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نشرة شهرية

مملكة البحرين

جاللــة الملــك المفــدى يشــارك فــي
القمــة العربيــة برئاســة خــادم الحرميــن
الشــريفين

جاللة الملك المفدى مع خادم الحرمين الشريفين

الظهـران 15 ،أبريـل  -شـارك حضـرة صاحـب
الجاللـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة
عاهـل البلاد المفـدى حفظـه اللـه ورعـاه
إخوانـه أصحـاب الجاللـة والسـمو والفخامـة
ملـوك وأمـراء ورؤسـاء الـدول العربيـة فـي
الجلسـتين االفتتاحيـة والختاميـة ألعمـال
اجتمـاع مجلـس جامعـة الـدول العربيـة
علـى مسـتوى القمـة فـي دورتـه العاديـة
التاسـعة والعشـرين ،والتي عقدت برئاسـة
خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان
بـن عبدالعزيـز آل سـعود عاهـل المملكـة
العربيـة السـعودية الشـقيقة فـي مركـز
الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي بمدينة
الظهـران.

قمة القدس
بقلم /معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
عكسـت الكلمة السـامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه في الدورة
العاديـة التاسـعة والعشـرين لمجلـس جامعـة الـدول العربيـة علـى مسـتوى القمـة والتـي انعقـدت فـي مدينـة الظهـران بالمملكـة
العربيـة السـعودية الشـقيقة بـكل وضـوح سياسـة مملكـة البحريـن الخارجيـة مـن مختلـف القضايـا ،ورسـمت بـكل دقـة وعمـق معالم
طريـق تعزيـز التواجـد والحضـور العربـي علـى الصعيديـن اإلقليمـي والدولـي ،وتطويـر العمـل العربـي المشـترك وسـبل تسـوية
مختلف القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،التي أكد عاهل البالد المفدى أنها تأتي في صدارة أولوياتنا.
أبـدا عـن كل مـا فيـه مصلحـة العرب ،وعاهل البلاد المفدى حريص على دعم وحـدة الصف والتوافق
فمملكـة البحريـن لـم ولـن تتأخـر ً
وتعزيز العمل العربي المشترك ونصرة قضايا األمة العربية ،فهي من األولويات لدينا في مملكة البحرين.
ولقـد جسـد القـرار الحكيـم لخـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود حفظـه اللـه ورعـاه فـي بدايـة القمـة
بتسـميتها «قمـة القـدس» االهتمـام العربـي الكبيـر بهـذه القضيـة ،والـذي تأكـد فـي «إعلان الظهـران» الـذي صـدر في ختـام أعمال
القمـة ،حيـث نـص علـى مركزيـة قضيـة فلسـطين بالنسـبة لألمـة العربيـة جمعـاء ،وعلـى الهويـة العربيـة للقـدس الشـرقية المحتلـة،
عاصمـة دولـة فلسـطين ،والرفـض القاطـع لالعتـراف بالقـدس عاصمـة إلسـرائيل ،والتأكيـد علـى المسـؤولية الدوليـة فـي هـذه
القضيـة وذلـك بتنفيـذ جميـع قـرارات مجلـس األمـن المتعلقـة بالقـدس وتنـص علـى بطلان جميـع اإلجـراءات اإلسـرائيلية الراميـة
لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية.
كمـا كان تأكيـد قـادة الـدول العربيـة علـى أهميـة تعزيـز العمـل العربـي المشـترك المبنـي علـى منهجيـة واضحة وأسـس متينة مبني
قـادرا علـى حمايـة األمـة
علـى قـراءة شـاملة للواقـع وتحدياتـه المختلفـة وإدراك لمـا يتطلبـه المسـتقبل مـن عمـل جماعـي يكـون
ً
العربية من كل ما يحدث بها من مخاطر ويصون األمن واالستقرار فيها.
دائمـا لهـذه االجتماعـات بيـن قـادة الـدول العربيـة نظرة تفاؤل وأمل في تجاوز األوضاع التـي تمر بها األمة العربية وتجاوز
نحـن ننظـر
ً
مختلـف التحديـات والظـروف ،والتوصـل لحلـول مناسـبة لألزمـات المختلفـة ،ولـكل مـا يسـهم فـي تقويـة الصـف العربـي ووحـدة
كلمته.
ومـا يزيـد مـن ثقتنـا وتفاؤلنـا هـو قيـادة المملكـة العربيـة السـعودية لهـذه المرحلـة المهمـة مـن مراحـل العمـل العربـي ،فـدور خـادم
الحرميـن الشـريفين علـى الصعيديـن العربـي والدولـي هـو دور جلـي وملمـوس للجميـع ،وهـو دور خيـر يرمـي إلـى تثبيـت األمـن
والسـلم وتقديـم كل العـون مـن أجـل تنميـة وازدهـار الشـعوب ،وهـذا مـا نتطلـع إليـه ونأمـل مـن جميـع الـدول أن تتعـاون مـع هـذه
الجهود بكل شفافية وتبذل ما في وسعها لكي تؤتي ثمارها في رخاء وتقدم دول وشعوب المنطقة كافة.

قيادة المملكة

شارك في القمة العربية برئاسة خادم الحرمين الشريفين

جاللة الملك المفدى :تعزيز األمن القومي العربي في
مواجهة التدخالت الخارجية
وطالب المجتمع الدولي بالقيام بدور أكبر لفرض
وتنفيذ قراراته وإتاحة المزيد من الفرص إلنجاح
مسارات التسويات السياسية للقضايا واألزمات
العربية واإلقليمية ،وإيقاف التدخالت الخارجية،
وتوفير الحماية الالزمة للشعوب المتضررة،
وصوال إلى حلول عملية تعيد لتلك الدول قدرتها
ً
على حفظ سيادتها وأمنها واستقاللها.
وجدد جاللة الملك المفدى تفاؤله بقيادة خادم
الحرمين الشريفين للقمة العربية وجهوده الكبيرة
من أجل دور عربي قوي وموقف موحد ورسالة
واضحة يفهمها ويقدرها ويتجاوب معها المجتمع
وصوال إلى حلول مقبولة على صعيد
الدولي،
ً
مؤكدا جاللته موقف المملكة
استقرار المنطقة،
ً
الثابت بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة
دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع
من يونيو  1967وعاصمتها القدس الشرقية.

