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

 1أغس ــطس  -التق ــى حض ــرة صاح ــب الجالل ــة المل ــك
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى
حفظ ــه الل ــه ورع ــاه ،نائ ــب خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزي ــز آل س ــعود ف ــي ج ــدة ،حي ــث أع ــرب جاللت ــه
ع ــن اعت ــزازه بالعالق ــات األخوي ــة التاريخي ــة الت ــي ترب ــط
بي ــن مملك ــة البحري ــن والمملك ــة العربي ــة الس ــعودية،
مشـــيدا جاللتـــه بالـــدور القيـــادي للســـعودية فـــي
ً
الدف ــاع ع ــن األم ــة اإلس ــامية ونص ــرة قضاياه ــا.
ومـــن جانبـــه ،ثمـــن نائـــب خـــادم الحرميـــن الشـــريفين
العالقـــات العريقـــة والروابـــط المتميـــزة التـــي تربـــط
مؤكـــدا ضـــرورة التعـــاون
البلديـــن الشـــقيقين،
ً
والتنســـيق المشـــترك بيـــن البلديـــن بمـــا يحقـــق
مصالحهمـــا المشـــتركة.

زيارة عاهل البالد المفدى لجدة  ..تأكيد لثوابت راسخة
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
دائمــا مــا تحمــل زيــارات حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه رســائل
ً
ومضاميــن مهمــة ،ســواء علــى صعيــد عالقــات مملكــة البحريــن مــع األشــقاء واألصدقــاء أو مــن حيــث رؤيــة المملكــة للقضايــا التــي تمــوج
بهــا الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة ،والتزامهــا بالعمــل الجماعــي وحرصهــا علــى مواصلــة مســاعيها الهادفــة للتوصــل لمســتقبل أكثــر
ازدهارا ليس للمنطقة فحسب ،بل لدول العالم أجمع.
ً
وقــد جــاءت زيــارة عاهــل البــاد المفــدى خــال شــهر أغســطس 2017م لمدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة واجتمــاع جاللتــه
مــع صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود نائــب خــادم الحرميــن الشــريفين ،للتأكيــد علــى جملــة مــن الثوابــت
الراســخة والتــي مــن أهمهــا أن العالقــات بيــن البلديــن هــي عالقــات 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.
قائمــا إزاء كافــة
وبالنظــر إلــى هــذه الطبيعــة القويــة للعالقــات بيــن البلديــن الشــقيقين ،فــإن التنســيق بينهمــا كان وال يــزال وســيظل
ً
ـعيا منهمــا لتعزيــز العمــل المشــترك ،والحفــاظ علــى أمــن واســتقرار األمتيــن
القضايــا ،إدراكًا مــن البلديــن بــأن أمنهمــا كل ال يتجــزأ ،وسـ ً
خطــرا علــى شــعوبها ،وإرســاء ركائــز
العربيــة واإلســامية والتصــدي لكافــة الممارســات التــي تهــدد دولهــا والسياســات التــي تشــكل
ً
السلم على الصعيدين اإلقليمي والدولي وفق أسس ثابتة تضمن ديمومته وتجنب العالم مخاطر غيابه.
وبوضــوح شــديد ،شــدد جاللتــه علــى المكانــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا المملكــة العربيــة الســعودية بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين
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
أداء لهــذه
تؤيــد وتعتــز بمــا تقدمــه المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة مــن خدمــات وتســهيالت لــكل مــن يقصــد األماكــن المقدســة،
ً
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 العالقــة بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية هــي عالقــة 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.

قيادة المملكة
لدى التقائه نائب خادم الحرمين الشريفين في جدة

جاللة الملك المفدى :العالم اإلسالمي يقف مع السعودية في مساعيها ودفاعها عن األمة اإلسالمية

عاهل البالد المفدى خالل اجتماعه مع سمو نائب خادم الحرمين الشريفين

 1أغس ــطس ،ج ــدة  -أك ــد حض ــرة صاح ــب الجالل ــة المل ــك حم ــد
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه
وق ــوف مملك ــة البحري ــن الت ــام والثاب ــت إل ــى جان ــب المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية ف ــي تصديه ــا لإلره ــاب بجمي ــع أش ــكاله،
ودوره ــا الري ــادي بقي ــادة خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين ف ــي تعزي ــز
العم ــل الخليج ــي والعرب ــي واإلس ــامي المش ــترك ،والدف ــاع
ع ــن المصال ــح العربي ــة وحرصه ــا عل ــى تماس ــك ووح ــدة الص ــف
واجتم ــاع الكلم ــة بي ــن األش ــقاء.
وأعـــرب جاللـــة الملـــك المفـــدى ،لـــدى التقائـــه نائـــب خـــادم
الحرميــن الشــريفين صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود فــي جــدة ،عــن عميــق اعتــزازه
وتقديــره للعالقــات األخويــة التاريخيــة التــي أرســتها ورســختها
وش ــائج القرب ــى القوي ــة ورواب ــط اإلخ ــاء والمحب ــة بي ــن قيادت ــي
وش ــعبي البلدي ــن وتعززه ــا الثواب ــت وال ــرؤى المش ــتركة الت ــي
تزي ــد ه ــذه العالق ــات صالب ــة عل ــى م ــر األي ــام.
دائمــا فــي صــف واحد مع
وأكــد جاللتــه وقــوف مملكــة البحريــن
ً
شــقيقتها الكبــرى إليمانهــا التــام بــأن ذلــك هــو الضمــان األكيــد
لثب ــات األم ــن واالس ــتقرار والتص ــدي لألخط ــار والتدخ ــات بم ــا
يحفـــظ أمـــن واســـتقرار دولنـــا وشـــعوبنا الخليجيـــة ويصـــون

