
النشرة الدبلوماسية

جاء منح جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية هذا العام في دورتها الثالثة )2015-2017( إلى مؤسسة إنسانية رائدة بجمهورية 
مصر العربية الشقيقة بل وفي الدول العربية بأسرها وهي مؤسسة مستشفى سرطان األطفال 57357 والتي تقوم 
بمهام جليلة بتقديم العالج المجاني لألطفال المصابين بالسرطان في مصر والدول العربية ليجسد بكل وضوح الرسالة 
اإلنسانية العالمية النبيلة لهذه الجائزة التي تعد أحد أكبر وأهم المبادرات اإلنسانية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه، وتحمل اسم قائد تاريخي عظيم وهو المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، صاحب الشمائل الكريمة والطيبة وصاحب األدوار التحديثية 
والتنموية التي أحدثت نقلة حضارية في تطور مملكة البحرين على كافة الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

فجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية والتي تأسست في عام 2009م بتوجيه كريم من لدن عاهل البالد المفدى حفظه الله 
باتت عنواًنا لتكريم العطاء اإلنساني ، وترسم أبهى صورة لشعب البحرين وتاريخه العريق، وتعكس ما تتمتع به مملكة 
البحرين من تسامح ديني وثقافي وانسجام وتآخي وانفتاح على اآلخر فانطلقت الجائزة إلى العالمية بجهود كبيرة من 
القائمين عليها وفي مقدمتهم  سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء 
جدارة  وبكل  لتكون  والنزاهة  المصداقية  درجات  وبأعلى  والخير  العطاء  طريق  على  واسعة  خطوات  لتتقدم  الجائزة، 
خدمة  ألجل  ومؤسسات  أفراد  من  متميز  بجهد  يقوم  من  كل  تكريم  في  العالم  في  الجوائز  أهم  إحدى  واستحقاق 
اإلنسانية ويسعى بكل جد لتحفيف معاناة البشر، ليكون هذا التكريم دفًعا نحو المزيد من الجهود الخيرية والمشاريع 

اإلنسانية النبيلة.

نذر  لألجيال وشاهًدا على وطن  ذخًرا  عالمية سامية،  بلغته من مكانة  بما  االنسانية،  لخدمة  جائزة عيسى  وستبقى 
امكاناته للخير والعطاء وتقوم سياسته الخارجية على مد مختلف جسور التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق االستقرار 
والسالم العالمي ودعم كافة المبادرات الرامية إلى ترسيخ حوار الحضارات والثقافات والتعايش بين جميع الشعوب، 

ويتكئ في كل ذلك على إرث عظيم من المبادئ ويتطلع دوًما إلى ما فيه خير البشرية جمعاء.

جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية .. قبس من وطن السالم

معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

جاللة الملك المفدى في 
جولة عربية إلى السعودية 

ومصر واإلمارات

قـام حضـرة صاحـب الجاللـة الملـك حمــد 
بــــن عيســــى آل خليفــــة عاهــــل البــــالد 
بجولــــة  ورعــاه  اللــه  حفظــه  المفــــدى 
العربيـــة  المملكـــة  خاللهـــا  زار  مهمــة 
الســـعودية وجمهوريــــة مصــــر العربيــــة 
ودولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة. 

وقــد اكتسـبت جولـة جاللتـه أهميـة كبيـرة 
فـــي ظـــل التطـــورات الراهنــة وخاصــة 
مـــا تشـــهده منطقـــة الخليـــج العربـــي، 
الملــك  جاللــة  حــــرص  عكســــت  كمــــا 
المفدى علــــى توطيــــد العمــل الخليجــي 
ــه  ــعي جاللت ــترك، وســ ــي المشــ والعربــ
إلــــى أن يســــود التعــــاون  المتواصــــل 

ــقاء.  ــن األشــ ــة بيــ ــودة واأللفــ والمــ

مملكة البحريننشرة شهريةيونيو ٢٠١٧ العدد الخامس
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قيادة المملكة

في جولة عربية إلى السعودية ومصر واإلمارات
جاللة الملك المفدى: وحدة الصف الخليجي والعربي خيار حتمي لمواجهة التحديات

قـام حضـرة صاحـب الجاللـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البـالد المفدى حفظـه الله ورعاه بزيارات رسـمية 
إلـى كل مـن المملكـة العربيـة السـعودية وجمهوريـة مصـر العربيـة ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، بحـث خاللهـا 
سـبل تعزيـز عالقـات األخـوة والتعـاون التاريخيـة واالسـتراتيجية الوثيقـة مـع الدول الشـقيقة، وتنسـيق المواقف إزاء 

أبـرز المسـتجدات فـي المنطقـة والتطـورات اإلقليميـة والدوليـة.
وبـدأ جاللـة الملـك المفـدى جولتـه العربيـة بعقـد مباحثـات رسـمية مـع خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بـن 
عبدالعزيـز فـي جـدة يومـي 7 و8 يونيـو، ثـم التقائـه فخامـة الرئيـس المصـري عبدالفتـاح السيسـي بالقاهـرة يومـي 
8 و9 يونيـو، قبـل اجتماعـه مـع صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس دولـة اإلمـارات رئيـس 
مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي وصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهد أبوظبـي نائب القائـد األعلى 

للقـوات المسـلحة فـي أبوظبـي خـالل الفتـرة مـن 13-15 يونيـو.
واكتسـبت الجولـة العربيـة لجاللـة الملـك المفـدى أهميـة كبيـرة فـي توقيتهـا ودالالتهـا فـي ظـل مـا تشـهده منطقـة 
الخليج العربي من تطورات تسـتدعي إدامة التشـاور والتنسـيق، حيث شـدد جاللة الملك المفدى على أن الخطوات 
الجماعيـة التـي اتخذتهـا الـدول األربـع بقطـع عالقاتهـا الدبلوماسـية مـع قطـر »كان البـد منهـا لمواجهـة األخطـار التي 

تهـدد شـعوبنا وتسـتهدف إضعـاف دولنـا والنيل من اسـتقرارها«.