جاللة الملك المفدى في القمة العربية

الظهران 15 ،أبريل  -أكد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه ،أن رئاسة المملكة العربية
السعودية الشقيقة للقمة العربية ستعود بالخير على جميع الدول
قدما نحو تعزيز العمل المشترك وصون
العربية ،وقدرتها على المضي
ً
األمن القومي العربي ،بما يحفظ مقدراتها ،ويضمن لها أمنها
واستقرارها ،وتمكنها من صد التدخالت الخارجية.
وأعرب جاللته ،في كلمته أمام الجلسة االفتتاحية للقمة العربية في
دورتها العادية التاسعة والعشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،عن تقدير مملكة البحرين الدائم
للمواقف العربية الداعمة لها ،والرافضة للتدخالت الخارجية في شؤونها
الداخلية.

جاللة الملك المفدى خالل لقائه مع خادم الحرمين الشريفين
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وأعرب جاللته عن عميق التقدير والفخر بجميع
القوات المسلحة المشاركة في تمرين (درع
الخليج المشترك  ،)1على أرض المملكة العربية
متمنيا لهم النجاح وتكرار
السعودية الشقيقة،
ً
هذه التمارين العسكرية لما لها من فوائد كبيرة
على أمن دولنا ورفعة شعوبنا.
هذا ،وقد استعرض جاللة الملك المفدى في
قمة ثنائية مع أخيه خادم الحرمين الشريفين
أواصر العالقات األخوية التاريخية الوثيقة التي
تربط بين البلدين الشقيقين ،والمستجدات
اإلقليمية والدولية ،مثمنً ا جاللته الدور الريادي
للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في
خدمة قضايا األمة العربية والدفاع عن مصالحها
العليا ،وحرصها على وحدة الصف بين األشقاء
العرب.

قيادة المملكة

جاللة الملك المفدى :البحرين في صف واحد مع أشقائها
وأصدقائها في واجباتهم العسكرية اإلنسانية النبيلة
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية
دعما للعدل والسالم وتقديم اإلغاثة اإلنسانية
تأتي
ً
لألشقاء في اليمن العزيز.

جاللة الملك المفدى خالل لقائه مع خادم الحرمين الشريفين

الجبيل 16 ،أبريل  -أعرب حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه
الله ورعاه ،لدى حضوره الحفل الختامي والعروض
العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج )1
بدعوة من وبحضور خادم الحرمين الشريفين ،عن
اعتزازه بمشاركة قوة دفاع البحرين في هذا التمرين
انطالقا من ُعمق
ً
بقيادة المملكة العربية السعودية،
العالقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف جاللته أن المشاركة الكبيرة في هذا التمرين
من دول العالم تؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها
المملكة العربية السعودية بين األمم ،واالحترام
المتبادل الذي يجمعها مع الدول العربية واإلسالمية
صفا
ً
مؤكدا جاللته وقوف مملكة البحرين
والصديقة،
ً
واحدا مع األشقاء واألصدقاء في الكثير من الواجبات
ً
العسكرية اإلنسانية النبيلة من أجل استتباب األمن
والسالم في المنطقة والعالم ،وإن مشاركة قوة
دفاع البحرين في عملية (إعادة األمل) ضمن قوات

هذا ،وقد نجح “تمرين درع الخليج المشترك  ،”1الذي
تقريبا منذ انطالقه في  20مارس
استمر لمدة شهر
ً
وبمشاركة مختلف األسلحة البرية والجوية والقوات
الخاصة واألمنية من  25دولة ،في تأكيد الجاهزية
التامة للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في
المحافظة على أمنها وصون ثرواتها ومكتسباتها،
وإيصال رسالة بأنها عازمة على استكمال بناء قدراتها
العسكرية ،وتجميع الصفوف لحماية أمن المنطقة
ومقدراتها في وجه التهديدات والمطامع الخارجية.
ّ

العروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج )1

الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج )1
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معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماعات وزارية عربية وتشاورية

إدانة عربية للتدخالت اإليرانية في شؤون البحرين والدول العربية

معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية

الرياض 12 ،أبريل  -شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في
اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات األزمة مع إيران ،بحضور معالي
السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية ،وذلك على هامش اجتماع وزراء
الخارجية التحضيري للقمة العربية التاسعة والعشرين.
وقد أصدرت اللجنة الوزارية بيانً ا أدانت فيه التدخالت واألعمال اإليرانية التخريبية والمستمرة
في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والبلدان العربية ،مثمنة جهود البحرين في محاربة
اإلرهاب ،وإحباط أجهزتها األمنية لعدد من األعمال والمخططات اإلرهابية ،واستنكرت التصريحات
اإليرانية االستفزازية ،وما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي ،وتسليحها للميليشيات
اإلرهابية ومواصلة دعمها لألعمال اإلرهابية والتخريبية في الدول العربية ،ومنها استمرار
عملية إطالق الصواريخ الباليستية من داخل األراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية،
مؤكدة دعمها لإلجراءات السعودية والبحرينية في التصدي لهذه األعمال العدوانية.
ومن جهة ثانية ،شارك معالي وزير الخارجية في االجتماع التشاوري مع وزراء خارجية السعودية
واإلمارات ومصر ،مؤكدين مواقف دولهم الثابتة في مكافحة التطرف واإلرهاب ،ورفض أية
محاوالت للتدخل في شؤون الدول العربية ،إلى جانب ضرورة تلبية دولة قطر لقائمة المطالب
الثالثة عشرة التي تم طرحها وتمسكهم بالمبادئ الستة الواردة في اجتماع القاهرة وإعالن
ضروريا إلقامة عالقة طبيعية معها.
أساسا
المنامة ،باعتبار ذلك
ً
ً
وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية نجاح القمة العربية في
دورتها الـ ( )29في تحقيق األهداف المرجوة منها في تحقيق المزيد من التضامن العربي،
مشيرا إلى “إن قيادة المملكة العربية السعودية للعمل العربي المشترك ستؤدي خالل هذه
ً
العام  -بإذن الله  -إلى تحقيق نتائج كبيرة لصون األمن القومي العربي وتوحيد كلمة العرب
ومواجهة كل أعداء األمة”.

