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�رضورة حما�صـــرة الإرهــاب وجتفيـف منابعــه

تعاون م�صرتك و�صعي م�صتمر لتعزيز العالقات مع ال�صني

تبني املبادرات للتعامل مع التحوالت املت�شارعة... رئي�س الوزراء ونائب امللك:

م�شيًدا باإجنازات التنمية االقت�شادية... �شمو ال�شيخ �شلمان بن خليفة:

املنامة- بنا: التقى نائب جاللة امللك ويل 

العهد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

حم���د اآل خليفة ، بق�رص الق�شيبية �شباح اأم�س، 

رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة.

وا�شتعر����س �شموهم���ا جمم���ل التطورات 

االإقليمي���ة  ال�شاحت���ن  عل���ى  وامل�شتج���دات 

والدولي���ة، اإذ اأكد �شموهما باأن التحوالت التي 

ي�شهدها الع���امل تتطلب تبني املبادرات التي 

ت�شم���ن التعام���ل االأمث���ل م���ع تاأثرياتها على 

ال�شاأن الوطني واالإقليمي.

و�ش���دد �شموهم���ا عل���ى اجله���ات املعنية 

ب����رصورة و�ش���ع اخلطط الفعال���ة التي جتعلها 

قادرة على تقدمي خدماته���ا للمواطنن وفق 

امل�شتوي���ات املرتفع���ة يف اأي وقت وحتت اأي 

ظرف.

كما اأكد �شموهما �رصورة حما�رصة االإرهاب 

وجتفي���ف منابع���ه ومن���ع تاأثريه عل���ى التقدم 

التنم���وي وعل���ى اال�شتق���رار اأمن���ي، م�شددين 

�شموهم���ا عل���ى اأهمي���ة حمارب���ة االأيديولوجية 

والفك���ر املنح���رف واخلطاب املتط���رف الذي 

يغذي االإرهاب.

وخ���الل اللقاء هناأ �شاح���ب ال�شمو امللكي 

نائب جاللة امللك ويل العهد - �شاحب ال�شمو 

امللكي رئي�س الوزراء بزواج حفيد �شموه �شمو 

ال�شي���خ خليفة ب���ن علي بن خليف���ة اآل خليفة، 

متمني���ا �شم���وه ل�شمو ال�شيخ خليف���ة بن علي، 

حياة زوجية ملوؤها ال�شعادة.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل م�شت�ش���ار �شاح���ب 

ال�شم���و امللكي رئي�س الوزراء �شم���و ال�شيخ �شلمان 

بن خليفة اآل خليفة اأم����س �شفري جمهورية ال�شن 

ال�شعبية لدى مملكة البحرين كاي زن هومج.

وتب���ادل �شم���و ال�شيخ �شلم���ان ب���ن خليفة اآل 

خليف���ة مع �شف���ري جمهورية ال�ش���ن ال�شعبية لدى 

مملك���ة البحري���ن م���ا يرب���ط ب���ن مملك���ة البحرين 

وجمهوري���ة ال�ش���ن ال�شعبية من عالق���ات متميزة 

وتع���اون م�ش���رتك و�شعي���ا م�شتم���را لتعزي���ز ه���ذه 

العالقات املثمرة.

واأ�ش���اد �شموه مبا حققته ال�ش���ن على �شعيد 

التنمي���ة االقت�شادية وغريها م���ن املجاالت، متمنيا 

�شم���وه املزي���د من التق���دم واالزدهار عل���ى �شعيد 

العالق���ات والتع���اون البحرين���ي ال�شين���ي ملا فيه 

امل�شلحة امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شديقن.

م���ن جانبه، عرب ال�شف���ري ال�شيني ع���ن خال�س 

�شكره وتقديره ل�شم���و ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل 

خليف���ة على دعمه امل�شتم���ر؛ لتعزيز العالقات بن 

البلدين ال�شديقن.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال �شمو نائب امللك	

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب 

اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 

برقية تهنئة اإىل احلاكمة العامة لنيوزيلندا 

بات�شي ري���دي؛ وذلك مبنا�شبة ذكرى العيد 

الوطني لبالده���ا، واأعرب جاللت���ه فيها عن 

اأطي���ب تهانيه ومتنياته لها مبوفور ال�شحة 

وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنام���ة - بن���ا: اجتم���ع امل�شت�ش���ار 

الثق���ايف ب�شف���ارة البحري���ن ل���دى دول���ة 

قطر ال�شقيق���ة يو�شف الك���واري مبديرة 

مكتب “اليون�شكو” االإقليمي بالدوحة اآنا 

بوليني، مبق���ر املكتب، اإذ اطلع على اأهم 

م�رصوعات وبرامج املكت���ب، وبحث تعزيز 

التعاون بن املكتب وامللحقية الثقافية 

البحرينية. وخ���الل االجتماع، اأكدت مديرة 

مكت���ب اليون�شك���و اأن جائ���زة اليون�شك���و 

تكنولوجي���ا  ال�شتخ���دام  حم���د  املل���ك   -

املعلوم���ات واالت�ش���ال يف التعليم متثل 

مب���ادرة عامليًة ممي���زة وناجح���ة لت�شجيع 

ا�شتخدام املنظومة التعليمية االإلكرتونية 

على ال�شعيد ال���دويل، االأمر الذي يعك�س 

االهتم���ام الذي تولي���ه البحري���ن بتطوير 

التعليم حمليًّا ودوليًّا.

