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األحــــــداث

مت�س ِّلم ًا �أوراق اعتماد �سفراء �إندوني�سيا والأردن والنم�سا..

جاللة امللك ي�شيد بالعالقات القائمة بني البحرين ودولهم

ت�����س��ل��م ح�����ض��رة ���ص��اح��ب اجل�لال��ة
امل��ل��ك حمد ب��ن عي�سى �آل خليفة
ع��اه��ل ال��ب�لاد امل��ف��دى حفظه اهلل
يف احتفال جرى بق�صر ال�صخري
�أم�������س ال���ث�ل�اث���اء �أوراق اع��ت��م��اد
ث�لاث��ة ���س��ف��راء ج���دد ل���دى مملكة
البحرين.
فقد ت�سلم جاللته �أوراق اعتماد
كل من �سعادة ال�سفري نور �شهرير
راه������ارج������و ����س���ف�ي�ر اجل���م���ه���وري���ة
الإن���دون���ي�������س���ي���ة ،و����س���ع���ادة ال�����س��ي��د

رام����ي ���ص��ال��ح ال��وري��ك��ات ال��� َع���دوان
�سفري اململكة الأردن��ي��ة الها�شمية
ال�سقيقة ،و�سعادة ال�سفري الدكتور
���س��ي��غ��ور ب���اخ���ر ���س��ف�ير ج��م��ه��وري��ة
النم�سا.
وق��د ت��ب��ادل جاللته م��ع ال�سفراء
اجل��دد الكلمات الرتحيبية بهذه
املنا�سبة ،م�شيداً بالعالقات الطيبة
ب��ي�ن امل��م��ل��ك��ة ودول����ه����م ال�����ش��ق��ي��ق��ة
وال�صديقة ،وما ت�شهده من تقدم
وتطور يف جميع املجاالت ،ومتنى

ج�لال��ت��ه ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح
يف مهامهم الدبلوما�سية لتعزيز
ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون وال�����ص��داق��ة مع
البحرين.
وق��د نقل ال�سفراء �إل��ى جاللته
حتيات ر�ؤ�ساء دولهم ومتنياتهم
ال���ط���ي���ب���ة جل��ل�ال����ت����ه مب����وف����ور
ال�صحة وال�سعادة  ،وللبحرين
و�شعبها دوام التقدم واالزده��ار،
م�شيدين ب��ال��ع�لاق��ات الوطيدة
ال�����ت�����ي ت�����رب�����ط ب����ل����دان����ه����م م��ع

ال�ص ُعد.
البحرين على كافة ُّ
وح�������ض���ر م���را����س���م ت���ق���دمي �أوراق
االع��ت��م��اد �سمو امل��م��ث��ل ال�شخ�صي
جل�ل�ال���ة امل���ل���ك امل����ف����دى ،وم��ع��ايل
وزير الديوان امللكي ،ومعايل وزير
اخلارجية ،ورئي�س املرا�سم امللكية.
وك���ان ال�سفراء اجل���دد ق��د و�صلوا
�إلى الق�صر كل على حدة  ،وكان يف
ا�ستقبالهم رئي�س املرا�سم امللكية،
وجرت لهم املرا�سم املعتادة يف مثل
هذه املنا�سبات.

لدى ا�ستقباله رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار..

جاللة امللك ي�ؤكد �أهمية احلفاظ على الرتاث والتاريخ البحريني
ا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امل��ل��ك ح��م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة
ع����اه����ل ال�����ب��ل��اد امل�����ف�����دى ب��ق�����ص��ر
ال�صخري �أم�����س ،م��ع��ايل ال�شيخة
مي بنت حممد �آل خليفة رئي�سة
هيئة البحرين للثقافة والآث����ار،
حيث �أطلعت معاليها جاللته على
حت�ضريات الهيئة ال�ستقبال عام
 2018ح�ين تكون امل��ح��رق عا�صمة
للثقافة الإ���س�لام��ي��ة� ،إ���ض��اف��ه �إل��ى
ا�ستعرا�ض بع�ض م�شاريع و�أن�شطة
الهيئة.
وقد اعرب جاللته حفظه اهلل عن
�شكره وتقديره للجهود التي تقوم