٤
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تحركات دبلوماسية

معالي وزير
الخارجية يشارك
في منتدى اإلعالم
العربي بدبي
دبي 4-3 ،أبريل  -شارك معالي الشيخ خالد بن
أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في الدورة
السابعة عشرة لمنتدى اإلعالم العربي بدولة
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة برعاية كريمة من
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
ً
مهنئا سموه بما يحققه هذا المنتدى اإلعالمي من
نجاحات وإنجازات كبيرة بفضل رعاية سموه له منذ
إطالقه عام .2000

اإلمارات العربية المتحدة على مختلف األصعدة ،مثمنً ا
الجهود اإلماراتية من أجل تعزيز األمن والسلم في
المنطقة.

ونقل معالي وزير الخارجية تحيات صاحب الجاللة
الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء الموقر ،وصاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم لدى استقبال سموه له على هامش المنتدى
معربا معاليه عن اعتزاز مملكة البحرين
اإلعالمي،
ً
بعمق العالقات األخوية الراسخة التي تربطها بدولة

وفي كلمته أمام المنتدى ،طالب معالي وزير الخارجية
ببذل جهد أكبر في مواجهة اإلعالم الكاذب من خالل
إبراز الحقائق بكل احترافية وعدم السماح لمعاول الهدم
اإلعالمي بالتأثير على مجتمعاتنا ودولنا في مسيرتها
مشيرا معاليه إلى أن اإلعالم الملتزم في
التنموية،
ً
تطور مستمر ،بينما هناك بعض المواقع اإللكترونية
والقنوات التلفزيونية التي احترفت الكذب واختالق
األخبار واإلساءة إلى اآلخرين.
وشدد معالي وزير الخارجية على العالقات األخوية
التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية
السعودية ،وما تشهده السعودية من تطور وانفتاح
وتقدم من شأنه إطالق طاقات الشعب السعودي في
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والفنية.

معالي وزير الخارجية في
منتدى اإلعالم العربي

وأعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بتكريم سعادة
السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جاللة الملك
لشؤون اإلعالم وحصوله على جائزة “شخصية العام
اإلعالمية” ضمن حفل تكريم الفائزين بـ “جائزة الصحافة
تقديرا لجهوده الدؤوبة في نهضة
العربية” لعام ،2018
ً
وتأكيدا للمستوى المتميز الذي بلغته
اإلعالم العربي،
ً
الصحافة البحرينية ،وتمتعها بفضاء واسع من الحريات.
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بمشاركة مساعد وزير
الخارجية في أذربيجان..
االجتماع الوزاري لحركة عدم
االنحياز يشيد بجهود جاللة
الملك المفدى لتمكين
الشباب

سعادة مساعد وزير الخارجية في أذربيجان

باكو 6 ،أبريل  -أشاد االجتماع الوزاري لمنتصف المدة لحركة عدم االنحياز في دورتها الثامنة عشرة ،وبحضور  120دولة عضو وعدد
من الدول والمنظمات الدولية المراقبة والمدعوة ،بجهود حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المفدى حفظه الله ورعاه في مجال تمكين الشباب ،مثمنً ا “جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة”،
كما رحب برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للمنتدى العالمي لرواد األعمال واالستثمار بالمنامة في نوفمبر
 .2017وقد استعرض سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية ،لدى ترؤسه الوفد البحريني في
االجتماع الوزاري ،أهمية العمل على حل النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة األزمات المالية واالقتصادية عبر نظام تجاري دولي
عادل ،ومكافحة اإلرهاب وتعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة التسامح واحترام حقوق اإلنسان ،بما يدعم تحقيق أهداف التنمية
المستدامة  .2030وأكد سعادته أهمية األخذ بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واالبتعاد عن
سياسات التهديد وزعزعة االستقرار اإلقليمي بين دول الجوار أو التدخل في شؤونه الداخلية أو تقويض أمنه سواء بشكل
مشددا على أهمية استمرار الحركة
مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة التي تقوم بالتحريض المستمر،
ً
في دعم القضية الفلسطينية.

سعادة وكيل وزارة الخارجية تجتمع مع
وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية
لشئوون العمال المهاجرين
المنامة 24 ،أبريل  -اجتمعت سعادة د .الشيخة رنا بنت عيسى آل
خليفة وكيل وزارة الخارجية ،في الديوان العام لوزارة الخارجية مع
سعادة السيدة سارة لو أريوال ( )Sarah Lou Arriolaوكيل وزارة
الشؤون الخارجية الفلبينية لشئون العمال المهاجرين خالل زيارتها
إلى مملكة البحرين في الفترة من  26-24أبريل 2018م حيث
استعرض الجانبان العالقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية
الفلبين .وتم خالل االجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي على
كافة األصعدة خاصة في المجاالت السياسية واالقتصادية
والعمالية وذلك من منطلق حرص القيادتين على دفع هذه العالقات إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ،وتبادل
الزيارات الرسمية ,وأثنت سعادة وكيل وزارة الخارجية على الدور الفعال للجالية الفلبينية ومساهماتها في عملية التنمية في
المملكة ،منوهة سعادتها باستمرار التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا وتعزيز العالقات بين البلدين
الصديقين ،معربة عن خالص تقديرها لجهود سفارة جمهورية الفلبين في تعزيز العالقات الثنائية القائمة على كافة األصعدة،
متمنية لسعادة وكيل وزارة الخارجية الفلبينية دوام التوفيق والسداد.