ث���م �شّل���م امل�شت�شار الثق���ايف مديرة 

املكت���ب ن�شًخ���ا من الع���دد اجلديد ملجلة 

“جلنة البحري���ن الوطنية للرتبية والعلوم 
والثقافة”، والتي متثل خال�شة ن�شاطات 

وفعالي���ات اللجن���ة الوطني���ة يف الف���رتة 

املا�شي���ة، ف�ش���اًل عن ت�شمنه���ا عدًدا من 

الدرا�شات والبحوث الرتبوية احلديثة.

املنامة - بنا: بعث نائب جاللة امللك ويل 

العهد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة بربقية تهنئة اإىل �شاحبة ال�شمو 

امللكي االأم���رية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 

قرين���ة عاه���ل البالد رئي�ش���ة املجل����س االأعلى 

للمراأة، مبنا�شب���ة منحها قالدة امل���راأة العربية 

م���ن جامع���ة ال���دول العربي���ة، وذل���ك تقدي���راً 

مل�شاهمات �شموه���ا اجلليلة وجهودها احلثيثة 

واملوؤث���رة يف دعم احل���راك املوؤ�ش�شي لنهو�س 

املراأة العربية وا�شتمرار تقدمها.

وفيما يلي ن�س الربقي���ة: �شاحبة ال�شمو 

امللك���ي  الوالدة العزيزة االأم���رية �شبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة قرين���ة جاللة امللك املفدى 

رئي�شة املجل�س االأعلى للمراأة حفظها اهلل

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي����رصين اأن اأتق���دم اإىل �شموك���م الك���رمي 

بخال�س التهاين والتربيكات على نيل �شموكم 

تك���رمي اجلامعة العربية مبنحك���م  قالدة املراأة 

العربية وذلك تقديرا جلهود �شموكم ودعمكم  

الرا�ش���خ ال���ذي توالون بذل���ه لتمك���ن املراأة 

وتوجيه االهتمام البالغ ب�شوؤونها.

اإن ه���ذا التك���رمي على امل�شت���وى العربي 

ل�شخ����س �شموك���م الك���رمي ه���و مو�ش���ع فخ���ر 

واعت���زاز من قب���ل اجلميع و خا�شة م���ن جامعة 

الدول العربية بدوركم وا�شهاماتكم املتعددة 

ل�شال���ح  امل���راأة العربي���ة و قي���ادة امل�شاري���ع 

واالإجن���ازات الكب���رية الت���ي حتقق���ت للم���راأة 

البحريني���ة كمكت�شب���ات هام���ة اأك���دت مكان���ة 

امل���راأة البحرينية يف املجتمع البحريني يف �شوء 

توجيه���ات جالل���ة املل���ك املف���دى حفظ���ه اهلل 

ورعاه من دع���م ملختلف برامج التمكن للمراأة 

يف خمتلف القطاعات.

يوف���ق  ان  القدي���ر   العل���ي  اهلل  اأ�ش���األ 

جهودك���م وان يكل���ل خطواتكم دائم���ا بالنجاح 

وان ميت���ع �شموكم بال�شحة والعافية ملوا�شلة 

م�شرية العطاء واالجناز.

ابنكم

�شلمان بن حمد اآل خليفة

نائب جاللة امللك ويل العهد

امللك يهنئ نيوزيلندا 

بالعيد الوطني

بوليني: جائزة اليون�شكو 

- امللك مبادرة ناجحة

نائب امللك يهنئ 

االأمرية �شبيكة

• جاللة امللك	

• �شمو ال�شيخ �شلمان بن خليفة م�شتقبالً ال�شفري ال�شيني	

املنام���ة - بنا: اأك���د رئي�س واأع�ش���اء اللجنة 

الربملاني���ة النوعي���ة لل�شب���اب والريا�شة مبجل�س 

الن���واب اأن مب���ادرة عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة 

املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة باإط���الق جائزة 

جاللت���ه لتمكن ال�شباب لتحقي���ق اأهداف التنمية 

امل�شتدامة جاءت لتوؤكد حر�س جاللته على تعزيز 

دور ال�شب���اب العاملي يف التنمية امل�شتدامة، بدءاً 

باال�شتثم���ار يف تعليمه���م وتدريبه���م وتاأهيلهم، 

وحثهم على التفك���ري والتحليل واالإبداع والتمّيز، 

م���روراً بتوفري البيئ���ة املنا�شب���ة مل�شاركتهم يف 

العم���ل والبن���اء يف اأوطانه���م. واأ�شار الن���واب اإىل 

اأن اإط���الق جائ���زة امللك حمد جعلت م���ن البحرين 

حم���ط اأنظ���ار العامل ملا حتمل���ه من اأه���داف نبيلة 

على ال�شباب العامل���ي يف تهيئة الظروف وتعبيد 

الطريق اأمام ال�شباب البحريني والعاملي؛ من اأجل 

امل�شارك���ة يف حتقيق اأه���داف التنمية امل�شتدامة 

وو�شع االأفكار االإبداعية واالحرتافية التي تو�شل 

اإىل حتقيق االأهداف االأممية للتنمية امل�شتدامة. 