مكتس ــباتها التنموي ــة والحضاري ــة.
وأشــار جاللــة الملــك المفــدى إلــى وقــوف العالــم اإلســامي
بأســره مــع الســعودية فــي مســاعيها الخيــرة ودورهــا القيــادي
فـــي الدفـــاع عـــن األمـــة اإلســـامية ونصـــرة قضاياهـــا ،ومـــا
معرب ــا ع ــن
تبذل ــه م ــن جه ــود جب ــارة لتيس ــير أداء فريض ــة الح ــج،
ً
ثقت ــه التام ــة ب ــأن موس ــم الح ــج له ــذا الع ــام س ــيكون متمي ــزً ا
وناجح ــا ،حي ــث تتواف ــر ل ــه كل المقوم ــات الت ــي تمك ــن ضي ــوف
ً
الرحمــن مــن أداء جميــع المناســك بــكل يســر وطمأنينــة وأمــان.
ومـــن جانبـــه ،رحـــب نائـــب خـــادم الحرميـــن الشـــريفين بجاللـــة
الملـــك المفـــدى وبزيارتـــه للمملكـــة ،مثمنً ـــا العالقـــات
العريق ــة والرواب ــط المتمي ــزة الت ــي ترب ــط البلدي ــن الش ــقيقين.
وتـــم خـــال االجتمـــاع اســـتعراض أوجـــه التعـــاون والتنســـيق
المشـــترك بيـــن البلديـــن بمـــا يحقـــق مصالحهمـــا المشـــتركة،
ويعــزز مســيرة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لمــا فيــه
خي ــر دول ــه ومصلح ــة ش ــعوبه الش ــقيقة ،واتفق ــا عل ــى ض ــرورة
قيـــام قطـــر بتصحيـــح مســـار سياســـاتها بمـــا يؤكـــد التزامهـــا
بجميـــع تعهداتهـــا الســـابقة ويلبـــي المطالـــب التـــي قدمـــت
حفاظ ــا عل ــى أم ــن واس ــتقرار المنطق ــة بأس ــرها وذل ــك
ً
له ــا،
لمصلحـــة الجميـــع بمـــن فيهـــم دولـــة قطـــر.

جاللة الملك المفدى يتسلم أوراق اعتماد سفراء إندونيسيا واألردن والنمسا

 ٢٥يولي ــو ،الصخي ــر  -تس ــلم حض ــرة صاح ــب الجالل ــة المل ــك حم ــد ب ــن عيس ــى
آل خليف ــة عاه ــل الب ــاد المف ــدى أوراق اعتم ــاد ثالث ــة س ــفراء ج ــدد ل ــدى مملك ــة
البحريـــن ،وهـــم :ســـعادة الســـيد نـــور شـــهرير راهارجـــو ســـفير الجمهوريـــة
اإلندونيســية ،وســعادة الســيد رامــي صالــح الوريــكات العــدوان ســفير المملكــة
األردني ــة الهاش ــمية ،وس ــعادة الدكت ــور س ــيغور باخ ــر س ــفير جمهوري ــة النمس ــا.
ورحــب جاللــة الملــك المفــدى بالســفراء الجــدد لــدى اســتقبالهم بقصــر الصخيــر،
مشـــيدا جاللتـــه بالعالقـــات الطيبـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولهـــم
ً
الش ــقيقة والصديق ــة ،وم ــا تش ــهده م ــن تق ــدم وتط ــور ف ــي جمي ــع المج ــاالت،
متمني ــا جاللت ــه له ــم كل التوفي ــق والنج ــاح ف ــي مهامه ــم الدبلوماس ــية لتعزي ــز
ً
عالقـــات التعـــاون والصداقـــة مـــع البحريـــن .فيمـــا نقـــل الســـفراء إلـــى جاللـــة
الملـــك تحيـــات رؤســـاء دولهـــم وتمنياتهـــم الطيبـــة لجاللتـــه ،بموفـــور الصحـــة
والســـعادة ،ولمملكـــة البحريـــن وشـــعبها دوام التقـــدم واالزدهـــار.

٢
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جاللة الملك المفدى:
جهود جليلة لخادم الحرمين في إلغاء
القيود على المسجد األقصى
 ٢٧يوليـــو  -أشـــاد حضـــرة صاحـــب الجاللـــة
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه
بالمســاعي الحثيثــة والجهــود الجليلــة لخــادم
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن
عبدالعزيــز آل ســعود ملــك المملكــة العربيــة
الســـعودية الشـــقيقة والتـــي أدت ،بحمـــد
اللـــه ،إلـــى إلغـــاء القيـــود المفروضـــة مـــن
قب ــل س ــلطات االحت ــال اإلس ــرائيلي عل ــى
الدخـــول للمســـجد األقصـــى المبـــارك.

