة لتكــون خي ــة والمدرب ــة المؤهل ــة وإعــداد الكــوادر الوطني تهيئ
معيــن ومســاند للنهــوض بمســيرة التنميــة الوطنيــة علــى كافــة 
ــه  ــك جوهــر مــا جــاءت ب األصعــدة وفــي شــتى المجــاالت، وذل

أهــداف برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة.
فمــن خــال التدريــب المكثــف علــى المهــارات البحثيــة والتحليليــة 
القــرار،  صانعــي  مــع  المباشــر  التواصــل  وعبــر  والقياديــة، 
والمشــاركة الفاعلــة فــي متابعــة تنفيــذ برنامــج عمــل الحكومــة، 
ســاهم البرنامــج فــي تهيئــة قاعــدة مــن الكــوادر الوطنيــة علــى 
كافــة الجهوزيــة واالســتعداد لانخــراط فــي مســيرة تطوير األداء 

ــه. ــه وفاعليت الحكومــي ورفــع كفاءت
ــر إلــى صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد  ــة شــكر وتقدي تحي
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء لمثــل 
هــذه المبــادرة الفريــدة مــن نوعهــا، وعلــى الوعــد والعهــد مــع 
هــذا الوطــن الغالــي وقيادتــه الرشــيدة فــي بــذل قصــارى الجهــد 
نحــو المشــاركة الفاعلــة دون كلــل أو ملــل فــي رفــد مســيرة 
الدبلوماســية البحرينيــة متســلحين بقيــم العلــم والعمــل وحــب 

هــذه األرض الطاهــرة. 

السيد
هشام بن محمد الجودر

أحمد الطريفي

شمولية وتنوع اإلنجازات

صاحب السمو ولي العهد 
والكوادر الوطنية

* وزير شؤون الشباب والرياضة

* سكرتير ثاني بوزارة الخارجية
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ــا، ُبِنــي البيــت  ــد المغفــور لــه الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة. معمارًي ُبنــي بيــت الجســرة فــي العــام 1907م، حيــث ُوِل
بالطريقــة التقليديــة الريفيــة البســيطة، إذ يتكــّون مــن غــرف صغيــرة مرتبــة حــول باحــة مركزيــة. فــي الوقــت الحالــي تــّم َشــْغل 

البيــت كمركــز للحــرف التقليديــة واألعمــال اليدويــة.

اقتــصاديـات

*المصدر: هيئة البحرين للثقافة والتراث

بيت الجسرة

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونيةال

بتوقع مجلس التنمية االقتصادية ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد البحرين حتى 
في  مستواها  مع  بالمقارنة   45.6% إلى  لتصل  سنوًيا   5% بنسبة   2020 عام 

الوقت الحالي.

الملتحقات  البحرينيات  النساء  نسبة 
إجمالي عدد  والخاص من  العام  بالقطاعين 

العاملين

دور المرأة في االقتصاد البحريني

٪٣٥٫٧

في  النساء  عدد  نمو  يعود 
الرتفاع  جزئًيا  العمل  سوق 

مؤهالتهن التعليمية.
٪٦٠

إحصاءات هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية

نسبة خريجات التعليم العالي 

٪٣٩

٪٤١

(٢٠١٠- يونيو ٢٠١٤)

نسبة السجالت التجارية 
الفردية المملوكة للمرأة

الفردية  التجارية  السجالت  استدامة  نسبة 
خمس  من  ألكثر  للمرأة  المملوكة  النشطة 
سنوات من إجمالي السجالت التجارية الفردية 

النشطة المملوكة للمرأة ٥٦٪.


