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مقال:

مجلس  بقرار  ترحب  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
في  النار  إطالق  وقف  بشأن   ٢٤٥١ رقم  األمن 

الحديدة بالجمهورية اليمنية
وقف  بشأن   ٢٤٥١ رقم  األمن  مجلس  قرار  بصدور  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  ترحب 
تم  ما  لمتابعة  دوليين  مراقبين  وإرسال  اليمنية  بالجمهورية  الحديدة  في  النار  إطالق 
وإرادة  رغبة  يعكس  والذي  السويد،  مملكة  في  اليمنية  األطراف  بين  عليه  االتفاق 
الثالث  المرجعيات  إلى  يستند  شامل  نهائي  حل  إلى  التوصل  في  الدولي  المجتمع 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار  الخليجية وآليتها  المتفق عليها وهي المبادرة 
مجلس األمن رقم ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥، وذلك بما يؤدي إلى استتباب األمن والسلم في 
جميع أنحاء اليمن ويحفظ وحدته وسالمة أراضيه، وينهي التدخل اإليراني في شؤونه 

الداخلية.
وإذ تشيد وزارة الخارجية بالجهود والمواقف اإليجابية ألعضاء مجلس األمن وخاصة دولة 
لدعم  العربي  التحالف  ودور  المتحدة  والمملكة  األمريكية  المتحدة  والواليات  الكويت 

الشرعية في اليمن، والتي أدت إلصدار هذا القرار المهم، فإنها تعرب عن 
تطلعها لمواصلة دعم المجتمع الدولي لجهود سعادة السيد 

العام  األمين  مبعوث  غريفيث  مارتن 
لألمم المتحدة لليمن، 

هذا  تنفيذ  لضمان 
القرار.

وزارة الخارجية ترحب بالتقرير الصادر عن وزير شؤون 
حقوق اإلنسان بوزارة خارجية المملكة المتحدة

الخاص  والمبعوث  اإلنسان  حقوق  شؤون  وزير  أحمد  طارق  اللورد 
لرئيسة الوزراء البريطانية لحرية الدين والمعتقد:

"إن تحقيق مملكة البحرين الفئة األولى خليجًيا (١ TIER) ضمن التقرير السنوي 
لوزارة الخارجية األمريكية الخاص بمكافحة االتجار باألشخاص، دليل على الجهود 
المتحدة  المملكة  وإن  القضية،  هذه  مواجهة  في  البحرين  لمملكة  المبذولة 
تدعم هذه الجهود، وتدعو البحرين لمشاركة تجربتها بشكل أوسع والسيما مع 

األشقاء في دول الخليج"

خارجية  بوزارة  اإلنسان  حقوق  شؤون  وزير  عن  الصادر  بالتقرير  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  ترحب 
المملكة المتحدة، بشأن حقوق اإلنسان في مملكة البحرين ودول أخرى تحظى باألولوية لدى وزارة 

خارجية المملكة المتحدة في مجال حقوق اإلنسان.

لحقائق  واستناده  عالية وموضوعية  مهنية  التقرير من  هذا  به  اتسم  بما  الخارجية  وزارة  تشيد  وإذ 
واضحة تعكس جهود مملكة البحرين في ترسيخ حقوق اإلنسان والحريات وما حققته من إنجازات 
الخاص  األمريكية  الخارجية  وزارة  تقرير  في  األولى  الفئة  ضمن  البحرين  مملكة  حلول  بينها  ومن 
بتصنيف الدول بمجال مكافحة االتجار باألشخاص كأول دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
الثابت في  البحرين بنهجها  التزام مملكة  العالمي، فإنها تؤكد  إفريقيا تحصل على هذا التصنيف 
التعاون مع األصدقاء من أجل تعزيز مفهوم احترام حقوق اإلنسان وصون الحريات وفق المعايير 

الدولية، ومواصلة العمل على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال.

يقدم  الخارجية  وزير  معالي 
التعازي بوفاة فخامة الرئيس 
األسبق  الرئيس  بوش  جورج 

للواليات المتحدة األمريكية
بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  نقل 

خالص  الخارجية،  وزير  خليفة  آل  محمد 

الجاللة  صاحب  حضرة  ومواساة  تعازي 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

الموقر،  الوزراء  رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  وصاحب  المفدى،  البالد 

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

الرئيس  بوفاة  األمريكية،  المتحدة  الواليات  رئيس  ترامب  الرئيس دونالد  إلى  الوزراء،  لرئيس مجلس 

جورج بوش الرئيس األسبق للواليات المتحدة األمريكية.

جاء ذلك خالل زيارة وزير الخارجية لسفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين لتقديم واجب 

العزاء بوفاة الرئيس جورج بوش، إذ أعرب الوزير عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد 

بين  التاريخية  العالقات  تعزيز  في  الفقيد  إسهامات  مستذكًرا  األمريكية،  المتحدة  الواليات  ولشعب 

المشرفة في ترسيخ  المتحدة األمريكية على مختلف األصعدة، ومواقفه  البحرين والواليات  مملكة 

األمن والسلم في المنطقة والعالم.