قيادة المملكة
عاهل البالد المفدى وسمو رئيس الوزراء يستقبالن دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية

عاهل البالد المفدى خالل استقباله دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية

 ٢٠أغســطس  -اســتقبل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه
ورعــاه ،دولــة الدكتــور أحمــد عبيــد بــن دغــر رئيــس مجلــس الــوزراء
بالجمهوريــة اليمنيــة الشــقيقة ،حيــث نقــل إلــى جاللتــه تحيــات
أخيــه فخامــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي رئيــس الجمهوريــة
اليمنيــة وتمنياتــه الطيبــة لشــعب البحريــن بــكل التقــدم
واالزدهــار .وجــدد صاحــب الجاللــة حفظــه اللــه خــال اللقــاء
التأكيــد علــى الموقــف الثابــت لمملكــة البحريــن تجــاه الجمهوريــة
اليمنيــة والداعــم للشــرعية بمــا يكفــل عــودة األمــن واالســتقرار
لليمــن.
مــن جانبــه ،أعــرب رئيــس الــوزراء بالجمهوريــة اليمنيــة عــن
شــكره وامتنانــه لجاللــة الملــك المفــدى علــى الوقفــة التاريخيــة
المشــرفة لمملكــة البحريــن وتضحياتهــا النبيلــة بمشــاركتها
ضمــن قــوات التحالــف العربــي فــي عمليــة (إعــادة األمــل).

سمو رئيس الوزراء خالل استقباله دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية

بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة نصــرةً للشــرعية
فــي حفــظ أمــن واســتقرار اليمــن ،وقــد اســتقبل صاحــب
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».
مــن جانبــه ،أطلــع دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء اليمنــي
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى آخــر المســتجدات
والتطــورات علــى الســاحة اليمنية،مؤكـ ًـدا أن مواقــف البحريــن
معربــا عــن االعتــزاز
ـعبا معروفــة،
ً
العروبيــة مل ـكًا وحكومــة وشـ ً
جنبــا إلــى جنــب مــع إخوانهــم فــي الدفــاع
برؤيــة أبنــاء البحريــن ً
عــن اليمــن وحفــظ أمنــه واســتقراره.

لدى استقباله مبعوثي الدول الشقيقة والصديقة

جاللة الملك المفدى يشيد بالعالقات التاريخية الوثيقة مع الكويت والجزائر وكازاخستان والواليات المتحدة
الصخير  -أشــاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه ،لــدى
اســتقباله مبعوثــي عــدد مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة،
بالعالقــات التاريخيــة الوثيقــة التــي تجمــع مملكــة البحريــن مــع
دولــة الكويــت والجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية
والواليــات المتحــدة األمريكيــة وجمهوريــة كازاخســتان ،مؤكـ ًـدا
جاللتــه حــرص المملكــة علــى تعزيــز هــذه العالقــات لمــا فيــه
خيــر وصالــح البلــدان والشــعوب الشــقيقة والصديقــة.
حيــث أعــرب جاللــة الملــك المفــدى ،لــدى تســلمه رســالة
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
الــوزراء وزيــر الخارجيــة مبعــوث أميــر الكويــت ،عــن اعتــزازه
بعمــق العالقــات التاريخيــة والروابــط األخويــة الوثيقــة بيــن
البلديــن الشــقيقين ،مؤكـ ًـدا جاللتــه أن األحــداث والمتغيــرات
التــي تشــهدها المنطقــة تتطلــب مــن الجميــع وحــدة الصــف
والتكاتــف والتــآزر والعمــل المشــترك لمواجهــة كافــة المخاطــر
والتحديــات ،انطالقـ ًـا مــن وحــدة الهــدف والمصيــر.
وأشــار جاللتــه ،لــدى تســلمه رســالة خطيــة مــن أخيــه فخامــة
الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقــة رئيــس الجمهوريــة الجزائريــة
الديمقراطيــة الشــعبية بحضــور معالــي الســيد عبدالقــادر
مســاهل وزيــر الشــؤون الخارجيــة بالجمهوريــة الجزائريــة
الديمقراطيــة الشــعبية حــول العالقــات الثنائية والمســتجدات

اإلقليميــة ،إلــى أهميــة تبــادل مثــل هــذه الزيــارات األخويــة
بمــا يوثــق التعــاون والتشــاور بيــن البلديــن الشــقيقين،
ً
مشــيدا جاللتــه بــدور الجمهوريــة الجزائريــة بقيــادة الرئيــس
بوتفليقــة فــي الدفــاع عــن قضايــا األمــة العربيــة وحرصهــا
علــى تعزيــز التضامــن والتكاتــف بيــن األشــقاء.
كمــا تلقــى جاللــة الملــك المفــدى دعــوة مــن فخامــة
الرئيــس نــور ســلطان نزارباييــف رئيــس جمهوريــة كازاخســتان
الصديقــة ،حــول المشــاركة فــي أعمــال القمــة األولــى
لمنظمــة التعــاون اإلســامي للعلــوم والتكنولوجيــا التــي
تســتضيفها كازاخســتان خــال شــهر ســبتمبر ٢٠١٧م ،وذلــك
لــدى اســتقبال جاللتــه ســعادة الســيد عقــل بيــك كمالدينــوف
نائــب وزيــر الخارجيــة والمبعــوث الخــاص لرئيــس كازاخســتان،
معربــا جاللتــه عــن تمنياتــه بنجــاح هــذه القمــة بمــا يخــدم
ً
مســيرة التنميــة والتطــور فــي البلــدان اإلســامية ،ويعــزز
مجــاالت التعــاون فيمــا بينهــا ،لــكل مــا فيــه خيــر وصالــح
شــعوبها الشــقيقة.
واســتعرض جاللــة 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
العالقــات التاريخيــة الوثيقــة بيــن البلديــن الصديقيــن ،وآخــر
مســتجدات األحــداث فــي المنطقــة واألوضــاع اإلقليميــة
والدوليــة والقضايــا ذات االهتمــام المشــترك.
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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
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء االرتقــاء
بالعنصــر البشــري االهتمــام الكبيــر،
دومــا علــى أن االســتثمار فــي
ويؤكــد
ً
المواطــن هــي الثــروة الحقيقيــة التــي
يجــب أن توجــه إليهــا كافــة الخطــط
والبرامــج التــي تعمــل عليهــا البحريــن
لتحقيــق الــرؤى التنمويــة التــي يحــرص
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد
المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه علــى
تحقيقهــا ،والتــي تجعــل المواطــن في
قلــب أهــداف برامــج التنميــة الشــاملة.
ويعتبــر ســموه حفظــه اللــه االســتثمار
فــي العنصــر البشــري والطاقــات
البحرينيــة الواعــدة هــو الرهــان األضمن
لترســيخ قواعــد تنمويــة مســتدامة
قدمــا باإلنتاجيــة والكفــاءة فــي
تدفــع
ً
مختلــف األجهــزة الحكوميــة ،ويأتــي
برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر

الوطنيــة الــذي التحقــت بــه حتــى اليــوم
ثــاث دفعــات منــذ تدشــينه كأحــد
البرامــج الواعــدة التــي تعــزز التوجهــات
التــي يحــرص ســمو ولــي العهــد علــى
تحقيقهــا لــدى الكــوادر والكفــاءات
البحرينيــة.
ومنــذ انطــاق برنامــج النائــب األول
لتنميــة الكــوادر الوطنيــة في عام 2015
أكــد ســموه علــى أهميــة االســتثمار
فــي الكــوادر الوطنيــة الشــابة،
وتنميتهــا وتعزيــز قدراتهــا ،والوصــول
بهــا إلــى مســتويات احترافيــة تنعكــس
علــى مختلــف قطاعــات التنميــة
واإلنتــاج ،بمــا يحقــق التطلعــات
واألهــداف المنشــودة .وأشــاد ســموه
بمــا أبدتــه الدفعــة األولــى مــن
منتســبي برنامــج النائــب األول لتنميــة
الكــوادر الوطنيــة مــن أســاس قــوي
ونــواة واعــدة النطالقــة هــذا البرنامــج
الطمــوح ،ومواصلــة تطويــره ليحقــق
أهــداف تحفيــز وتشــجيع القيــادات
المســتقبلية الواعــدة فــي القطــاع

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

الدفعة األولى
من برنامج النائب األول
لتنمية الكوادر الوطنية
()2015

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 لاللتحــاق بالبرنامــج أو الكــوادر التــي تلتحــق بالبرنامــج فيمــا
إيجابيــا علــى إقبــال الشــباب البحرينــي علــى إثبــات اســتحقاقهم الغتنــام الفــرص لتحقيــق طموحاتهــم
بعــد أعطــت مؤشـ ًـرا
ً
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.
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إنجازات

لقاء المشاركين في البرنامج مع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ()2016

كمــا أن التنــوع فــي الخبــرات المشــاركة فــي البرنامــج والــذي
يح ــرص علي ــه القائم ــون خ ــال االختي ــار م ــن بي ــن موظف ــي
الجهــات الحكوميــة المختلفــة المتقدميــن للبرنامــج قــد ُأثــرى
البرنام ــج ،حي ــث ش ــملت الدفع ــات المتتالي ــة عل ــى البرنام ــج
الجهــات التاليــة :وزارة الخارجيــة ،مصــرف البحريــن المركــزي،
وزارة الداخليـــة ،وزارة األشـــغال والبلديـــات والتخطيـــط
العمرانــي ،ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ،وزارة الماليــة،
وزارة الصحــة ،وزارة التربيــة والتعليــم ،مركــز دراســات ،وزارة
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة ،المجلـــس األعلـــى للبيئـــة،
هيئــة الكهربــاء والمــاء ،وزارة اإلســكان ،هيئــة تنظيــم ســوق
العم ــل ،بورص ــة البحري ــن ،جامع ــة البحري ــن ،كلي ــة البحري ــن
التقنيـــة ،مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة ،هيئـــة البحريـــن

لقاء المشاركين في البرنامج مع معالي رئيس مجلس النواب ()2015

للثقاف ــة واآلث ــار ،وش ــركة إدام ــة.
وال يعتبـــر برنامـــج النائـــب األول لتنميـــة الكـــوادر الوطنيـــة
البرنام ــج الوحي ــد ال ــذي يأت ــي لتنفي ــذ ال ــرؤى الت ــي يح ــرص
ســمو ولــي العهــد عليهــا والمتمثلــة فــي االســتثمار فــي
الك ــوادر البحريني ــة ،ب ــل كان ــت هن ــاك تجرب ــة ناجح ــة تمثل ــت
ف ــي برنام ــج ول ــي العه ــد للمن ــح الدراس ــية العالمي ــة ال ــذي
وص ــل الي ــوم إل ــى مراح ــل متقدم ــة ومش ــرفة بع ــد م ــرور
ً
عامـــا ،ويتطلـــع ســـموه إلـــى أن يحقـــق برنامـــج تنميـــة
18
الك ــوادر الوطني ــة المزي ــد م ــن النج ــاح والنتائ ــج الملموس ــة
فـــي مخرجاتـــه بمـــا ينعكـــس علـــى منتســـبي الدفعـــات
المتتاليــة التــي تلتحــق بــه مــن موظفــي االجهــزة الحكوميــة
المختلف ــة.