٦
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لدى زيارته إلى أذربيجان وجورجيا وتركيا..
سعادة وكيل الخارجية للشؤون الدولية يستعرض التجربة البحرينية
الرائدة في مجال اإلصالح والتنمية وريادة األعمال
أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء
مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
حفظه الله ورعاه ماضية في مسيرتها اإلصالحية والتنموية الشاملة
والرائدة لترسيخ أركان الدولة المدنية العصرية كأنموذج إقليمي وعالمي
يحتذى به في احترام الحريات والتعايش السلمي.
جاء ذلك لدى زيارة سعادته إلى جمهورية أذربيجان في  10أبريل مع
الوفد البحريني في االجتماع األول للمشاورات السياسية بين وزارتي
خارجية البلدين بحضور السيد خلف خلفوف نائب وزير الخارجية للعالقات
الثنائية ،وزيارته إلى جمهورية جورجيا يومي  12و 13أبريل ولقاءاته مع
معالي السيد ميخائيل جانيليدزي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية
جمهورية جورجيا ،وسعادة السيد جورج شارفاشيدز نائب وزير خارجية جمهورية جورجيا ،وانعقاد الجولة األولى من المشاورات
السياسية بين وزارتي خارجية البلدين ،إلى جانب اجتماعه مع السيدة إيكا ميتريفيلي ،رئيس المؤسسة الجورجية للدراسات
االستراتيجية والدولية.
واستعرض خالل االجتماعات السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العالقات الثنائية مع البلدين الصديقين في مختلف المجاالت ،إلى
جانب تبادل وجهات النظر حول األوضاع والتطورات الجارية على الساحتين اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك ،ومكافحة
التطرف واإلرهاب.
هذا ،وقد أشاد نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان بالدور الريادي للمملكة في إحالل السالم بالمنطقة ،وخطواتها اإلصالحية
والتنموية الكبيرة ،فيما أشار معالي نائب رئيس الوزراء بجمهورية
جورجيا إلى توافق الرؤى والجهود بين البلدين في سبيل تعزيز التعاون
الدولي والتنمية ،ودعم جهود نشر السالم واالستقرار ،والتصدي
للجماعات اإلرهابية ،وأشادت رئيس المؤسسة الجورجية للدراسات
االستراتيجية والدولية بما تشهده مملكة البحرين من تطور ملحوظ في
العديد من المجاالت التنموية واإلصالحية.
كما شارك سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في فعاليات
المؤتمر العالمي لريادة األعمال بمدينة إسطنبول التركية يوم 19
مؤكدا سعادته في
أبريل ،وبحضور وفود وممثلي أكثر من  170دولة،
ً
كلمته نجاح المملكة بقيادة جاللة الملك المفدى في ترسيخ ثقافة ريادة

األعمال ،وتنمية الصناعات الناشئة ،وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في
المجاالت االقتصادية الجديدة ،ومركز متقدم لريادة األعمال واالبتكار،
بفضل رؤية البحرين االقتصادية  ،2030وفي إطار نموذج تنموي حديث
ومتطور ،يتسم باالستدامة والتنافسية والعدالة.
نايب ٔرييس الوزراء وزير خارجية جمهورية جورجيا يستقبل وكيل وزارة
ٔ
للشوون الدولية
الخارجية
ٔ
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مع الدبلوماسيين
سعادة سفير الجمهورية التونسية في المنامة للنشرة الدبلوماسية:
العالقات األخوية التونسية البحرينية متميزة وفي تطور مستمر

أكد ســـعادة الســـيد محمد بن يوســـف ســـفير الجمهورية التونســـية الشـــقيقة لدى مملكة
البحريـــن أن العالقـــات األخويـــة التونســـية البحرينيـــة متميـــزة وفي تطـــور مســـتمر ،وتتميز
مشـــيدا بما تقدمـــه اللجنة
بحـــرص متبـــادل مـــن أجـــل رفع مســـتوياتها إلـــى أعلى المراتـــب،
ً
المشـــتركة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين مـــن عمـــل يســـهم وبشـــكل كبير فـــي تطويـــر مجاالت
التعـــاون فـــي مختلـــف القطاعات.
جـــاء ذلـــك خـــال لقاء صحفـــي لـ «النشـــرة الدبلوماســـية» مع ســـعادة
الســـفير التونســـي الـــذي تحـــدث عـــن العالقـــات األخوية بيـــن البلدين
الشـــقيقين والزيـــارات المتبادلـــة لقيادتـــي البلدين ،ومجـــاالت التعاون
المختلفـــة بينهمـــا ،وما تبذلـــه اللجنة المشـــتركة من جهـــود لتعزيز تلك
العالقـــات من خالل توقيع مذكرات عديدة فـــي مختلف المجاالت ،كما
تطـــرق ســـعادته إلى مـــا يميز المجتمـــع البحرينـــي والمكانـــة المرموقة
التـــي حققهـــا ،وفيما يلي نـــص الحوار مع ســـعادته:
العالقــات البحرينيــة التونســية تتميــز بتطورهــا الدائــم فكيــف
تنظــرون لمســتقبل هــذه العالقــات الوطيــدة؟
أن العالقــات التونســية البحرينيــة متميــزة وفــي تطــور
مــن المؤكــد ّ
مســتمر وهــي مبنيــة علــى أســاس عمــق أواصــر األخــوة واالحتــرام

