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أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفة، وزير الخارجية، أن تدشين كرسي الملك 

السلمي في  والتعايش  األديان  بين  للحوار  حمد 
جامعة سابينزا بروما، وهي واحدة من أعرق الجامعات 

األوروبية هي خطوة مهمة ضمن رؤية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الثقافات  مختلف  بين  والتعايش  التسامح  إلرساء  ورعاه،  الله  حفظه  المفدى  البالد  عاهل 
والشعوب، وتجسيد لتفاعل مملكة البحرين وانفتاحها على العالم أجمع وما تضطلع به من دور 

فاعل في تعزيز التفاهم والتواصل والحوار بين الجميع. 

ورفع معالي وزير الخارجية خالص الشكر واالمتنان إلى جاللة الملك المفدى لما يحرص عليه 
جاللته من تقديم مبادرات عالمية رائدة وما يبذله حفظه الله من جهود حثيثة لتحقيق التضامن 

الدولي ونشر األمن والسالم، وضمان التعايش السلمي بين مختلف دول العالم. 

الملك  كرسي  تدشين  الخارجية..  وزير  معالي 
السلمي  والتعايش  األديان  بين  للحوار  حمد 

مملكة  النفتاح  تجسيد  سابينزا  بجامعة 
البحرين على العالم

بن  خالد  الشيخ  معالي  حضر 
وزير  خليفة،  آل  محمد  بن  أحمد 
الدورة  أعمال  افتتاح  الخارجية 
العالمية  القمة  من  األولى 
في  عقدت  والتي  للتسامح 
السمو  صاحب  برعاية  دبي 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
بن  التابع لمؤسسة مبادرات محمد  للتسامح  الدولي  المعهد  حاكم دبي، وينظمها  الوزراء 
راشد العالمية وذلك تحت عنوان "تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية: مجال حيوي 

لالبتكار والعمل المشترك".

وتناقش القمة التي يشارك فيها العديد من ممثلي الحكومات وصانعي القرار وقادة الفكر 
من جميع أنحاء العالم، كيفية التعامل الناجح مع ظاهرة التنوع في المجتمعات البشرية وتأكيد 

مبادئ التسامح والسالم.

معالي وزير الخارجية يحضر 
افتتاح القمة العالمية 

للتسامح في دبي

مقال:

خواطر سفير عن مدينة السالم

إلى  المفدى  الملك  جاللة  ”زيارة 
في  مضيئة  عالمة  الشيخ  شرم 

العالقات“ مسار 

”رؤية ٢٠٣٠ تعزز العالقات 
البلدين  بين  االقتصادية 

الشقيقتين“

”المواقع األثرية في مصر تظهر 
المصري“ الشعب  عظمة 

سعادة السفير الشيخ راشد بن
 عبدالرحمن بن راشد آل خليفة

القاهرة البحرين في  سفير مملكة 

منذ توليت مهام عملي كسفير لبالدي بجمهورية 
الكثير  العربية، قبل سنوات مضت، واجهت  مصر 
البلد الشقيق،  من األحداث والمواقف، في هذا 
والتي شكلت خبرات مهمة وممتدة، وتجارب ثرية 

وعميقة. 

ورغم أن الحضور الوجداني والتواصل الوثيق هو 
سمة عربية تجاه مصر، ألسباب كثيرة، إال أن األمر  
أكثر ارتباطا مع البحرين، قيادة وشعبا، انطالقا من 
ودية،  وعالقات  ثقافي،  والتقاء  حضاري  تقارب 
ترسخت عبر عقود طويلة من الزمان، على أسس 
بدورها،  أنتجت  المحبة،  ومرتكزات  التضامن، 
بلدين  بين  للعالقات  وملهًما  رائًدا  نموذًجا 

شقيقين.

وقد أتاح لي تواجدي الدائم في مصر، فرصة القيام بزيارات عديدة في مختلف أرجاء البالد، لحضور 
وأسوان،  األقصر  في  األثرية  المواقع  من  العديد  وهناك  متنوعة،  ومناسبات  ومؤتمرات  لقاءات 
والتي تظهر عظمة الشعب المصري، كأمة حضارية راقية عبر حقب التاريخ المتعاقبة، ويظل نهر النيل 

مصدر حياة ووحدة للمصريين.

التي تقع في شبه جزيرة سيناء،  الشيخ،  إلى نفسي، فهي مدينة شرم  المقربة  أكثر األماكن  أما 
وعلى ساحل البحر األحمر، وتمتاز بالشواطئ الخالبة، والمحميات الطبيعية والمناطق الجبلية، لتشكل 
الفنية  والعروض  السياحية،  بالمنتجعات  المدينة  تزخر  كما  والطبيعة معا.  التاريخ  رائعة رسمها  لوحة 

والثقافية، وهي في الوقت ذاته، مقرا دائما للمنتديات العالمية والشبابية.