مملكـة  وقـوف  المفـدى  الملـك  جاللـة  وأكـد 
البحريـن فـي صـف واحـد مـع المملكـة العربيـة 
السـعودية إليمانهـا التـام وثقتهـا الشـديدة بـأن 
ذلك هو الضمان األكيد لثبات األمن واالستقرار 
الفوضـى،  نشـر  محـاوالت  لـكل  والتصـدي 
معرًبـا جاللتـه عـن تقديـره للرؤيـة الحكيمـة لخـادم 
الحرميـن الشـريفين بشـأن االرتقـاء بوحدة وقوة 
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، واعتـزازه 
بالعالقـات األخويـة الوثيقـة والمتميـزة مع دولة 

المتحـدة. العربيـة  االمـارات 
والـدور  الرفيعـة  بالمكانـة  جاللتـه  وأشـاد 
كركيـزة  العربيـة  مصـر  لجمهوريـة  االسـتراتيجي 
بأسـرها،  والمنطقـة  العربـي  القومـي  لألمـن 
العربيـة  األمـة  عـن  الدفـاع  فـي  صلًبـا  وحصًنـا 
وقضاياهـا، مشـدًدا علـى أن بقـاء دولنـا العربيـة 
قويـة ومتماسـكة مرهـون بتضامنهـا وتكاتفهـا 
وتآزرهـا فـي مواجهـة كافـة التحديـات، فالعمـل 
نسـتند  التـي  القاعـدة  هـو  المشـترك  العربـي 
المرحلـة  هـذه  فـي  الحتمـي  والخيـار  عليهـا، 
الدقيقـة التـي نمـر بهـا، ما يلزم معهـا ومن أجل 
فيمـا  التعـاون  تفعيـل  وتجاوزهـا  عليهـا  التغلـب 
بيننـا وتوحيـد ورص صفوفنـا لصـون مصالحنـا 
وحدتنـا  تفريـق  مخططـات  كافـة  ودرء  العليـا 
القومـي.  أمننـا  وتقويـض  شـملنا  وتشـتيت 

التمسـك  ضـرورة  المفـدى  الملـك  جاللـة  وأكـد 
بالعمل العربي المشـترك في التغلب على كل 
مـا يواجـه األمـة العربيـة مـن مخاطـر ومـا يحـدق 
بهـا مـن تحديـات، وبمـا يـؤدي إلى توحيـد الكلمة 
وتقويـة الصـف لتكـون دولنـا قـادرة علـى تعزيـز 
مصالحهـا وصـون مقدراتهـا ومنـع أي شـكل مـن 
أشـكال التدخـل الخارجـي في شـؤونها، وتحقيق 
لكـي  بفاعليـة  واإلسـهام  شـعوبها  طموحـات 
يسـود األمـن والسـالم فـي المنطقـة والعالـم.



3  النشرة الدبلوماسية | يونيو ٢٠١٧ 
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سمو أمير دولة الكويت خالل لقائه سمو رئيس الوزراء

٣٠ مايـــو، الكويـــت - قـــام صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر بزيـــارة أخويـــة إلـــى 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة التقـــى خاللهـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح أميـــر دولـــة الكويـــت، وســـمو 
الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح ولـــي العهـــد وســـمو 
ــوزراء،  ــاح رئيـــس مجلـــس الـ ــد الصبـ ــارك الحمـ ــر المبـ ــيخ جابـ الشـ
ـــة الوثيقـــة  ـــة التاريخي ـــز العالقـــات األخوي واســـتعرض ســـبل تعزي

والمتميـــزة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين.
وأعـــرب ســـمو رئيـــس الـــوزراء عـــن اعتـــزازه وتقديـــره للمســـار 
ـــة، ومـــا تشـــهده  ـــه العالقـــات األخوي ـــت إلي ـــذي وصل المتقـــدم ال
ــائر المجـــاالت علـــى  ــرد فـــي سـ علـــى الـــدوام مـــن نمـــو مضطـ

المســـتويين الثنائـــي والخليجـــي، مؤكـــًدا ســـموه أن التحديـــات 
األمنيـــة واالقتصاديـــة التـــي تحيـــط بالمنطقـــة تتطلـــب تنســـيًقا 
ـــا لتجاوزهـــا وضمـــان عـــدم تأثيرهـــا  ـــا غيـــر تقليدًي متواصـــاًل وتعاوًن

علـــى المســـار التنمـــوي لـــدول الخليـــج العربيـــة.
ـــة الكويـــت أهميـــة  ـــوزراء وســـمو أميـــر دول وأكـــد ســـمو رئيـــس ال
ــن  ــة األمـ ــاوالت زعزعـ ــة محـ ــن فـــي مواجهـ ــن البلديـ ــاون بيـ التعـ
المباركـــة  بالجهـــود  الدفـــع  وضـــرورة  بالمنطقـــة،  واالســـتقرار 
الهادفـــة لمزيـــد مـــن التنســـيق والتعـــاون المشـــترك الـــذي يزيـــد 
البيـــت الخليجـــي منعـــة وقـــوة ويجعلـــه أكثـــر قـــدرة علـــى مواجهـــة 
المنطقـــة  تشـــهدها  التـــي  والتحديـــات  التطـــورات  مجمـــل 

والعالـــم.

سمو رئيس الوزراء يبحث تعزيز العالقات األخوية التاريخية مع الكويت

٥ يونيـو، المنامـة - أكـد صاحـب السـمو الملكـي األميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة ولـي العهـد نائـب القائـد األعلـى النائـب 
األول لرئيـس مجلـس الـوزراء أن العالـم اليـوم أجمـع علـى محاربـة التطـرف واإلرهـاب بكافـة أشـكاله وصـوره، مؤكـًدا سـموه 

تمسـك المجتمـع البحرينـي بقيـم الوسـطية والتعدديـة فـي إطـار الرؤيـة الوطنيـة لصاحـب الجاللـة الملـك المفـدى.
وأكد سـموه، لدى زيارته إلى المجالس األهلية الرمضانية، أن الموقف الذي اتخذته مملكة البحرين وشـقيقاتها السـعودية 
واإلمـارات ومصـر هـو موقـف حـازم ضـد دعـم القيـادة القطرية للجماعـات اإلرهابية والمتطرفة، وليس موجًها ضد الشـعب 
القطـري الشـقيق، مشـيًرا إلـى أن مـا يتـم مواجهتـه اليـوم هـو المحاولـة اليائسـة السـتغالل وتمويـل اإلرهـاب الرتـكاب 

الجرائـم ونشـر الفوضى. 
وقـال صاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد إن مملكـة البحريـن سـعت لسـنوات عديـدة إلـى مواجهـة هـذا الفكـر وأعمالـه 
والتصـدي لـه والتعـاون مـع الـدول الشـقيقة والصديقـة لمحاربتـه واجتثاثـه، ودفعنـا فـي مملكـة البحريـن ثمـن اسـتمرار دعم 
التطـّرف والعمليـات اإلرهابيـة بسـقوط ضحايـا مـن أبنائنـا وإننـا اآلن فـي عـام 2017 ال يمكننـا الصبـر أكثـر علـى أي ممارسـة 

تتصـل بدعـم اإلرهـاب وفكـره.