واأ�شافوا اأن جائ���زة امللك حمد �شتعمل على 

ح���ث دول الع���امل والهيئات احلكومي���ة واخلا�شة 

والقط���اع االأهل���ي لتمك���ن ال�شب���اب؛ ليكون���وا 

الو�شيل���ة املثل���ى للو�ش���ول اإىل حتقي���ق اأهداف 

التنمية امل�شتدام���ة باالإ�شافة اإىل توحيد اجلهود 

العاملية يف بوتقة واحدة لتمكن ال�شباب وتكون 

اأ�شا�شه���ا جائزة امللك حمد التي حتمل يف طياتها 

اأهدافا نبيلة جتاه ال�شباب وم�شتقبل العامل باأ�رصه. 

واأ�ش���اروا اإىل اأن خطاب جالل���ة امللك لالأمن 

الع���ام لالأمم املتح���دة واملت�شمن اآف���اق التعاون 

ب���ن البحري���ن واالأمم املتحدة ج���اء ليوؤكد الدور 

الريادي للمملكة يف ال�شعيد العاملي. 

اإبراهي���م  النائ���ب  اللجن���ة  رئي����س  ويق���ول 

احلم���ادي “اإن اجلائ���زة تاأتي كمب���ادرة من جاللة 

ال���دول  مبختل���ف  ال�شب���اب  لت�شجي���ع  املل���ك، 

بامل�شارك���ة واالإ�شه���ام يف التنمي���ة امل�شتدام���ة، 

وم���ن �شاأنها اأن ت�شهم يف تق���دم وتطور ال�شعوب 

على مدار ال�شنوات املقبلة خ�شو�شا اأن املبادرة 

العاملي���ة تعت���رب االأوىل من نوعها عل���ى م�شتوى 

الع���امل”. واأ�شاف “اإن ال�شباب طاقة كامنة تتفرع 

منه���ا الهم���م والعزمي���ة لتحيك ق�ش����س النجاح 

وحتاك���ي التج���ارب املمي���زة التي ميك���ن عربها 

حتقيق اأه���داف التنمي���ة امل�شتدام���ة اإ�شافة اإىل 

اإ�رصاكهم يف �شنع القرار”. 

و����رصح النائب علي ب���و فر�شن ب���اأن “جائزة 

املل���ك تاأتي كخطوة تثل���ج �شدورن���ا؛ باعتبارها 

تن���م عن حر�س جاللته عل���ى تاأ�شيل دور ال�شباب 

العامل���ي لالرتق���اء باأوطانه���م ع���رب ا�شتنها����س 

هممهم ليكونوا مناذج فاعلة يف املجتمع”. 

واأ�شار اإىل “اأن اجلائ���زة حتمل اأهدافاً �شامية 

تتمحور حول حتفيز خمتل���ف القطاعات لالهتمام 

بتمك���ن ال�شب���اب واال�شتثم���ار فيه���م ل�شم���ان 

اال�شتدام���ة والتعري���ف باأهمي���ة اإ����رصاك ال�شب���اب 

اأن  خ�شو�ش���ا  امل�شتدام���ة،  التنمي���ة  عملي���ة  يف 

اجلائ���زة حتتل ثقال دوليا يخ���دم موؤ�رصات التنمية 

امل�شتدام���ة ويرق���ى بقط���اع ال�شب���اب يف خمتلف 

البلدان”. 

وي�شيف النائب جالل كاظ���م “تاأتي اجلائزة 

لتمك���ن ال�شب���اب والرتكيز عل���ى االهتمام بهم، 

وحثهم على االهتمام واحت���واء ال�شباب وت�شجيعاً 

لتح�شن البنية التحتية املتعلقة بال�شباب لتعود 

بالنفع على خمتل���ف ال�رصائح ال�شبابي���ة والداعمة 

لل�شباب”. وبن “ت���درك البحرين اأهمية االعتماد 

عل���ى ال�شباب كمح���رك اأ�شا�س للعملي���ة التنموية 

امل�شتدامة، فال�شباب هم ع�شب املجتمع ومكّونه 

الرئي����س وه���م الذي���ن اأثبت���وا منذ عق���ود م�شت 

اأنه���م قادرين على تقدمي م���ا هو جديد عرب طرح 

االأفكار التطويري���ة والطموحة، واالبتكار واالإبداع 

يف تنفيذ كل التطلعات”. 

العاهل يحر�ص على دور ال�صباب العاملي يف التنمية امل�صتدامة
اأ�شادوا باإطالق جائزة امللك حمد لتمكن ال�شباب... نواب: 