الدفعة الثانية
من برنامج النائب األول
لتنمية الكوادر الوطنية
()٢٠١٦

تحقيقــا لرؤيــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر
ً
الجديــر بالذكــر ،أن برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة يأتــي
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
ـام واحــد إلــى مكتــب النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء وتدريبهــم
الشــابة والمتميــزة مــن الجهــات الحكوميــة لمــدة عـ ٍ
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 أثناء استقباله معالي وزير الخارجية و المشاركين في البرنامج التأسيسي للدبلوماسيين الجدد

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
يستقبل معالي وزير الخارجية والمشاركين في البرنامج التأسيسي للدبلوماسيين الجدد
 ٦أغســطس  -اســتقبل ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة 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 الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه إلــى جميــع المشــاركين فــي البرنامــج الرائــد ،مؤكـ ًـدا ســموه أن جاللــة
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
ـيرا
حمــد آل خليفــة علــى اســتقباله للمشــاركين فــي البرنامــج الــذي يعتبــر مــن البرامــج المهمــة التــي تقدمهــا الــوزارة ،مشـ ً
ملهمــا للشــباب البحرينــي وكلماتــه أثنــاء اســتقبال المشــاركين كان لهــا وقــع كبيــر فــي نفوســهم،
إلــى أن ســموه يعتبــر
ً
ومنحتهــم الثقــة والقــوة مــن أجــل مواصلــة التحــدي ليكونــوا خيــر ســفراء للبحريــن فــي المســتقبل.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالل لقاء إحدى الدبلوماسيات
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إحدى الدبلوماسيات خالل إلقاء كلمة عن مشاركتها في البرنامج التأسيسي

تحركات دبلوماسية
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

 ٣٠يولي ــو ،المنام ــة  -عق ــد أصح ــاب الس ــمو والمعال ــي وزراء
خارجيـــة البحريـــن والســـعودية واإلمـــارات ومصـــر اجتماعهـــم
التنس ــيقي بالمنام ــة ف ــي إط ــار مش ــاوراتهم المس ــتمرة ح ــول
أزمـــة قطـــر ،وضـــرورة إيقـــاف دعمهـــا وتمويلهـــا لإلرهـــاب،
قضائيـــا لـــدى دولهـــم
وتهيئتهـــا المـــاذ اآلمـــن للمطلوبيـــن
ً
وللمتورطيـــن فـــي اإلرهـــاب وتمويلـــه ،ونشـــرها لخطـــاب
الكراهي ــة والتحري ــض ،وتدخالته ــا ف ــي ش ــؤون دول المنطق ــة.
وأع ــرب وزراء الخارجي ــة ع ــن تقديره ــم لتفض ــل صاح ــب الجالل ــة
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن
المف ــدى باس ــتقبالهم ،واالط ــاع عل ــى رؤي ــة جاللت ــه الحكيم ــة
لتحقيـــق المصالـــح العربيـــة المشـــتركة واســـتمرار التضامـــن
الوثي ــق بي ــن ال ــدول األرب ــع فيم ــا يتص ــل بكاف ــة التحدي ــات الت ــي
تواجههـــا ،مســـتعرضين آخـــر التطـــورات إزاء األزمـــة القطريـــة،
واالتصـــاالت التـــي أجروهـــا علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي
والدولـــي.
إل ــى ذل ــك ،أك ــد معال ــي الش ــيخ خال ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد آل
خليفـــة وزيـــر الخارجيـــة ،فـــي مؤتمـــر صحفـــي علـــى هامـــش
االجتمــاع المشــترك ،تمســك الــدول المقاطعــة لقطــر بالمبــادئ
الســتة المعلــن عنهــا فــي االجتمــاع الرباعــي الســابق بالقاهــرة

وفــق موقــف موحــد وثابــت مــن منطلــق حرصهــا علــى األمــن
ـيرا إل ــى ح ــرص دول مجل ــس التع ــاون
القوم ــي العرب ــي» ،مش ـ ً
الخليجـــي علـــى أن تبقـــى الـــدول الســـتة أعضـــاء فاعلـــة فـــي
المجلـــس ،وأال تتســـبب أي منهـــا فـــي الدمـــار والتدخـــل فـــي
ـتنكرا ف ــي الوق ــت ذات ــه تردي ــد
ش ــؤون ال ــدول األخ ــرى ،ومس ـ ً
قط ــر للتصريح ــات اإليراني ــة ح ــول تس ــييس الح ــج.
وكان ــت ال ــدول األرب ــع ق ــد أعلن ــت ف ــي بي ــان مش ــترك ي ــوم 24
يوليـــو  2017عـــن إضافـــة ( )9كيانـــات و( )9أفـــراد إلـــى قوائـــم
اإلرهـــاب المحظـــورة لديهـــا ،وذات االرتبـــاط المباشـــر أو غيـــر
المباشـــر بالســـلطات القطريـــة ،داعيـــن هـــذه الســـلطات إلـــى
التحــرك العاجــل فــي اتخــاذ الخطــوات القانونيــة والعمليــة فــي
مالحقــة األفــراد والكيانــات اإلرهابيــة والمتطرفــة الــواردة فــي
هــذه القائمــة ،والســابقة المعلنــة فــي  8يونيــو لتأكيــد جديتهــا
فـــي نبـــذ اإلرهـــاب والتطـــرف ،واالنخـــراط ضمـــن المجتمـــع
الدولـــي المحـــارب لإلرهـــاب بصرامـــة ووضـــوح ،مؤكـــدة
أنهـــا ســـتقوم مـــع شـــركائها الدولييـــن بمراقبـــة مـــدى التـــزام
الســلطات القطريــة بعــدم احتضــان اإلرهابييــن ودعــم وتمويــل
اإلرهــاب ،واالنقطــاع عــن الترويــج لخطــاب التطــرف والكراهيــة،
واحتض ــان وتموي ــل المتطرفي ــن داخ ــل قط ــر وخارجه ــا.

أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية البحرين والسعودية واإلمارات ومصر خالل اجتماعهم بالمنامة
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تحركات دبلوماسية
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 خالل اجتماعه مع معالي وزير خارجية جمهورية العراق

 ١٣أغســطس ،بغــداد  -أكــد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة حــرص مملكــة البحريــن علــى تعزيــز
العالق ــات األخوي ــة والتع ــاون والتنس ــيق المش ــترك م ــع جمهوري ــة الع ــراق الش ــقيقة ف ــي مختل ــف المج ــاالت ،ودعمه ــا ل ــكل م ــا
في ــه أمنه ــا.
كال عل ــى ح ــده فخام ــة الرئي ــس
ـه
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـال
ـ
خ
ج ــاء ذل ــك
ً
الدكتــور فــؤاد معصــوم رئيــس جمهوريــة العــراق ودولــة الدكتــور حيــدر العبــادي رئيــس الــوزراء ،ومعالــي الدكتــور إبراهيــم الجعفــري
وزي ــر الخارجي ــة ،حي ــث نق ــل له ــم تحي ــات القي ــادة الحكيم ــة ،وتمنياته ــا له ــم بالتوفي ــق ،مؤك ـ ًـدا معالي ــه ح ــرص المملك ــة عل ــى توس ــيع
أط ــر التع ــاون والتنس ــيق المش ــترك بي ــن البلدي ــن الش ــقيقين ،ومثمنً ــا جه ــود الحكوم ــة العراقي ــة ف ــي محارب ــة اإلره ــاب ونجاحه ــا
ف ــي تحري ــر مدين ــة الموص ــل م ــن تنظي ــم داع ــش اإلرهاب ــي.
وم ــن جانبه ــم ،أعرب ــت القي ــادة والحكوم ــة العراقي ــة ع ــن خال ــص تقديره ــا لزي ــارة معال ــي وزي ــر الخارجي ــة ،وتمنياته ــا لمملك ــة البحري ــن
ب ــدوام التق ــدم واالزده ــار ،حي ــث:
كل ــف فخام ــة الرئي ــس العراق ــي معال ــي وزي ــر الخارجي ــة بنق ــل خال ــص تحيات ــه إل ــى القي ــادة الحكيم ــة ،واعت ــزازه بالعالق ــات
األخوي ــة الت ــي تجم ــع بي ــن البلدي ــن الش ــقيقين.
ـددا عل ــى أن اس ــتقرار
أك ــد رئي ــس ال ــوزراء العراق ــي اعت ــزاز ب ــاده بالعالق ــات األخوي ــة التاريخي ــة م ــع مملك ــة البحري ــن ،مش ـ ً
البحريــن والــدول الشــقيقة هــو مــن اســتقرار العــراق ،وأن العمــل العربــي المشــترك ضــرورة لمواجهــة التحديــات المختلفــة.
أشــاد وزيــر الخارجيــة العراقــي بالعالقــات األخويــة ،وبمواقــف المملكــة الداعمــة للعــراق فــي محاربتهــا لإلرهــاب والتطــرف
والعنــف وتجفيــف منابــع تمويلــه أيــا كانــت مصــادره.

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

معالي وزير الخارجية خالل اجتماعه مع معالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري

 ٩أغس ــطس ،المنام ــة  -اجتم ــع معال ــي الش ــيخ خال ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد
آل خليف ــة ،وزي ــر الخارجي ــة ،م ــع أخي ــه معال ــي الس ــيد عبدالق ــادر مس ــاهل
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة بالجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية
الش ــقيقة خ ــال قيام ــه بزي ــارة رس ــمية لمملك ــة البحري ــن.
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وخ ــال االجتم ــاع ،أع ــرب معال ــي وزي ــر الخارجي ــة
ع ــن اعت ــزازه وتقدي ــره لمتان ــة العالق ــات األخوي ــة
المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن
والجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية
مشـــيدا معاليـــه بمـــا
وشـــعبيهما الشـــقيقين،
ً
وصل ــت إلي ــه ه ــذه العالق ــات م ــن تط ــور ونم ــاء،
ومســـتعرضا ســـبل توســـيع أطـــر التعـــاون
ً
والتنســـيق المشـــترك واالرتقـــاء بهـــا إلـــى
مســـتويات أرحـــب علـــى كافـــة األصعـــدة.
مـــن جانبـــه ،أكـــد معالـــي الســـيد عبدالقـــادر
مســـاهل حـــرص الجمهوريـــة الجزائريـــة
الديمقراطي ــة الش ــعبية عل ــى توطي ــد العالق ــات
مـــع مملكـــة البحريـــن وتعزيـــز وتطويـــر العمـــل
المشـــترك فـــي مختلـــف المجـــاالت بمـــا يلبـــي
تطلعـــات البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين.
كمــا تــم خــال االجتمــاع التباحــث والتنســيق حــول
تط ــورات االوض ــاع ف ــي العال ــم العرب ــي وس ــبل
مكافحـــة االرهـــاب والقضـــاء علـــى مســـبباته
وتجفيـــف منابـــع دعمـــه وتمويلـــه.