سمو ولي العهد: العالم اليوم بأجمعه أعلن الحرب على التطرف

سمو ولي العهد خالل زيارته إحدى المجالس الرمضانية 
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إنجازات

جاللة الملك يسلم جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية لمستشفى سرطان األطفال المصرية

جاللة الملك المفدى يشمل برعايته الكريمة حفل تسليم جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية في دورتها الثالثة  

٣ يونيـو، المنامـة - تفضـل حضـرة صاحـب الجاللـة الملـك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه الله 
ورعـاه، وبحضـور صاحب السـمو الملكـي األمير خليفة بن 
سـلمان آل خليفـة رئيـس مجلـس الـوزراء الموقـر، برعايـة 
االحتفـال بتسـليم جائـزة عيسـى لخدمـة اإلنسـانية فـي 
دورتهـا الثالثـة 2015-2017م، والتـي فـازت بهـا مؤسسـة 
العربيـة  بجمهوريـة مصـر  األطفـال  مستشـفى سـرطان 

الشقيقة.
وأكـد جاللـة الملـك المفـدى أن هـذه الجائـزة تمثل ما يمتاز 
بـه شـعب مملكـة البحريـن علـى مـر العصـور مـن انسـجام 
وخدمـة  الخيـر  وفعـل  وثقافـي  دينـي  وتسـامح  وتـآٍخ 
ورفاهيتـه،  اإلنسـان  تقـدم  فـي  واإلسـهام  اإلنسـانية 
سـرطان  مستشـفى  بنيـل  سـعادته  عـن  جاللتـه  معرًبـا 
األطفـال بمصـر هـذه الجائـزة كصـرح كـرس عملـه وجهـده 
فـي عـالج األطفـال والبحـث فـي أسـباب وشـفاء مـرض 
خبيـث وفتـاك، إضافـًة إلـى أنـه فـي بلـد عربـي شـقيق 
نعتـز بمـا يربطنـا بـه وقيادتـه الحكيمـة مـن عالقـات أخويـة 

متميـزة.
آل  مبـارك  بـن  محمـد  الشـيخ  سـمو  أكـد  جانبـه،  ومـن 
خليفـة نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء رئيـس مجلـس أمنـاء 
جائـزة عيسـى لخدمـة اإلنسـانية أن هـذه الجائـزة بأهدافهـا 
الخيـر  نهـج  علـى  قدًمـا  تمضـي  اإلنسـانية  وأبعادهـا 
والوفـاء خدمـًة للقيـم اإلنسـانية، دون اشـتراط أو تمييـز 
أو مفاضلـة بيـن منطقـة جغرافيـة وأخـرى، أو فئـات دون 
أو  انتمـاءات عرقيـة  اعتبـار أليـة  غيرهـا، وفـي منـأى عـن 

دينيـة. أو  مذهبيـة 
وبهـذه المناسـبة، أكـد معالـي الشـيخ خالـد بـن أحمـد بـن 
محمـد آل خليفـة وزيـر الخارجيـة أن جائـزة عيسـى لخدمـة 
اإلنسـانية تبرز الجانب اإلنسـاني والصفات األصيلة في 
الراحـل  األميـر  فـي  تجسـدت  والتـي  البحرينـي  الشـعب 

رحمـة اللـه عليـه.
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ــده،  ــوان وال ــم فــي دي ــو 1933، وتعل ــن فــي 3 يوني ــن ســلمان آل خليفــة فــي الجســرة بالبحري ــد ســمو الشــيخ عيســى ب ول
وشــهد التنــوع والتفاعــل السياســي والثقافــي فــي المجتمــع، وترعــرع كزعيــم يمتلــك بصيــرة نافــذة فــي تشــكيل السياســات 

التــي بشــرت ببــدء حقبــة غيــر مســبوقة مــن االزدهــار للبحريــن فــي القــرن العشــرين.

تقلــد العديــد مــن المناصــب البــارزة والمســؤوليات التــي أســهمت فــي إعــداده وتعزيــز قدراتــه كقائــد مســتقبلي، مــن بينهــا: 
تعيينــه فــي مجلــس الوصايــة عــام 1953، ورئيًســا لبلديــة المنامــة عــام 1952، ورئيًســا لمجلــس العائلــة الحاكمــة ومجلــس الــري 

عــام 1953، قبــل تعيينــه ولًيــا للعهــد رســمًيا فــي عــام 1957.

تولــى حكــم البحريــن، خلًفــا ألبيــه الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، فــي عــام 1961، وتميــزت فتــرة حكمــه بعصــر بنــاء 
المؤسســات واإلصالحــات السياســية والدســتورية واالقتصاديــة، والعمــل علــى رفعــة مكانــة البحريــن لتتبــوأ مكانتهــا 
اقتصادًيــا واجتماعًيــا وعلمًيــا وثقافًيــا بيــن أقرانهــا مــن دول العالــم المتقدمــة، وانضمامهــا إلــى األمــم المتحــدة كدولــة 

مســتقلة وموحــدة وكاملــة العضويــة فــي عــام 1971م، ونيــل عضويــة جامعــة الــدول العربيــة فــي العــام ذاتــه.

وضــع أســس دولــة القانــون والمؤسســات، حيــث أعلــن عــن االنتخابــات األولــى فــي البــالد لتشــكيل لجنــة لصياغــة دســتور 
الدولــة الــذي تمــت المصادقــة عليــه فــي عــام 1973.

قــادت سياســته الخارجيــة الحكيمــة البحريــن لالنضمــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عــام 1981م، لتعزيــز التكامــل 
االقتصــادي واألمنــي بيــن الــدول الشــقيقة، وتعــاون مــع العاهــل الســعودي الراحــل الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

فــي إنجــاز بنــاء جســر الملــك فهــد الــذي يربــط مملكــة البحريــن بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 1986.

قــاد البــالد نحــو مرحلــة مــن اإلصالحــات االقتصاديــة بسالســة، مــن خــالل تأســيس مجلــس نقــد البحريــن فــي عــام 1964، 
وإصــدار العملــة البحرينيــة "الدينــار" للمــرة األولــى فــي عــام 1965.

توفــى رحمــه اللــه تعالــى فــي 6 مــارس 1999م فــي قصــر الصخيــر، بعــد 38 عاًمــا مــن الحكــم، ونجاحــه بسياســاته الحكيمــة في 
تحويــل البحريــن إلــى دولــة حديثــة ومتطــورة، وتــرك إرًثــا إنســانًيا وحضارًيــا مميًزا.