المتبــادل ويتجســد ذلــك فــي مســتوى التعــاون الثنائــي الــذي مــا
انفــك فــي تعزيــز وتطويــر مجاالتــه يومــا بعــد يــوم.
كمــا تتميــز العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن الشــقيقين بحــرص متبــادل
مــن أجــل تعزيزهــا ورفــع مســتوياتها إلــى أعلــى المراتــب مــن خــال
إبــرام العديــد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم التــي تعــززت
بعــد زيــارة ســيادة رئيــس الجمهوريــة التونســية الســيد الباجــي قايــد
السبســي بتوقيــع  5اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم.
كما ّ
مثل انعقاد الدورة السادســة للجنة المشــتركة التونســية البحرينية
مناســبة لتوقيــع عــدد هــام مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم بلغــت
 15ممــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر مجــاالت التعــاون لتشــمل
قطاعــات عـ ّـدة.
كيــف تقيمــون مســتوى العالقــات الدبلوماســية بيــن البحريــن
وتونــس؟ وماهــي المشــاريع المســتقبلية فــي الســلك
الدبلوماســي بيــن البلديــن الشــقيقين؟
العالقــات بيــن تونــس والبحريــن تعــرف أفضــل مســتوياتها وهنــا
عاليــا بالتســهيالت الكبيــرة والتعــاون المســتمر الــذي
أشــيد وأثمــن
ً
تقدمــه وزارة الخارجيــة البحرينيــة لتســهيل مهمتنــا الدبلوماســية الراميــة
إلــى تعزيــز التعــاون بيــن بلدينــا.
ألعبــر عــن ارتيــاح تونــس لوصــول ســفير
وإننــي أغتنــم هــذه المناســبة
ّ
للبحريــن ببــادي وانطالقــه فــي مهامــه منــذ فبرايــر  ،2018وهــو
صديــق عزيــز ودبلوماســي ذو كفــاءة عاليــة ونحــن نعمــل بتنســيق مــن
أجــل دفــع مســيرة العالقــات الثنائيــة إلــى األفضــل.
كمــا أن مــا تحقــق مــن إنجــازات واســتحقاقات خــال الســنوات األخيــرة
دليــل علــى هــذا المســار المتميــز للعالقــات الثنائيــة ،حيــث مثلــت
زيــارة ســيادة رئيــس الجمهوريــة الســيد الباجــي قايــد السبســي إلــى
المملكــة يومــي  27و 28ينايــر  ،2016وهــي أول زيــارة لرئيــس تونســي
إلــى البحريــن ،مناســبة متميــزة للتباحــث وتبــادل اآلراء مــع جاللــة الملك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن حــول مختلــف قضايــا
فضــا عــن بحــث ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك .وقــد
المنطقــة،
ً
قدمــا الستكشــاف مجــاالت
للمضــي
لنــا
ا
حافــزً
الزيــارة
هــذه
مثلــت
ً
ّ
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جديــدة للتعــاون .كمــا أن زيــارة معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد
آل خليفــة ،وزيــر الخارجيــة إلــى تونــس فــي أكتوبــر  2016وانعقــاد
اجتماعــات الــدورة السادســة للجنــة المشــتركة التونســية البحرينيــة
كانــت محطــة هامــة فــي مســار العالقــات الثنائيــة بيــن البلدين وشــاهد

علــى تميزهــا وعلــى حــرص البلديــن علــى الحفــاظ علــى نســق مرتفــع
مــن التواصــل والتشــاور .ونعمــل بشــكل دائــم علــى مزيــد لتعزيــز
التعــاون وتفعيــل مختلــف االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم المبرمــة بيــن
فضــا عــن العمــل علــى دفــع نســق تبــادل الزيــارات التــي
البلديــن،
ً
مــن شــأنها االســتفادة المتبادلــة مــن الخبــرات والتعــاون بيــن البلديــن
علــى كافــة األصعــدة .كمــا نعمــل علــى تعزيــز التعــاون االقتصــادي
بيــن البلديــن الــذي اليــزال دون المســتوى المأمــول والســيما تطويــر
ّ
وتمثــل
المبــادالت التجاريــة وكذلــك التدفــق الســياحي فــي االتجاهيــن.
خطــة عملنــا الحاضــرة
هــذه النقــاط علــى الــدوام محــاور أساســية فــي ّ
والمســتقبلية.
من خالل إقامتكم في البحرين كيف وجدتم المجتمع البحريني؟
إن المجتمــع البحرينــي بكافــة مكوناتــه لــه مميــزات يلتقــي فيهــا إلــى
حـ ّـد كبيــر مــع المجتمــع التونســي ،فــدور المــرأة واالنفتــاح علــى مختلــف
الحضــارات والثقافــات والمــوروث الحضــاري هــي مميــزات لمســتها
فــي هــذا المجتمــع المضيــاف والطيــب.
كمــا أن المجتمــع البحرينــي متحضــر وذو مســتوى عــال مــن الثقافــة
والتعليــم ولــه مكانــة ممتــازة بيــن شــعوب العالــم ،وهــو منخــرط بشــكل
فاعــل فــي جهــود التنميــة التــي تقــوم بهــا الحكومــة األمــر الــذي جلــب
لــه االحتــرام والتقديــر.
كيــف يقضــي ســعادة الســفير يومــه فــي البحريــن؟ وهــل هنــاك
أماكــن تعتبرونهــا مفضلــة لديكــم فــي المملكــة؟
أقضــي اليــوم فــي العمــل بيــن المكتــب واالجتماعــات الخارجيــه،
طبعــا ّ
والشــك أن حركيــة الحيــاة الدبلوماســية والثقافيــة واالجتماعيــة فــي
ّ
المنامــة بعــد الــدوام تجعــل مــن الحيــاة بالمملكــة جميلــة وذات قيمــة
عاليــة علــى كافــة المســتويات.
وفيمــا تبقــى مــن وقــت خــارج تلــك األنشــطة ،فإننــي أقضيــه مــع
األســرة بيــن الزيــارات االســتطالعية فــي مختلــف مناطــق المملكــة
ومتابعــة بعــض األنشــطة الثقافيــة والفنيــة التــي تنيــر أمســيات
المنامــة بشــكل متواصــل.