بها الهيئة ،م�ؤكداً �أهمية احلفاظ
على ال�ت�راث وال��ت��اري��خ البحريني
و�إظ��ه��اره ب�صورة م�شرفة ،منوهاً
مب���ا ت���ق���وم ب���ه ال��ه��ي��ئ��ة م���ن ج��ه��ود
طيبة يف هذا املجال ومتنى جاللته
جل��م��ي��ع ال��ع��ام��ل�ين ب��ال��ه��ي��ئ��ة دوام
التوفيق وال�سداد.
وق���د �أك����دت م��ع��ايل ال�شيخة مي
�أهمية ا�ستثمار امل�شاريع الثقافية
لتحقيق اال���س��ت��دام��ة م��ن خ�لال
ت���أ���س��ي�����س ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة
مالئمة لمِ ��ا متتلكه البحرين من
مكت�سبات ح�����ض��اري��ة و�إن�����س��ان��ي��ة.
وت����ق���� ّدم����ت ب���خ���ال�������ص االم���ت���ن���ان

وال�������ش���ك���ر ل����دع����م ج��ل�ال����ة امل��ل��ك
املفدى مل�شاريع (املحرق عا�صمة
الثقافة الإ�سالمية لعام )2018
وال��ت��ي ���س��ي��ك��ون اف��ت��ت��اح��ه��ا خ�لال

اليون�سكو� ،سيكون يوم  28نوفمرب
م���ن ال���ع���ام ن��ف�����س��ه ،ب��ال��ت��زام��ن مع
ان��ع��ق��اد اج��ت��م��اع وزراء ال��ث��ق��اف��ة يف
ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ال���ذي يتوافق
ان��ع��ق��اده م��ع ب��رن��ام��ج ك��ل عا�صمة
للثقافة الإ�سالمية.
وق�����ال�����ت �إن ب����رن����ام����ج ع��ا���ص��م��ة
ال��ث��ق��اف��ة الإ���س�لام��ي��ة ل��ع��ام 2018
�سي�ضم جمموعة م��ن الفاعليات
والربامج والأن�شطة التي �ست�سلط
يناير القادم.
ال�����ض��وء ع��ل��ى امل���ك���ون���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة
و�أ�����ش����ارت �إل�����ى �أن اف��ت��ت��اح ط��ري��ق ملدينة امل��ح��رق ،و�ستعك�س ال�صورة
امل�سجل على احل�ضارية للإ�سالم ،كما �سرتكز
ال��ل���ؤل���ؤ ،وه��و امل��وق��ع َّ
ق��ائ��م��ة ال���ت��راث ال���ع���امل���ي ملنظمة على التنوير والفنون والعمارة يف

الدين الإ�سالمي.
وتطرقت �إل��ى امل�شاريع امل�ستقبلية
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ،ح��ي��ث �إن���ه���ا ت��ع��م��ل على
ت��ق��دمي م��ق�ترح لت�سجيل مدينة
امل���ن���ام���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة
ال�ت�راث الإن�����س��اين ال��ع��امل��ي ملنظمة
ال��ي��ون�����س��ك��و ،ك��م��دي��ن��ة ل��ل��ت��ع��اي�����ش
ب�ين الأدي����ان ،حيث ت�ضم امل�ساجد
الإ�سالمية ودور التعبد امل�سيحية
وال��ي��ه��ودي��ة والهندو�سية� ،إ�ضافة
�إل���ى امل��ع��امل ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ه��ا ك����أول
م��در���س��ة وم�ست�شفى يف البحرين
وم������راك������ز ال����ت����ج����ارة والأ�������س������واق
الرتاثية.

م�ستقب ًال كبار افراد العائلة احلاكمة وامل�س�ؤولني..
رئي�س الوزراء :التحديات لن تزيدنا �إال �إ�صرار ًا على حتقيق ما نرجوه للوطن و�شعبه
لدى ا�ستقبال �سموه لكبار �أفراد
ال��ع��ائ��ل��ة احل��اك��م��ة وامل�����س���ؤول�ين،
�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���س��ل��م��ان �آل خليفة
رئي�س ال��وزراء املوقر� ،أن مملكة
البحرين بقيادة ح�ضرة �صاحب
اجل�لال��ة امللك حمد ب��ن عي�سى
�آل خليفة عاهل ال��ب�لاد املفدى
ت�����س��وده��ا روح ال��ت��ف��ا�ؤل وال��ث��ق��ة
ب����أن امل�ستقبل م�����ش��رق وم��زده��ر
دائ����م����اً ،م��ن��وه��ا ���س��م��وه �إل�����ى �أن
عملية البناء متوا�صلة وم�سرية
التنمية م�ستمرة من �أجل تلبية
احتياجات احلا�ضر ومتطلبات
امل�ستقبل.
وق���������ال �����س����م����وه�« :إن مم��ل��ك��ة
البحرين ت�شهد منواً مت�صاعداً
على كافة الأ���ص��ع��دة م��ن خالل