طيب الله ثراه خليفة، أمير البحرين بن سلمان آل سمو الشيخ عيسى نبذة عن المغفور له 

تأسست جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية في عام 
2009 بمبادرة من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
حيث  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
أو مؤسسة أسهمت  تمنح كل سنتين لشخصية 
مبتكرة  إبداعية  حلول  إيجاد  في  دؤوبة  بجهود 
تحسين  أجل  من  واالجتماعية  اإلنسانية  للقضايا 
أو  عرقهم  عن  النظر  بغض  البشرية،  ظروف 
ديانتهم أو ثقافتهم أو معتقداتهم أو مواقعهم 
بأي  صالت  لمشروعاتهم  تكون  وأال  الجغرافية، 

جهات سياسية أو حزبية. 
ويتم اختيار المترشحين من قبل لجنة التحكيم التي 
تقوم بدراسة وتقييم أعمال كل مرشح ساهمت 
التي  اإلنسانية  المجاالت  إحدى  في  جهوده 

تشمل: اإلغاثة، التصدي للكوارث، التعليم، خدمة 
التسامح  تعزيز  الحضارات،  بين  الحوار  المجتمع، 
التحضر  العالمي،  السلم  تعزيز  اإلنساني، 
اإلنجاز  المناخي،  والتغير  بالبيئة  العناية  المدني، 

العلمي، والتخفيف من وطأة الفقر والعوز.
وميدالية  تقديرية،  شهادة  بالجائزة  الفائز  ويمنح 
مليون  قدرها  مالية  وجائزة  الخاص،  الذهب  من 

دوالر أمريكي.
أمير  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  اسم  وأطلق 
البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
أجل  من  المتفانية  بجهوده  احتفاًء  الجائزة،  على 
ورفعة  نهضة  في  المتميز  وبدوره  اإلنسانية، 

بالده.

جائزة 
عيسى 
لخدمة 

اإلنسانية
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معالي وزير الخارجية يبحث األزمة القطرية مع أردوغان في أنقرة
فخامة الرئيس التركي: أمن دول مجلس التعاون الخليجي من أمن تركيا

1٠ يونيـو، أنقـرة - قـام معالـي الشـيخ خالـد بـن أحمـد بـن محمـد 
آل خليفـة وزيـر الخارجيـة بزيارة إلى الجمهورية التركية نقل خاللها 
تحيـات جاللـة الملـك المفـدى إلـى فخامـة الرئيـس التركـي رجـب 
طيـب أردوغـان وتمنياتـه لـه ولبـالده بـدوام التقـدم والنجـاح، كمـا 
تـم اسـتعراض مسـتجدات األوضـاع فـي المنطقـة، والمسـاعي 

الراميـة إلـى تعزيـز األمـن واالسـتقرار فيها.
ومـن جانبـه، كّلـف فخامـة الرئيـس التركـي معالـي وزيـر الخارجيـة 
لمملكـة  وتمنياتـه  المفـدى،  الملـك  جاللـة  إلـى  تحياتـه  بنقـل 
البحريـن بالمزيـد مـن التقـدم واالزدهـار فـي ظـل قيـادة جاللتـه 
الحكيمـة، مسـتذكًرا فخامتـه بـكل التقديـر مواقـف جاللـة الملـك 

التركيـة. للجمهوريـة  الداعمـة  المفـدى 
هـذا، وقـد أكـد معالـي وزيـر الخارجية أن تقارب الـرؤى والمواقف 
بيـن البلديـن وبيـن كافـة دول المنطقـة حيـال القضايـا اإلقليميـة 
والدوليـة، سـيدعم المسـاعي المشـتركة لنشـر األمـن والسـالم 
فـي جميـع أنحـاء المنطقـة علـى أسـاس مـن االحتـرام المتبـادل 
الداخليـة  الشـؤون  فـي  التدخـل  وعـدم  الجـوار  حسـن  لمبـادئ 
وتعرقـل  الـدول  اسـتقرار  تهـدد  ممارسـات  أيـة  عـن  والتوقـف 

جهـود تحقيـق التنميـة والرخـاء.

معالي وزير الخارجية ونظيره التركي خالل المؤتمر الصحفي المشترك

وبعـد اللقـاء تـم عقـد مؤتمـر صحفـي مشـترك بين وزيـري خارجية البلدين، حيث أوضح معالي السـيد مولود تشـاووش أوغلو 
وزيـر خارجيـة الجمهوريـة التركيـة أن فخامـة الرئيـس التركـي تنـاول فـي مباحثاتـه مـع معالـي وزيـر الخارجيـة أزمـة قطـع العالقـات 
الدبلوماسـية مـع دولـة قطـر، وأكـد سـعي بـالده لحـل إيجابـي لهـذه األزمـة وبالتواصـل مع كافـة األطراف، انطالًقـا من أن أمن 

دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة مـن أمن الجمهوريـة التركية.
وأضـاف أن موافقـة البرلمـان التركـي علـى نشـر قـوات عسـكرية فـي دولـة قطـر يأتـي فـي إطـار خطـوات تنفيـذ االتفاقيـة 
الموقعـة بيـن البلديـن فـي عـام 2014، وال عالقـة لهـا باألحـداث الراهنـة، مشـدًدا علـى أن القاعـدة العسـكرية التركيـة فـي قطر 

تسـاهم فـي حمايـة أمـن واسـتقرار منطقـة الخليـج ككل وال تسـتهدف أي دولـة علـى حسـاب أخـرى.
ومـن جهتـه، أكـد معالـي الشـيخ خالـد بـن أحمـد بـن محمـد آل خليفـة وزيـر الخارجيـة أنـه بين لفخامـة الرئيس التركـي الموقف تجاه 
سياسـة القيـادة القطريـة وممارسـاتها ضـد أشـقائها، وأن خطـوة قطـع العالقـات الدبلوماسـية مـع قطر كانـت ضرورية ومهمة 

للحفـاظ علـى أمننـا، موضًحـا أنـه »يجـب علـى قطـر أن تغيـر مـن سياسـاتها وتتوقـف عن أي ممارسـات تهدد أمن أشـقائها«.
ورحـب معالـي وزيـر الخارجيـة بتصريحـات وزيـر الخارجيـة التركـي حـول دور القاعـدة العسـكرية التركيـة في دولة قطـر وتأكيده على 
أنهـا ليسـت لهـا عالقـة بالتطـورات الراهنـة وليسـت موجهـة ضـد أحـد، معرًبـا عـن شـكره وتقديـره لفخامـة الرئيـس التركـي علـى 