تحركات دبلوماسية
شارك في االجتماع الوزاري العربي بالقاهرة
معالي وزير الخارجية يدين اإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية في المسجد األقصى
 ٢٧يوليــو ،القاهــرة  -أكــد معالــي
الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل
خليفــة وزيــر الخارجيــة إدانــة مملكــة
البحريــن ورفضهــا القاطــع لإلجــراءات
غيــر القانونيــة وغيــر اإلنســانية ،التــي
أقدمــت عليهــا إســرائيل ،القــوة
مؤخــرا فــي
القائمــة باالحتــال،
ً
المســجد األقصــى المبــارك ،وتحميــل
المســؤولية
االحتــال
ســلطات
الكاملــة ،عمــا جــرى مــن انتهــاكات بحــق
هــذا المــكان المقــدس لــدى المســلمين
فــي مختلــف بقــاع العالــم ،ورفضهــا
اســتهداف الحــرم القدســي الشــريف
بإغــاق أبوابــه ومحاولــة الســيطرة عليــه
بذريعــة المواجهــات اليوميــة.

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

وعــن الحــرم القدســي الشــريف،
وإصرارهــم علــى حقهــم فــي ممارســة
شــعائرهم الدينيــة بــكل حريــة دون أيــة
وصايــة أو قيــود إســرائيلية مرفوضــة،
ســندا
مؤكــدا أننــا ســنظل ،كمــا كنــا،
ً
ً
معربــا معاليــه عــن بالــغ
وعونً ــا لهــم،
ً
الشــكر والتقديــر للجهــود المباركــة
والحثيثــة لملــوك ورؤســاء الســعودية
واألردن ومصــر والمغــرب وفلســطين
فــي الدفــاع عــن المدينــة المقدســة،
ولكافــة المســاعي التــي تبذلهــا
الــدول العربيــة واإلســامية لمواجهــة
االنتهــاكات والممارســات الالأخالقيــة
التــي ترتكبهــا ســلطات االحتــال
اإلســرائيلي.

في اجتماعه مع مبعوثين أمريكيين

معالي وزير الخارجية يشيد بمساعي الواليات المتحدة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
 9أغســطس ،المنامــة  -أشــاد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمد بن
محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة بالتعــاون الخليجــي األمريكــي
المثمــر ،وبالمواقــف الثابتــة والجهــود الطيبــة التــي تبذلهــا
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي مواجهــة اإلرهــاب بكافــة
ـددا معاليــه دعــم مملكــة
أشــكاله وكل مــن يدعمــه أو يمولــه ،مجـ ً
البحريــن لهــذه الجهــود ،مــن منطلــق حرصهــا الدائــم علــى جميــع
شــعوب المنطقــة ومجابهــة المخاطــر التــي تهــدد حاضرهــا
ومســتقبلها وفــي صدارتهــا اإلرهــاب.
ورحــب معاليــه ،لــدى اســتقباله الجنــرال المتقاعــد أنتونــي

زينــي المبعــوث الخــاص للحكومــة األمريكيــة والســيد تيموثــي
لندركنــغ نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــبة الجزيــرة العربيــة ــــ
مكتــب شــؤون الشــرق األدنــى ،بزيارتهمــا إلــى المملكــة فــي
إطــار جولتهمــا اإلقليميــة لمناقشــة أزمــة قطــر.
مــن جانبــه ،أعــرب المبعــوث األمريكــي عــن اعتــزازه بعالقــات
الصداقــة الوثيقــة بيــن البلديــن ،وحرصــه علــى مواصلــة
ـيدا
التنســيق والعمــل المشــترك لحمايــة أمــن المنطقــة ،مشـ ً
بالجهــود التــي تبذلهــا مملكــة البحريــن ألجــل تحقيــق هــذا
الهــدف الــذي يســهم فــي تعزيــز األمــن والســلم الدولييــن.

يقدم أوراق
سعادة سفير مملكة البحرين في واشنطن
ّ
اعتماده إلى رئيس الواليات المتحدة األمريكية
 ٢٢يولي ــو ،واش ــنطن  -نق ــل س ــعادة الش ــيخ عبدالل ــه ب ــن راش ــد
بـــن عبداللـــه آل خليفـــة تحيـــات حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك
حم ــد ب ــن عيس ــى ال خليف ــة عاه ــل الب ــاد المف ــدى حفظ ــه الل ــه
ورعـــاه ،وصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر ،وصاحـــب الســـمو الملكـــي
األمي ــر س ــلمان ب ــن حم ــد آل خليف ــة ول ــي العه ــد نائـ ــب القائـ ــد
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ،إلـــى فخامـــة
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب رئيـــس الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال تقدي ــم س ــعادته أوراق اعتم ــاده كرئي ــس للبعث ــة
الدبلوماســـية البحرينيـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة.
هـــذا وقـــد هنـــأ بـــدوره فخامـــة الرئيـــس األمريكـــي ســـعادة
ً
مشـــيرا
الســـفير بمناســـبة تعيينـــه فـــي هـــذا المنصـــب الهـــام
إل ــى أن الوالي ــات المتح ــدة ومملك ــة البحري ــن كانت ــا دائم ـ ًـا وأب ــداً
مثـــاال ُيحتـــذى بـــه مـــن حيـــث الشـــراكات االســـتراتيجية بينهمـــا
فـــي جميـــع القطاعـــات األساســـية والحيويـــة.