وشرم الشيخ أو "مدينة السالم" باتت عالمة مضيئة في مسار العالقات المتينة بين مملكة البحرين 
ومصر، وذلك عندما بادر حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
حفظه الله ورعاه، بزيارة ميدانية لمعالم المدينة، والتجول في شوارعها، والقيام برياضات مختلفة 
في العديد من مناطقها، ليبعث جاللته رسالة واضحة ومعبرة إلى العالم بأسره، بأن شرم الشيخ آمنة 

مهما تعرضت ألزمات، وتضررت سياحيا، بفعل اإلرهاب األسود.

وتحمل مصر كلها، عرفانا كبيرا، ومحبة فياضة، لجاللة الملك، على مبادرات ومواقف جاللته األصيلة 
والمناسبات  األحداث  جانب مصر في  إلى  والعضد، ووقفت  السند  البحرين  كانت  حيث  واألخوية، 

الكبرى.

وشخصًيا، هناك الكثير من الذكريات الجميلة واالنطباعات المميزة، في كل زيارة إلى شرم الشيخ، 
ولدي صداقات عديدة ووطيدة، كما أنها تشهد سنويا احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، من 

خالل زيارة وفود بحرينية، وإقامة فعاليات مشتركة.

إننا في مملكة البحرين نعتز بما يجمعنا ومصر الشقيقة، من أواصر محبة وأخوة، ونحرص على الدوام 
التكامل  إلى  وصوال  ومقوماتها،  وثوابتها   أهميتها  مع  يتسق  بما  العالقات،  هذه  تعزيز  على 

االستراتيجي الثنائي، والذي يشكل منصة فريدة من مشاريع التعاون في كافة المجاالت.

لرؤية  طبقا  البلدين،  في  النسبية  المزايا  واستثمار  مزدهر،  مستقبل  نحو  كبير  بتفاؤل  نتطلع  كما 
كالطاقة  الجديد،  االقتصاد  مجاالت  في  السيما   ،٢٠٣٠ مصر  ورؤية   ،٢٠٣٠ االقتصادية  البحرين 
استمرار  التوافق على  والمالية، وفي ظل  التقنية  التكنولوجيا  األعمال، وخدمات  وريادة  المتجددة، 
يعود  بما  المتنامية،  بلدينا  عالقات  ومستدامة في  وشاملة  نوعية  طفرة  إلحداث  الرامية،  الجهود 

بالنفع واالزدهار على الشعبين الشقيقين.

Article

Government Innovation 
Competition (Fikra) 

عقد اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين  
وجمهورية مصر العربية

١- اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية.
٢- اتفاقية لإلعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.

٣- مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.
٤- مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. 

٥- مذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية.
٦- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي.

٧- البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس. 
٨- برنامج تنفيذي لعامي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ لتبادل الخبرات بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين 

ووزارة الزراعة واستصالح األراضي بجمهورية مصر العربية. 

على هامش اللجنة... وقع الجانبان عدًدا من االتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية:

تنفيًذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، 
وزارة الخارجية تنشئ سجل مركزي إلكتروني لحفظ االتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم 
ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية المبرمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة 

والمنظمات اإلقليمية والدولية

مملكة  بين  الثنائية  العالقات  يميز  ما  أهم  الخارجية:  وزير  معالي 
والتقدير  الدائم  التواصل  ذلك  هو  العربية  مصر  وجمهورية  البحرين 
المتبادل والتنسيق المتجسد في اللقاءات المستمرة بين حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  وأخيه  المفدى، 

جمهورية مصر العربية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما.

عقد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين
 مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة

معالي وزير الخارجية: التواصل والتعاون بين مملكة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة هو تجسيد 

واستمرار لنهج عظيم سلكه القادة واآلباء األولون الذي 
قاموا بإرسائه ووضعوا لبنته بإرادتهم وعزمهم القوي 

لترسيخ األسس المتينة للعالقات األخوية الوثيقة.

على هامش اللجنة تم التوقيع بين الجانبين على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم:

١- اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

٢- مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بمملكة البحرين وأكاديمية اإلمارات الدبلوماسية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

٣- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات االجتماعية بين الهيئة العامة للتأمين االجتماعي بمملكة البحرين والهيئة العامة للمعاشات 

والتأمينات االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

٤- مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثقافي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

٥- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

٦- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

٧- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

٨- مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي وسوق أبوظبي العالمي.

٩- مذكرة تفاهم في مجال التخطيط الحضري وتنمية المجتمعات العمرانية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

١٠- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

٣٠ أكتوبر ٢٠١٨

المعهد الدبلوماسي
مملكة البحرين

معلومات وإحصائيات
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فرص تدريبية

تمكين الدبلوماسيين الشباب

المستجدين

18 61 30
تم التدريب في 

برعاية سمو 
الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة..

معالي وزير 
الخارجية يفتتح 
المقر الجديد 

للمعهد 
الدبلومسي 
بوزارة الخارجية