إنجازات

اكتشاف أكبر حقل للنفط
الصخري في مملكة البحرين
بكميات قد تتجاوز
 80مليار برميل

اكتُ شــف أول بئــر للنفــط فــي
مملكــة البحريــن عــام  ١٩٣٢فــي عهــد
المغفــور لــه صاحــب العظمــة الشــيخ
حمــد بــن عيســى آل خليفــة

نتيجــة للتوجيهــات الملكيــة
ً
تحقــق االكتشــاف النفطــي
الســامية لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه إلعطــاء
امتــدادا
األولويــة القصــوى لالستكشــافات ،ليســجل بذلــك
ً
لمســيرة الخيــر والبنــاء التــي تميــزت بتوظيــف مــوارد النفــط
لصالــح التنميــة والتطويــر بمملكــة البحريــن ،وسيســاهم
تطويــر هــذا الحقــل الجديــد فــي رفــد قــدرات مملكــة البحريــن
التنافســية ومواصلــة تنفيــذ مشــاريع ومبــادرات التنميــة
وكذلــك الوفــاء بالتزاماتهــا مــع الــدول الشــقيقة واألســواق
الماليــة العالميــة.

كميــات النفــط الخفيــف والغــاز المصاحــب التــي تــم اكتشــافها
مؤخـ ًـرا قــد تتجــاوز  80مليــار برميــل ،كمــا تــم اكتشــاف كميــات
كبيــرة مــن الغــاز فــي الطبقــات العميقــة مــن حقــل البحريــن
تقــدر بيــن  10إلــى  20تريليــون قــدم مكعــب.

اكتشــف أكبــر بئــر للنفــط فــي تاريــخ
مملكــة البحريــن فــي عهــد حضــرة
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيســى آل خليفــة

يقــع االكتشــاف النفطــي
الجديــد الــذي تــم بتضافــر
جهــود كل مــن الهيئــة الوطنيــة
للنفــط والغــاز وشــركة نفــط
البحريــن (بابكــو) وشــركة تطويــر
فــي منطقــة خليــج البحريــن
الواقعــة فــي المنطقــة
الغربيــة مــن حــدود مملكــة
البحريــن وبمســاحة تصــل إلــى
 2000كيلــو متــر ُمربــع ،وذلــك
فــي بعــض المكامــن غيــر
ا لتقليد يــة .
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آراء

التفاوت في
التكيف السياسي

محمد الرويعي

يش ــخص التاري ــخ العدي ــد م ــن التج ــارب الدولي ــة ألنم ــاط التكي ــف

إذ واجــه حتميــة وجــوب العولمــة ضمــن إطــاره المقيــد بالثوابــت

السياس ــي ،والتكي ــف ف ــي اللغ ــة يعن ــي االنس ــجام والتواف ــق

الت ــي تعي ــق م ــن حريت ــه ،وذل ــك ألن العولم ــة انعكس ــت بش ــكل

م ــع البيئ ــة المحيط ــة ،وبالنظ ــر إل ــى تل ــك األنم ــاط فه ــي تتمث ــل

متســـارع علـــى الفاصـــل الزمنـــي ،ويمكـــن اعتبـــار العامـــل

نســـبيا
بنظـــام يســـعى للتطويـــر والتحديـــث ،ونظـــام متجـــدد
ً

التكنولوج ــي المتغي ــر األب ــرز ف ــي ظاه ــرة العولم ــة وال ــذي أث ــر

ضمـــن إطـــار معيـــن ،ونظـــام يخلـــق وســـائل حـــل لصراعـــات

بش ــكل كبي ــر عل ــى البن ــى التقليدي ــة ف ــي نظ ــام الدول ــة ،ومم ــا

بي ــن المؤسس ــات .ويتمت ــع كل نظ ــام سياس ــي بتوف ــر معظ ــم

ال شـــك فيـــه إن العامـــل التكنولوجـــي بـــات فـــي مقدمـــة

الط ــرق والش ــروط المتعلق ــة بالتكي ــف م ــن وج ــود هي ــاكل وبن ــى
ومؤسســـات يســـندها الدســـتور والقانـــون .ويمتحـــن التكيـــف

نظـــرا لمـــا يشـــهده هـــذا العامـــل
المتطلبـــات للـــدول واألفـــراد
ً

مـــن تطـــور مهـــول وتغيـــر ســـريع جعـــل النظـــام فـــي الدولـــة

السياســـي لـــكل دولـــة علـــى غـــرار األزمـــات التـــي تحيـــط بـــه،

يضـــع الخطـــط واالســـتراتيجيات للســـيطرة عليـــه .ويوضـــح لنـــا

فــإن انــدالع أزمــة فــي دولـ ٍـة مــا يضــع بقيــة دول اإلقليــم أمــام

عام ــل التكنولوجي ــا نم ــط التكي ــف المق ــاوم ال ــذي يجع ــل النظ ــام
منشـ ً
وملبيــا لمطالــب العولمــة.
ـغل بمواجهــة المطالــب الخارجيــة
ً

تحدي ــات معق ــدة ،ناهي ــك ع ــن تداعي ــات مواجه ــة األزم ــات الت ــي
تهــدد التكيــف علــى المســتوى األمنــي واالقتصــادي والبيئــي.