تنفيذ جمموعة من م�شروعات
التطوير والتحديث مبختلف
املدن والقرى باململكة» ،وامتدح
�سموه �شعب البحرين بعطائه
ووالئ��ه ووقوفه دائماً مع قيادة
بالده.

و�أ����ض���اف�« :إن ال��ع��م��ل يف �إجن���از
ه��ذه امل�����ش��روع��ات ي�سري بوترية
م��ت�����س��ارع��ة ،ون��ح��ر���ص �شخ�صياً
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة م����دى ال��ت��ق��دم يف
عمليات التنفيذ ،وبال�شكل الذي
ي�����ض��م��ن �أن ت���ك���ون يف امل�����س��ت��وى

ال����ذى ي��ل��ي��ق ب���أب��ن��اء ال��ب��ح��ري��ن،
وي�����ع�����زز يف ذات ال�����وق�����ت م��ن
م��ك��ان��ة ال��ب��ح��ري��ن ك��ب��ل��د ج���اذب
لال�ستثمارات».
وك������ان ����س���م���وه ح��ف��ظ��ه اهلل ق��د
ا�ستقبل بق�صر الق�ضيبية �أم�س

ال���ث�ل�اث���اء ك���ب���ار �أف������راد ال��ع��ائ��ل��ة
احلاكمة وع��دداً من امل�س�ؤولني،
وت���ط���رق يف ح��دي��ث��ه م��ع��ه��م �إل���ى
عدد من ق�ضايا ال�ش�أن العام.
وخ��ل�ال ال��ل��ق��اء �أك����د ���س��م��وه �أن
ق���وة املجتمع البحريني تكمن
يف وح���دت���ه ال��وط��ن��ي��ة ومت��ا���س��ك
ن�������س���ي���ج���ه االج����ت����م����اع����ي ،و�أن
التحديات لن تزيدنا �إال �إ�صراراً
على حتقيق م��ا ن��رج��وه للوطن
و�شعبه من ازدهار ورخاء.
و�أ����ش���اد ���س��م��وه ب��ع��ط��اءات �أب��ن��اء
ال��ب��ح��ري��ن يف خم��ت��ل��ف امل���واق���ع
وما يبدونه من حر�ص واهتمام
ب���الإ����س���ه���ام ب�����ش��ك��ل �إي���ج���اب���ي يف
احل�����ف�����اظ ع���ل���ى �أم�������ن ال���وط���ن
وا�ستقراره وامل�شاركة بفاعلية يف
عملية التنمية بعزم و�إخال�ص

ي��ع��ك�����س امل����ع����دن ال���ط���ي���ب ال����ذي
يتميز به ال�شعب البحريني على
الدوام.
م���ن ج��ان��ب��ه��م� ،أع�����رب احل�����ض��ور
عن خال�ص �شكرهم وتقديرهم
ل�سمو رئي�س الوزراء املوقر على
كل ما يبذله من جهود غايتها
تقدم الوطن وازدهاره ،م�ؤكدين
�أن ع���ط���اءات ���س��م��وه وم��واق��ف��ه
امل���������ش����ه����ودة ل�������ص���ال���ح ال����وط����ن
وامل���واط���ن�ي�ن ه���ي م�����ص��در فخر
واع���ت���زاز م��ن اجل��م��ي��ع� ،سائلني
املولى عز وجل �أن يحفظ �سموه
و�أن يدمي عليه موفور ال�صحة
وال��ع��اف��ي��ة؛ ل��ي�����س��ت��ك��م��ل م�����س�يرة
البناء واخلري للبحرين و�شعبها
يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة
امللك املفدى.