سعادة سفير مملكة البحرين في واشنطن خالل تقديم أوراق اعتماده لفخامة الرئيس األمريكي
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٩

مواقف

مواقف مملكة البحرين خالل شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠١٧

 31يوليو

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

 ١أغسطس

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

 ٤أغسطس

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

 ١٠أغسطس

وزارة الخارجيــة تديــن حــادث الدهــس الــذي وقــع فــي ضاحيــة لوفالــوا بيــري بالقــرب مــن
مدينــة باريــس بالجمهوريــة الفرنســية.

 ١٣أغسطس

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

 ١٥أغسطس

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

 ١٥أغسطس

١٠

وزارة الخارجيــة تؤكــد بــأن تصريحــات وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســيد ركــس تيلرســون حــول
مملكــة البحريــن بتاريــخ  15أغســطس  ،2017غيــر 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.

 ١٧أغسطس

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

 ٢٠أغسطس

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

 ٢٧أغسطس

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

 ٢٩أغسطس

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

 ٢٩أغسطس

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

 31أغسطس

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

شمولية وتنوع اإلنجازات
حققــت مملكــة البحريــن العديــد مــن اإلنجــازات الرياضيــة علــى
المســتوى اإلقليمــي والعالمــي والتــي جــاءت بفضــل الدعــم
الكبيــر المقــدم مــن قبــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه
ورعــاه ورؤيــة جاللتــه النيــرة فــي تهيئــة األجــواء المثاليــة أمــام
منتســبي قطاعــي الشــباب والرياضــة لتحقيــق المزيــد مــن
تمامــا مــع
اإلنجــازات الباهــرة باســم المملكــة ،وبمــا يتطابــق
ً
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
لرئيــس مجلــس الــوزراء.
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

صاحب السمو ولي العهد
والكوادر الوطنية
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
كنــت أحــد أعضائهــا وبمشــاركة الفتــة مــن عــدد مــن منتســبي
وزارة الخارجيــة الموقــرة ،األمــر الــذي فتــح مجــاالت أرحــب نحــو
االهتمــام بالطاقــات الشــبابية الواعــدة نحــو أداء دبلوماســي
متميــز ومتناغــم مــع رؤيــة الــوزارة الموقــرة فــي الريــادة
الدبلوماســية واالقتصاديــة.
والزالــت كلمــات ســمو ولــي العهــد فــي حــب التحــدي وعشــق
اإلنجــاز خــال الملتقــى الحكومــي األول  2016يتــردد صداهــا
دائمــا حاضــرة فــي ذهنــي كــون هــذا الملتقــى مــن
وأتمثلهــا
ً
أهــم المحطــات التــي كان لنــا الشــرف فــي حضورهــا ،فقــد
شــكلت كلمــات ســموه رؤيــة اســتراتيجية مهــدت الطريــق نحــو
عمــل حكومــي فاعــل.
إن التحديــات التــي تواجههــا مملكــة البحريــن علــى الصعيــد

السيد
هشام بن محمد الجودر
حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة 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
عاليــا فــي مختلــف المحافــل.
ورفــع اســمها وعلمهــا ً
إن المتتبــع لمــا حققتــه الحركــة الرياضيــة والشــبابية البحرينيــة
علــى مــدار الفتــرة الماضيــة ليالحــظ أنهــا مدعــاة للفخــر
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
ســنالحظ 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.
* وزير شؤون الشباب والرياضة

أحمد الطريفي
المحلــي واإلقليمــي والدولــي ،تتطلــب تظافــر الجهــود فــي
تهيئــة وإعــداد الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة والمدربــة لتكــون خيــر
معيــن ومســاند للنهــوض بمســيرة التنميــة الوطنيــة علــى كافــة
األصعــدة وفــي شــتى المجــاالت ،وذلــك جوهــر مــا جــاءت بــه
أهــداف برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة.
فمــن خــال التدريــب المكثــف علــى المهــارات البحثيــة والتحليليــة
والقياديــة ،وعبــر التواصــل المباشــر مــع صانعــي القــرار،
والمشــاركة الفاعلــة فــي متابعــة تنفيــذ برنامــج عمــل الحكومــة،
ســاهم البرنامــج فــي تهيئــة قاعــدة مــن الكــوادر الوطنيــة علــى
كافــة الجهوزيــة واالســتعداد لالنخــراط فــي مســيرة تطوير األداء
الحكومــي ورفــع كفاءتــه وفاعليتــه.
تحيــة شــكر وتقديــر إلــى صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد
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.
* سكرتير ثاني بوزارة الخارجية
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بيت الجسرة

معماريــاُ ،بنِ ــي البيــت
ُبنــي بيــت الجســرة فــي العــام 1907م ،حيــث ُولِ ــد المغفــور لــه الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة.
ً
بالطريقــة التقليديــة الريفيــة البســيطة ،إذ يتكـ ّـون مــن غــرف صغيــرة مرتبــة حــول باحــة مركزيــة .فــي الوقــت الحالــي تـ ّـم َشـ ْـغل
البيــت كمركــز للحــرف التقليديــة واألعمــال اليدويــة.
*المصدر :هيئة البحرين للثقافة والتراث

اقتــصاديـات

دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﺑﺘﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  45.6%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2020ﺑﻨﺴﺒﺔ 5%
ً
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
إﺣﺼﺎءات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺎت اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

٪٣٥٫٧

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺮﻳﺠﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

٪٦٠

١٢

ﻳﻌﻮد ﻧﻤﻮ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻻرﺗﻔﺎع
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ً
ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
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ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺮأة .٪٥٦
ال
اﻟﻤﺼﺪر :ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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