خاص ــا بعالقته ــا م ــع المجتم ــع،
لق ــد ش ــرعت العولم ــة قانونً ــا
ً

إن تفاعــل النظــام السياســي مــع البيئــة المحيطــة بــه ومواجهتــه

ممكـــن أن نطلـــق عليـــه «قانـــون التفـــاوت» أي التفـــاوت بيـــن

للمطالــب الداخليــة والخارجيــة يدفعــه إلــى مواجهــة االحتمــاالت

الزمـــن المـــادي والزمـــن الثقافـــي ،إذ يتميـــز الزمـــن المـــادي

أوال :تغلي ــب المطال ــب الداخلي ــة بحي ــث يص ــب النظ ــام
التالي ــةً :

بســـرعة التغيـــر ،فهـــو ليـــس ثابـــت ويعيـــش حالتـــان الصعـــود

ثاني ــا:
ج ــل اهتمام ــه بالش ــأن الداخل ــي م ــع إث ــارة البيئ ــة الدولي ــةً ،

والهبـــوط .ويشـــمل الزمـــن المـــادي :النظـــام االقتصـــادي،

تغلي ــب المطال ــب الخارجي ــة عب ــر توس ــيع دائ ــرة الحرك ــة الخارجي ــة
وكبـــت المطالـــب الداخليـــةً ،
ثالثـــا :محاولـــة إيجـــاد تـــوازن بيـــن

الثقاف ــي القي ــم والمعتق ــدات الموروث ــة وال ــذي يتمي ــز بالتغي ــر

مطالـــب البيئـــة المحيطـــة والبيئـــة الخارجيـــة وذلـــك مـــن خـــال

البطـــيء علـــى خـــاف الزمـــن المـــادي .ومـــن خـــال التغيـــر

انتقائي ــة المطال ــب الت ــي تضم ــن تكي ــف النظ ــام م ــع األزم ــات

البطـــيء اســـتطاعت العولمـــة عبـــر نموهـــا أن تغيـــر بشـــكل

وه ــذا يتطل ــب الكثي ــر م ــن التوق ــع واستش ــراف المس ــتقبل ع ــن

جـــذري الصـــور التقليديـــة الموروثـــة فـــي الوطـــن العربـــي،

بنـــاء علـــى أنمـــاط
طريـــق الدراســـات المســـتقبلية المتقدمـــة
ً
التكي ــف األربع ــة :التكي ــف المق ــاوم للبيئ ــة الخارجي ــة ،والتكي ــف

وذل ــك ع ــن طري ــق إدخ ــال أنظم ــة ،وقي ــم ،ومصطلح ــات حديث ــة
مث ــل الحري ــة ،والرأس ــمالية ،والديمقراطي ــة ،وحق ــوق اإلنس ــان؛

االذعان ــي ال ــذي يس ــتجيب لمطال ــب البيئ ــة الداخلي ــة ،والتكي ــف

التـــي مـــن شـــأنها جعلـــت األجهـــزة فـــي نظـــام الدولـــة مجبـــرة

المت ــوازن ،والتكي ــف الوقائ ــي ال ــذي ينته ــج سياس ــات مس ــبقة

ب ــأن تغي ــر أدواته ــا وتتفاع ــل م ــع وظائ ــف وآلي ــات العولم ــة دون

مبني ــة عل ــى توق ــع ردة الفع ــل.

اإلض ــرار بالتكي ــف المت ــوازن ال ــذي يحق ــق االس ــتدامة للنظ ــام.

وتبـــدو مســـألة التكيـــف معقـــدة بعـــض الشـــيء إذا مـــا أخذنـــا

وإن التكيـــف فـــي محصلتـــه النهائيـــة؛ غايـــة الدولـــة لتحقيـــق

ظاهـــرة واحـــدة وطبقناهـــا علـــى أنمـــاط التكيـــف السياســـي،

االس ــتقرار ضم ــن الظ ــروف المادي ــة الت ــي يج ــب عل ــى النظ ــام

فعلــى ســبيل المثــال وباســتعارة ظاهــرة العولمــة واســتخدامها

أن يســابقها ،والظــروف الزمنيــة الغيــر مرئيــة التــي تحتــم علــى

كحال ــة دراس ــية عل ــى الوط ــن العرب ــي لتحقي ــق التكي ــف المتوق ــع

وقائيـــا وتوقعهـــا.
النظـــام استشـــرافها
ً

وفقــا للمنظومــة المعرفيــة لإلنســان العربــي ،لقــد
ً
مــن النظــام.

والنظــام السياســي ،والنظــام الصناعــي ،بينمــا يشــمل الزمــن

أضافــت العولمــة عليــه الجديــد والمتجــدد ،والمرجــو والمأمــول،
فقــد بحــث اإلنســان العربــي علــى أنســب الطــرق للدخــول فــي
العولم ــة بحي ــث ينف ــض غب ــار س ــيئاتها ويقط ــف ثم ــار حس ــناتها،
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* ملحق إداري بوزارة الخارجية