اهتمامـه بأمـن المنطقـة واسـتقرارها، ومتطلًعـا إلـى حـل وتسـوية هـذا الموضـوع بأسـرع وقـت ممكن.
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معالي وزير الخارجية خالل اجتماعه مع وزير شؤون الشرق األوسط بالخارجية البريطانيةمعالي وزير الخارجية خالل اجتماعه مع نظيره البريطاني

التقى وزير الخارجية البريطاني ووزير شؤون الشرق األوسط في لندن
وزير الخارجية: عالقات وطيدة مع المملكة المتحدة والتعاون في مكافحة اإلرهاب

1٦ يونيــو، لنــدن - أكــد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة اعتــزاز مملكــة البحريــن بمــا 
يربطهــا مــن عالقــات وطيــدة مــع المملكــة المتحــدة، وحرصهــا علــى اســتمرار وتعزيــز التعــاون والتنســيق المشــترك، 
فــي ظــل مــا تشــهده المنطقــة والعالــم مــن تحديــات جســام، فــي مقدمتهــا اإلرهــاب وتزايــد خطــر التنظيمــات 

اإلرهابيــة وأهميــة القضــاء عليهــا وردع كل مــن يدعمهــا ويمولهــا ويأويهــا.

وأعــرب معاليــه، لــدى زيارتــه الرســمية إلــى المملكــة المتحــدة الصديقــة، والتقائــه كاًل على حده معالي الســيد بوريس 
جونســون وزيــر الخارجيــة وســعادة الســيد أليســتر بيــرت وزيــر شــؤون الشــرق األوســط بــوزارة الخارجيــة البريطانيــة، عــن 
تطلعــه لمواصلــة التعــاون المشــترك بمــا يعــود بالنفــع والخيــر علــى البلديــن الصديقيــن، وتعزيــز أطــر التنســيق فــي 

كافــة المحافــل الدولية.

ومــن جانبهمــا، أكــد الوزيــران البريطانيــان حــرص المملكــة المتحــدة علــى التواصــل والتنســيق مــع البحريــن لتعزيــز أمــن 
واســتقرار المنطقــة، مشــيدين بمــا يشــهده التعــاون المشــترك مــن تنــوع وتقــدم مســتمر، ومتمنييــن للمملكــة دوام 

التقــدم واالزدهار.

المفوض السامي لحقوق اإلنسان 
يثني على حرص مملكة البحرين على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

٧ يونيو، جنيف - أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر 
الدائم  البحرين  التزام مملكة  الخارجية،  وزير  الدوسري، مساعد 
باحترام حقوق اإلنسان وصون حرياته، قانوًنا وواقًعا، وتطبيق 
وترسيخ  واإلرهاب  التطرف  مكافحة  في  القانونية  اإلجراءات 
المحلية  الجهات  مع  البناءة  الشراكة  مبدأ  وتفعيل  العدالة 
ذلك  في  بما  اإلنسان  بحقوق  المعنية  والدولية  واإلقليمية 

التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان. 
جاء ذلك لدى اجتماع سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر 
الدوسري بالمفوض السامي لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد 
الحسين في مقر األمم المتحدة في جنيف، حيث عبر مساعد 
وزير الخارجية عن االهتمام والتقدير للدور الكبير الذي يقوم به 
المفوض السامي في سبيل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.
للمفوضية  رسمية  دعوة  سعادته  قدم  االجتماع،  وخالل 
رفع  بهدف  البحرين  مملكة  لزيارة  اإلنسان  لحقوق  السامية 
مستوى التعاون في العديد من المجاالت الحقوقية بما في 

ذلك برنامج الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
والوفد  الخارجية  وزير  بمساعد  السامي  المفوض  رحب  وقد 
التعاون  على  البحرين  مملكة  حرص  على  مثنًيا  له،  المرافق 
مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وتطوير سبل العمل 

مسار  في  المشتركة  األهداف  تحقيق  سبيل  في  المشترك 
السامي  المفوض  قدم  كما  اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  تشجيع 
الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة والعمل على تنفيذها في 

القريب العاجل.
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قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر .. أبعاد وطنية وقومية
أعلنـــت البحريـــن والســـعودية واإلمـــارات ومصـــر فـــي 5 يونيـــو قطـــع عالقاتهـــا الدبلوماســـية 
مـــع قطـــر، بســـبب إصرارهـــا علـــى المضـــي فـــي زعزعـــة األمـــن واالســـتقرار فـــي الخليـــج 
العربـــي، والتدخـــل فـــي شـــؤونها الداخليـــة، والتحريـــض اإلعالمـــي، ودعـــم وتمويـــل األنشـــطة 
ــادئ  ــق ومبـ ــات والمواثيـ ــكل االتفاقـ ــارخ لـ ــاك صـ ــي انتهـ ــة، فـ ــة المتطرفـ ــات اإلرهابيـ والجماعـ
القانـــون الدولـــي وقواعـــد حســـن الجـــوار، وخـــرق واضـــح لالتفاقـــات الخليجيـــة، الســـيما اتفـــاق 

ــام 2014. ــي عـ ــاق التكميلـ ــة، واالتفـ ــه التنفيذيـ ــاض 2013 وآليتـ الريـ
وأكـــدت مملكـــة البحريـــن فـــي بيانهـــا قطـــع هـــذه العالقـــات حفاًظـــا علـــى أمنهـــا الوطنـــي، 
وأعلنـــت غلـــق األجـــواء أمـــام حركـــة الطيـــران، وإقفـــال الموانـــئ والميـــاه اإلقليميـــة أمـــام المالحـــة 
مـــن وإلـــى قطـــر، ومنـــع مواطنيهـــا مـــن الســـفر إلـــى قطـــر أو اإلقامـــة فيهـــا، وعـــدم الســـماح 

للمواطنيـــن القطرييـــن مـــن الدخـــول إلـــى أراضيهـــا أو المـــرور عبرهـــا.