أنقرة  في  البحرين  مملكة  سفير  رسالة 
البحرين مملكة  الوطنية في  األعياد  بمناسبة 

العيد الوطني هو يوم الفخر واالعتزاز بإنجازات بحريننا الحبيبة، ونتقدم بمناسبة احتفال مملكة 
البحرين بأعيادها الوطنية في يومي ١٦ و١٧ ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة 
في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام ١٧٨٣ ميالدية، والذكرى ٤٧ النضمامها 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لتسلم   ١٩ والذكرى  العضوية،  كاملة  كدولة  المتحدة  األمم  في 
المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجاللة 
النهج  وضع  الذي  ورعاه،  الله  حفظه  المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
وحقق  تنفيذه،  متابعة  على  حكيمة  برؤية  جاللته  وحرص  والشامل،  الكبير  الحضاري  اإلصالحي 
نهضة للبحرين في جميع المجاالت يعتز بها كل مواطن ومقيم، وإلى صاحب السمو الملكي 
الله، والذي حرص على تماسك  الوزراء حفظه  األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس 
بتنمية شاملة  الوطن وتقدمه ورقيه، والتزامه  البحريني، وعمل بكل إخالص من أجل  المجتمع 
مستدامة، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
للرقي  خطاه  الخير  طريق  على  وسدد  الله،  حفظه  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
غده  البحريني  المواطن  ليعيش  البحريني  بالمجتمع  والرقي  المجاالت،  جميع  في  بالبحرين 
ومستقبله أفضل من يومه، وليواجه متغيرات العصر ومتطلباته بشكل فعال. والتهنئة موصولة 
أيضًا للشعب البحريني الحريص كل الحرص على التناغم بين القيادة والشعب، القابضين بكل فخر 
واعتزاز على وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وهذا التناغم واالنسجام وحده أروع هدية تقدم 
لوطننا في ذكرى العيد الوطني المجيد، فالعيد الوطني لمملكة البحرين الذي تتألق فيه المسيرة 
البحرينية المباركة وتزدهر عاًما بعد عام يمثل ميقاًتا للفخر واالعتزاز والوفاء في ظل قائد مسيرة 

اإلصالح الشامل والتنمية المستدامة. 

هذا وإن شعب البحرين الطامح للبناء والتنمية وهو يحتفل بأعياده الوطنية للمملكة الغالية يجدد 
الوالء واالنتماء، ويرسخ قيم المواطنة وحب الوطن، والحفاظ على مكتسباته، ولدينا في البحرين 

كفاءات قادرة على النهوض بالوطن وتحقيق أحالم وطموحات القيادة والشعب. 

ورعاه  الله  حفظه  المفدى  الملك  جاللة  حرص  إلى  أنوه  أن  االحتفاالت  هذه  في  يفوتني  وال 
لهو  السنوية  البحرين  مملكة  احتفاالت  ضمن  الشهيد  يوم  بتخصيص  الثاقبة  ونظرته  الخاص، 
مدعاة فخر واعتزاز تتجسد فيه قيم الوالء واالنتماء للوطن في أسمى معانيها، وهو رمز لألصالة 
والوفاء لألبطال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للبحرين، فاستحقوا أن يعيشوا في عقولنا 
واالمتنان  والتقدير  التحية  ونوجه  أرواحهم،  على  ونترحم  بهم  جميًعا  ونحتفي  جميًعا،  ووجداننا 
آلبائهم وأمهاتهم وزوجة كل واحد منهم وأبنائهم وبناتهم وذويهم، وسيظل كل مواطن بحريني 
يوم  هو  الشهيد  يوم  يكون  أن  نسعى  أن  وعلينا  العرفان،  مشاعر  وألسرهم  للشهداء  يحمل 

التالحم والتضامن والتراحم والوحدة الوطنية. 

أختم حديثي داعًيا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه االحتفاالت والمناسبات السعيدة على 
والتقدم واالزدهار،  الخير واألمان واالستقرار  كل  العالم  المنفتحة على  للسالم  المحبة  البحرين 

ومن مجد إلى مجد أعمق بإذن الله. وأدام الله عزك يا بحريننا الغالية... 

د.إبراهيم يوسف العبدالله
سـفير مملكة البحرين لـدى الجمهورية التركية

مملكة  انتخابات  في  تاريخية  مشاركة  نسبة 
السلطة  تترأس  بحرينية  امرأة  وأول  البحرين.. 

التشريعية

للتصويت في  األولية  المشاركة  بلغت نسبة 
االنتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين 
نسبة  من  أعلى  وهي   ٪٦٧  ،٢٠١٨ للعام 
 .٪٥٣ كانت  والتي   ٢٠١٤ عام  التصويت 

وتعكس هذه النسبة التاريخية ثقة 
بمؤسسات  البحرينيين  المواطنين 

المسيرة  دعم  على  وحرصهم  الدولة، 
الديمقراطية في مملكة البحرين.

زينل  عبدالله  بنت  فوزية  السيدة  معالي  وتعد 
تتقلد  بحرينية  إمرأة  أول  النواب  مجلس  رئيس 
منصب رئيس السلطة التشريعية، بعد فوزها 

بانتخابات المجلس وحصدها 25 صوًتا.
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#ديرتنا_كلنا  حملة  تطلق  الخارجية  وزارة 
البحرين  بمملكة  الوطني  التعايش  حول 

بمناسبة األعياد الوطنية