آراء

مملكة البحرين بيئة جاذبة وأرض
خصبة لتنمية الشراكات الدولية

منى علي المطوع

قديمــا إنهــا دانــة الخليــج العربــي ونبـــذ التطـــرف والعنـــف وهـــذا ليـــس بمســـتغرب علـــى
قيــل عــن مملكــة البحريــن
ً
الشـــتهارها بتجـــارة اللؤلـــؤ ،فموقـــع البحريـــن الجغرافـــي مملك ــة تمث ــل قص ــة نج ــاح عالمي ــة ف ــي مس ــائل التعاي ــش
المميـــز كونهـــا تقبـــع فـــي قلـــب الخليـــج العربـــي جعلهـــا المذهب ــي بي ــن كاف ــة أطي ــاف المجتم ــع البحرين ــي وتنمي ــة
الحريـــات الدينيـــة مـــن منطلـــق احتـــرام مبـــادئ حقـــوق
وجه ــة التج ــارة بالمنطق ــة.
اإلنســـان.
دورا الفتً ـــا فـــي تعزيـــز
اليـــوم مملكـــة البحريـــن تلعـــب
ً
أيضـــا لتعزيـــز
ً
العالقـــات الخليجيـــة وتنميـــة االســـتقرار اإلقليمـــي ،البحريـــن طيلـــة عقـــود مضـــت ســـعت
فالبحري ــن بات ــت وجه ــة دبلوماس ــية ممي ــزة تتواف ــر به ــا كل العالقـــات الخليجيـــة مـــن بـــاب الحفـــاظ علـــى منظومـــة
مقومـــات تنميـــة العالقـــات القويـــة والتحالفـــات الدوليـــة دول مجل ــس التع ــاون الخليج ــي فمواق ــف البحري ــن الثابت ــة
والمرتكـــزات الجغرافيـــة واألمنيـــة وأرض خصبـــة تجتمـــع تج ــاه الحف ــاظ عل ــى األم ــن الخليج ــي ع ــن طري ــق مش ــاركتها
عليهــا دول العالــم لبحــث أهــم القضايــا الدوليــة المعاصــرة ،فـــي حـــرب الخليـــج بالكويـــت وضمـــن قـــوات التحالـــف
واذا مــا أردنــا اســتعراض مكتســبات منتــدى حــوار المنامــة الدول ــي لمكافح ــة اإلره ــاب وذل ــك للح ــد م ــن التهدي ــدات
الســـنوي كأبـــرز مثـــال ســـنرى أن مملكـــة البحريـــن بـــادرت األمنيــة التــي تواجــه دول الخليــج العربــي جــراء التنظيمــات
باســـتضافة عشـــرات مـــن المســـئولين الحكومييـــن وكبـــار اإلرهابيـــة المتطرفـــة وكذلـــك مشـــاركتها الفاعلـــة فـــي
انطالقـــا مـــن
ً
الشـــخصيات والمفكريـــن والعســـكريين واالقتصادييـــن التحالـــف العربـــي لدعـــم شـــرعية اليمـــن
ورج ــال السياس ــة واألم ــن م ــن مختل ــف دول العال ــم لبح ــث إيمانه ــا الراس ــخ وتجديده ــا الدائ ــم عل ــى أهمي ــة الحف ــاظ
أهــم القضايــا اإلقليميــة والدوليــة وتعزيــز العمــل الدولــي علــى عروبــة وشــرعية اليمــن وحمايــة أمــن المملكــة العربيــة
وتوحيـــد الجهـــود ممـــا أكـــد أن مملكـــة البحريـــن تســـعى الس ــعودية م ــن مخاط ــر الجماع ــات اإلرهابي ــة المس ــتهدفة
دائمــا نحــو
لوض ــع القواعـــد العام ــة التـــي ينطل ــق منه ــا كل م ــا مـــن لهــا فالسياســة الخارجيــة لمملكــة البحريــن تتجــه
ً
شـــأنه أن يعمـــل علـــى تعزيـــز الســـام الدولـــي وصـــون كل م ــا يخ ــدم مصلح ــة األمتي ــن العربي ــة واإلس ــامية وال
ننس ــى أن مملك ــة البحري ــن لعب ــت أدوار اس ــتراتيجية هام ــة
حقـــوق اإلنســـان وتنميـــة الشـــراكات الدوليـــة.
مـــن خـــال عضويتهـــا فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي
وق ــد ت ــداول ح ــوار المنام ــة العدي ــد م ــن القضاي ــا الس ــاخنة وجامعــة الــدول العربيــة والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
التــي تهتــم بهــا دول العالــم أجمــع كالقضــاء علــى اإلرهــاب ممـــا عـــزز ســـمعتها وأوجـــد لهـــا بصمـــة مميـــزة علـــى
والتهدي ــدات اإليراني ــة ف ــي المنطق ــة والتحدي ــات األمني ــة مســـتوى المحافـــل الدبلوماســـية الدوليـــة.
واالقتصاديـــة العالميـــة والتعـــاون األمنـــي اإلقليمـــي،
ســـاطعا فـــي
نجمـــا
دائمـــا
فعلـــى أرض مملكـــة البحريـــن تمـــت وللـــه الحمـــد الكثيـــر ســـتبقى مملكـــة البحريـــن
ً
ً
ً
مـــن الحـــوارات المثمـــرة التـــي أكـــدت أن مملكـــة البحريـــن مج ــال العالق ــات الدبلوماس ــية الخليجي ــة والدولي ــة وتمت ــاز
بيئـــة جاذبـــة لمثـــل هـــذه المنتديـــات الدوليـــة ،فالنجاحـــات بالحكمــة واالعتــدال وااللتــزام بالثوابــت الوطنيــة والقوميــة
المســتمرة التــي حققهــا هــذا المنتــدى الدولــي خيــر دليــل والمواثيـــق واالتفاقيـــات الدوليـــة فـــي عالقاتهـــا مـــع
يستش ــهد ب ــه عل ــى أولوي ــات السياس ــة الخارجي ــة لمملك ــة الـــدول .
دائمـــا نحـــو إرســـاء قواعـــد الســـام
البحريـــن المتجهـــة
ً
* كاتبة صحفية بحرينية
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لمحات وطن

ISBN:155N2535-9479

منتزه جنة دلمون المفقودة المائي

يمتــد علــى مســاحة  77000متــر مربــع ويضــم  18مــن أســرع الزالجــات المائيــة وحمامــات الســباحة والنوافيــر.
ـورا فــي
ً
تســتمد ســحرها األســطوري مــن حضــارة دلمــون وقــد شــيدت
وفقــا ألعلــى المعاييــر وأكثرهــا تطـ ً
هــذا المجــال.
*المصدر :هيئة البحرين للسياحة و المعارض

فـعـالـيـات

محاضرة توعوية بعنوان (مشاكل وآالم الرقبة والظهر) بالتعاون مع مركز الشرف
التخصصي للعظام والعمود الفقري
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