وشهدت األزمة مع دولة قطر خالل األيام الماضية تطورات وتفاعالت وطنية وإقليمية ودولية كان من أبرزها:

أصـــدرت الـــدول األربـــع فـــي 9 يونيـــو بياًنـــا مشـــترًكا بتصنيـــف )59( فـــرًدا و)12( كياًنـــا فـــي قوائـــم اإلرهاب 
المحظـــورة، وذلـــك فـــي ضـــوء التزامهـــا بمحاربـــة اإلرهـــاب وتجفيـــف مصـــادر تمويلـــه، ومكافحـــة الفكـــر 
المتطـــرف وأدوات نشـــره وترويجـــه، موضحـــة أن هـــذه القائمـــة مرتبطـــة بدولـــة قطـــر، وتخـــدم أجنـــدات 
ـــة اإلرهـــاب مـــن جهـــة،  ـــن محارب ـــي تعل ـــة الت ـــة السياســـة القطري ـــى ازدواجي مشـــبوهة فـــي مؤشـــر عل

وتمويـــل ودعـــم وإيـــواء مختلـــف التنظيمـــات اإلرهابيـــة مـــن جهـــة أخـــرى. 

أعلنـــت العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة واإلســـالمية تضامنهـــا مـــع اإلجـــراءات المتخـــذة ضـــد دولـــة قطـــر 
ــر، وموريتانيـــا، أو  ــف، وجـــزر القمـ ــية مثـــل: ليبيـــا، وجـــزر المالديـ ــا الدبلوماسـ ســـواء بقطـــع عالقاتهـ

ــي. ــل األردن وجيبوتـ ــي مثـ ــا الدبلوماسـ تخفيـــض تمثيلهـ

أكـــدت مملكـــة البحريـــن حرصهـــا علـــى مصالـــح الشـــعب القطـــري الشـــقيق الـــذي يـــدرك معاناتهـــا وهـــو 
ــاب  ــه فـــي دعـــم اإلرهـ ــتمرار حكومتـ ــبب اسـ ــة بسـ ــه فـــي المملكـ ــا مـــن إخوانـ يشـــهد ســـقوط ضحايـ
والعمـــل علـــى إســـقاط النظـــام الشـــرعي، حيـــث أصـــدر جاللـــة الملـــك المفـــدى يـــوم 11 يونيـــو أمـــًرا 
ســـامًيا بمراعـــاة الحـــاالت اإلنســـانية لألســـر المشـــتركة البحرينيـــة القطريـــة، كمـــا أصـــدر قـــادة الســـعودية 
واإلمـــارات قـــرارات مماثلـــة، تقديـــًرا للشـــعب القطـــري، والـــذي يمثـــل امتـــداًدا طبيعًيـــا وأصيـــاًل إلخوانـــه 

ـــة. ـــج العربي ـــه فـــي مملكـــة البحريـــن ودول الخلي وأهل

رحبـــت مملكـــة البحريـــن والـــدول الشـــقيقة بتصريـــح فخامـــة الرئيـــس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب حـــول 
مواجهـــة دعـــم دولـــة قطـــر المرفـــوض للتطـــرف وضـــرورة وقفهـــا تمويـــل ودعـــم اإلرهـــاب فـــوًرا، كونـــه 
ــذه  ــاء علـــى هـ ــاب والتكاتـــف الدولـــي للقضـ ــة اإلرهـ ــة مكافحـ ــديًدا علـــى مواصلـ ــراًرا شـ يعكـــس إصـ

الظاهـــرة الخطيـــرة. 
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وزارة الخارجيــة تديــن التفجيريــن اإلرهابييــن الذيــن وقعــا فــي مدينــة بغــداد بجمهوريــة 
العــراق.

وزارة الخارجيــة تنــدد بالتفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف الحــي الدبلوماســي بمدينــة كابــول 
فــي جمهوريــة أفغانســتان اإلســالمية.

مملكــة البحريــن ترحــب بفــوز دولــة الكويــت الشــقيقة بمقعــد غيــر دائــم فــي مجلــس األمــن 
الدولــي لعامــي 2018 و2019.

ــر والمتفجــرات  ــة بالذخائ ــذي وقــع بســيارة محمل ــر اإلرهابــي ال ــن التفجي ــة تدي وزارة الخارجي
ــة الســعودية. ــة العربي فــي محافظــة القطيــف بالمملك

وزارة الخارجيــة تديــن الهجــوم اإلرهابــى الــذي وقــع بحــي المســورة بمحافظــة القطيــف 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

وزارة الخارجيــة توضــح بــأن مذكــرة التفاهــم بيــن حكومــة مملكــة البحريــن وحكومــة الجمهوريــة 
التركيــة حــول اإلعفــاء المتبــادل مــن رســوم التأشــيرة لحاملــي جــوازات الســفر العاديــة، 
والتــي تــم التوقيــع عليهــا فــي 12 فبرايــر الماضــي، ســتدخل حيــز التنفيــذ بتاريــخ 24 يونيــو 

2017م.

وزارة الخارجيــة تنــدد بالهجــوم الصاروخــي الــذي اســتهدف ســفينة تابعــة لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة أثنــاء خروجهــا مــن مينــاء المخــا بالجمهوريــة اليمنيــة.

ــا فــي مقديشــو عاصمــة  ــي الــذي اســتهدف مطعًم ــن العمــل اإلرهاب ــة تدي وزارة الخارجي
جمهوريــة الصومــال.

وزارة الخارجيــة تديــن حــوادث الدهــس والطعــن التــي وقعــت فــي مدينــة لنــدن بالمملكــة 
المتحــدة.

وزارة الخارجيــة تديــن حــادث الدهــس الــذي اســتهدف مصليــن قــرب مســجد فينســبري بــارك 
شــمال مدينــة لنــدن بالمملكــة المتحــدة.

وزارة الخارجيــة تنــدد بالهجــوم اإلرهابــي الــذي وقــع فــي منطقــة الشــانزليزيه بمدينة باريس 
بالجمهورية الفرنسية.

ــف أن حقــوق اإلنســان  ــدى األمــم المتحــدة بجني ــن ل ــة البحري ــة الدائمــة لمملك أكــدت البعث
ــا وواقًعــا، علــى أســس مــن المســؤولية والشــفافية فــي  فــي المملكــة مكفولــة، قانوًن
إطــار حمايــة األمــن والمجتمــع وتطبيــق القانــون وحمايــة حقــوق المواطنــة والمســاواة بيــن 
ــة عــن أســفها للبيــان الصحفــي الصــادر عــن المقرريــن الخاصيــن  جميــع المواطنيــن، معرًب
التجمــع الســلمي  المتحــدة، والمعنييــن بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء وحريــة  باألمــم 
وتكويــن الجمعيــات والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان وحريــة الديــن أو المعتقــد واالحتجــاز 
ــا للواقــع وحقيقــة األمــور، ومــا يتضمنــه مــن إشــارات ســلبية  التعســفي، باعتبــاره مجافًي

ــة وأحاديــة المصــدر. غيــر دقيقــة وغيــر مقبولــة، بنــاًء علــى أســس غيــر موضوعّي

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف نقطــة تفتيــش للشــرطة فــي 
مدينــة كويتــا جنــوب غــرب جمهوريــة باكســتان اإلســالمية.

وزارة الخارجيــة تديــن المخطــط اإلرهابــي اآلثــم الــذي كان يســتهدف أمــن المســجد الحــرام 
ومرتاديــه مــن المعتمريــن والمصليــن.

وزارة الخارجيــة تعــرب عــن أســفها الشــديد لحــادث احتــراق ناقلــة نفــط فــي إقليــم البنجــاب 
بجمهوريــة باكســتان اإلســالمية.
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صفحة خاصة

إيماًنـا منهـا بأهميـة تسـهيل سـفر المواطنيـن وضمـان سـالمتهم الشـخصية أثنـاء تواجدهـم فـي الخـارج وحرًصـا علـى 
أمنهـم وسـالمتهم، أطلقـت وزارة خارجيـة مملكـة البحريـن حملـة »#أمّناكـم_ اللـه« إلرشـادات السـفر لعـام 2017، تزامًنـا 

مـع دخـول فصـل الصيـف وبـدأ موسـم السـفر فـي المملكـة.
 

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالخطوات التي يجب اتباعها والحرص عليها قبل السفر بدًءا من التأكد من تاريخ 
صالحيـة جـواز السـفر وحتـى وصولهـم للبلـد المضيـف وااللتـزام بقوانينـه، إضافـة إلـى إرشـادات أخـرى خاصـة بتجنـب 
السـرقات وحـول المسـكن والملبـس، بمـا يضمـن اسـتمتاع المواطنيـن برحالتهـم مـع الحفـاظ علـى أمنهـم وسـالمتهم 

لحيـن عودتهـم سـالمين إلـى مملكـة البحرين.
 

وأطلقـت الحملـة إرشـاداتها عبـر مختلـف وسـائل التواصـل االجتماعـي الخاصـة بـوزارة الخارجيـة ووكالـة أنبـاء البحرين، كما 
دشـنت كتيبـات و مطويـات تحمـل أرقـام سـفارات وبعثـات مملكـة البحريـن فـي الخـارج تحسـًبا ألي طـارئ خـالل السـفر، 
تـم توزيعهـا علـى المسـافرين فـي مطـار البحريـن الدولـي، مـع عـرض  اإلرشـادات إلكترونًيـا عبـر الشاشـات فـي المطار. 

وشـملت الحملـة كذلـك مقاطـع فيديـو قصيـرة عرضـت فـي تلفزيـون  البحريـن وعبـر وسـائل التواصـل االجتماعـي.
 

وأكـدت وزارة الخارجيـة فـي حملتهـا علـى أهميـة تسـجيل المسـافرين رحلتهـم فـي تطبيـق »وجهتـي« الـذي أطلقتـه 
الـوزارة بالتعـاون مـع هيئـة المعلومـات والحكومـة اإللكترونيـة، حيـث يضمـن تسـجيلهم فـي التطبيـق تلقـي اإلشـعارات 
والتنبيهـات الخاصـة بالـدول التـي سـيزورونها، إضافـة للحصـول علـى كافـة المعلومـات الخاصـة بالتأشـيرات لـكل دول 

العالـم وغيرهـا مـن الخدمـات المتعلقـة بالسـفر.

#أمّناكم_الله »أمّناكم الله«
حملة وزارة الخارجية الخاصة بإرشادات السفر
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آراء

التــي  التحديــات  مــن  العديــد  والعالــم  المنطقــة  تواجــه 
باتــت تؤثــر علــى األمــن والســلم اإلقليمــي والدولــي ممــا 
لــدول الخليــج العربيــة  جعــل أمــام دول مجلــس التعــاون 
التنســيق  درجــات  أعلــى  تســتوجب  تاريخيــة  مســؤوليات 
والتعاضــد لتبقــى دولنــا محصنــة وللحفــاظ علــى المنجــزات 
والمكتســبات التــي تحققــت ومــن أبــرز هــذه  التهديــدات 
ظاهــرة اإلرهــاب وتداعياتهــا الخطيــرة علــى الســلم واألمــن 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  الخارجيــة  والتدخــالت  الدولييــن 
لــدول مجلــس التعــاون والتــي تعــد انتهــاًكا واضًحــا لحســن 
الجــوار وســيادة واســتقالل الــدول ممــا جعــل الحاجــة ماســة 
إلــى توفيــر كل أســباب القــوة والمنعــة والســير قدًمــا نحــو 
مــا يحقــق وحــدة الصــف ونحــن نســتند فــي ذلــك إلــى 
تاريــخ عريــق مــن اإلخــاء والتعــاون رســخه وأرســى أركانــه 
األفــذاذ  القــادة  والســمو  الجاللــة  أصحــاب  المؤسســين 
اليــوم  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  ليصبــح 
علــى  رئيســًيا  والعًبــا  مؤثــًرا  إقليميــا  تكتــاًل  للــه  والحمــد 
الســاحة الدوليــة سياســًيا واقتصادًيــا وســيواصل المجلــس 
مســيرته الناجحــة بفضــل حكمــة وحنكــة قادتــه حفظهــم الله.

 
والتنمويــة  االقتصاديــة  بالمجــاالت  التعــاون  تكثيــف  إن 
يســاهم فــي  تعزيــز قــدرة  دول مجلــس التعــاون  علــى 
مواجهــة المتغيــرات والتحديــات وصــواًل بمســيرة المجلــس  
الــى   متطلعيــن  الشــقيقة  للشــعوب  أفضــل  غــد  نحــو 
الوحــدة المتكاملــة.  وقــد وصــل حجــم التجــارة البينيــة لــدول 
مجلــس التعــاون إلــى 124 مليــار دوالر فيمــا يمتلــك 516 
ألــف مواطــن خليجــي أســهما فــي  653 شــركة مســاهمة 
الــدول األعضــاء األخــرى برأســمال يبلــغ 256 دوالر  فــي 
فــي حيــن بلــغ إجمالــي الناتــج المحلــي 6 ،1  تريليــون دوالر.
ممــا يشــير إلــى أننــا أمــام قــوة اقتصاديــة ال يســتهان بهــا 
ترســخت أركانهــا عبــر الســنوات لتكــون رائــدة علــى مســتوى 
العالــم فــي حجــم احتياطــي النفــط وحجــم الفائــض التجــاري 
العاليــة فــي  الــواردات فضــال عــن المســتويات  وقيمــة 

ــة البشــرية. مؤشــرات التنمي
 

لقــد تأســس مجلــس التعــاون الخليجــي علــى وحــدة الهــدف 
واعــد ألمتنــا  إلــى مســتقبل  الدائــم  والتطلــع  والمصيــر 
رأســها  وعلــى  قضاياهــا  نصــرة  علــى  ويؤكــد  العربيــة  
قضيــة فلســطين مؤكديــن علــى رســالتنا الدائمــة بــأن يعــم 
األمــن والســالم جميــع دول العالــم عبــر الحــوار والتعايــش 
لمحاربــة  الدوليــة  الجهــود  تكاتــف  يحتــم  ممــا  والتســامح 
العنــف  أشــكال  وجميــع  والقرصنــة  واإلرهــاب  التطــرف 

والدمــار.
 

زالــت  مــن الداعيــن   إن دول المجلــس كانــت دائًمــا ومــا 
ــى التفاهــم والحــوار وبمــا ينســجم مــع رســالة الســالم  إل
تحــاك  التــي  المؤامــرات  كل  مــن  بالرغــم  تحملهــا  التــي 
إقليمًيــا ودولًيــا حتــى باتــت التهديــدات األمنيــة مــن حولنــا 
واقًعــا البــد مــن مواجهتــه لــدرء األخطــار وصــد االعتــداء 
ومنهــا دعــم الشــرعية فــي اليمــن والحفــاظ علــى وحــدة 
واســتقرار وعروبــة هــذا البلــد الشــقيق، كمــا كان لدولنــا 
موقًفــا واضًحــا وصريًحــا فــي نبــذ اإلرهــاب وأعمــال العنــف 
فــي كل ســوريا والعــراق مــع دعوتنــا المســتمرة للحلــول 
السياســية وتغليــب صــوت العقــل وضــرورة االحتــكام إلــى 

المنطــق ليعــم األمــن والســالم.
 

األولويــات  تحديــد  علــى  الخليجيــة  مســيرتنا  دأبــت  لقــد 
واستشــراف الــرؤى وصــواًل إلــى تصور شــامل لمقتضيات 
الجاللــة  أصحــاب  إليــه  يصبــوا   لمــا  يرتقــي  المســتقبل 
اللــه ورعاهــم  والســمو قــادة مجلــس التعــاون حفظهــم 
لتحقيــق المنعــة والقــوة لدولنــا والحيــاة الفضلــى لشــعوبنا 
أحــد  بــات  والــذي  التعــاون  مجلــس  آليــات  مختلــف  عبــر 
ــق  ــي تلي ــة الت ــرة والفاعل ــة المؤث أهــم التجمعــات اإلقليمي
بتاريــخ دولنــا ومقدراتهــا  وتتصــدى لــكل محــاوالت التدخــل 
فــي شــؤوننا الداخليــة والنيــل مــن مكتســباتنا وازدهارنــا 

ومقدراتنــا وأمننــا واســتقرارنا.

السفير
وحيد مبارك سيار

مسيرة مجلس التعاون.. 
تعاون وتنسيق ورؤى مشتركة   

* وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون الخليجي
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ُبنــي مســجد الفاتــح مــن قبــل المغفــور لــه الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة فــي العــام 1987 علــى اســم القائــد الشــيخ 
أحمــد الفاتــح. ُيعــد المســجد االكبــر بيــن مســاجد البحريــن حيــث يتســع ألكثــر مــن 7000 مصــٍل، متــوٌج بأكبــر قبــٍة مــن األليــاف 

الزجاجيــة فــي العالــم ومرصعــٌة جدرانــه باشــتغاالت مــن روائــع الخــط الكوفــي.

اقتــصاديـات

*المصدر: هيئة البحرين للثقافة والتراث

مسجد الفاتح

قطاعات االستثمار الرئيسية
في مملكة البحرين (٢)

تكنولوجيا  سوق  البحرين  مملكة  تمتلك 
في  تحرًرا  األكثر   (ICT) واالتصاالت  المعلومات 
التحتية المتقدمة  المنطقة، باإلضافة إلى بنيتها 

في هذا المجال.
واالتصاالت  المعلومات  لشركات  يمكن 
في  التالية  المزايا  من  االستفادة  والتكنولوجيا 

البحرين:

الخدمات المصرفية
المصرفية  والخدمات  اإلسالمي  التمويل 

اإلسالمية
التأمين وإعادة التأمين
التكافل وإعادة التكافل

قيادة األصول
إدارة األصول

المصدر: مجلس التنمية االقتصادية

أراميكس

أي بي أم 
تيرمينال

دي أتش أل

فيديكس

يو بي أس

المعلومات واالتصاالت 
والتكنولوجيا

منصة  بأّنها  البحرين  مملكة  تتمّيز  
مثالية في الشرق األوسط في مجال 
تقديم الخدمات اللوجستية للشركات، 
أبرز  من  عدد  بمشاركة  ذلك  ويتم 
اختارت  التي  العالمية  الشركات 
على  اإلقليمي  فرعها  لتقيم  البحرين 

أراضيها.

تتمتع مملكة البحرين بالمزايا التالية:

من أبرز شركات الخدمات اللوجستية في الخدمات اللوجستية
البحرين:

لالقتصاد  الوصول  سهولة 
المنتعش والمتنامي في منطقة 

الخليج العربي.

بحرية  نقل  وخطوط  برية  طرق 
وجوية متطورة - مع أقصر وقت 
البحرية  الموانئ  بين  سفر 
الخدمات  مناطق  أو  والمطارات 
في  مكان  أي  في  اللوجستية 

منطقة الخليج.

واقتصادية  ثنائية  تجارة  اتفاقيات 
مع أكثر من ٦٠ بلًدا.

ال بّد من ذكر أّن البحرين تبعد ٢٥
فهد،  الملك  طريق  عن  فقط  كم 
وسرعة  سهولة  يتيح  ما  وهو 
الشرقية  المنطقة  إلى  الوصول 

من المملكة.

تنفرد مملكة البحرين بسوق اتصاالت متحرر في 
الشرق األوسط.

أقوى سجل إنجازات، فمثًال: كانت أّول من أطلق 
خدمة االنترنت ١٩٩٥.

 بنية اتصاالت هاتفية ممتازة مع كابالت ألياف 
بصرية متصلة بباقي دول الخليج.

وتهيئة  الفكرية  الملكية  لحماية  صارمة  قوانين 
الظروف المثلى لبرامج التنمية من الخارج.


