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ا���س��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي
الأم���ي���ر خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ����س���ل���م���ان �آل
خليفة رئي�س الوزراء املوقر بق�صر
الق�ضيبية �أم�����س ال��ث�لاث��اء ،اللواء
ال�شيخ �سامل نواف الأحمد ال�صباح
وك���ي���ل وزارة ال��داخ��ل��ي��ة امل�����س��اع��د
ل�ش�ؤون �أمن احلدود بدولة الكويت
ال�شقيقة ،مبنا�سبة زي��ارت��ه ململكة
البحرين يف �إط��ار عالقات الأخوة
والتعاون التي تربط بني البلدين
ال�شقيقني.
وق���د رح���ب ���س��م��وه ح��ف��ظ��ه اهلل به
و�أك���د �أن زي��ارت��ه للبحرين جت�سد
عمق ال��رواب��ط الأخ��وي��ة الرا�سخة
ال��ت��ي جت��م��ع ب�ي�ن ال�����ش��ق��ي��ق�ين وم��ا
تتميز ب��ه م��ن خ�صو�صية تعك�س
و����ش���ائ���ج ال���ق���رب���ى وامل���ح���ب���ة ال��ت��ي

م�ستقبال م�س�ؤو ًال رفيع ًا بوزارة الداخلية الكويتية..
رئي�س الوزراء :حمبة الكويت و�أهلها الميكن �أن ت�صفها الكلمات

تربطهما و�شعبيهما ال�شقيقني.
وم����ن ج��ان��ب��ه ن��ق��ل ال�����ش��ي��خ ���س��امل
ن����واف ال�����ص��ب��اح �إل����ى ���س��م��و رئي�س
ال�����وزراء حت��ي��ات وت��ق��دي��ر �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ����ص���ب���اح الأح���م���د
اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت
ال�����ش��ق��ي��ق��ة و���س��م��و ال�����ش��ي��خ ن���واف

لإعالن َت َر ُّ�شحالبحرينلع�ضويةجمل�سحقوقالإن�سان..

وزارة اخلارجية تعقد االجتماع
الثاين مع ال�سفراء املعتمدين

ع���ق���دت وزارة اخل���ارج���ي���ة �أم�������س،
اجتماعاً تعريفياً ثانياً لل�سفراء
املعتمدين ل��دى مملكة البحرين
ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������ض���وء ع���ل���ى َت��� َر� ُّ���ش���ح
مملكة البحرين لع�ضوية جمل�س
ح���ق���وق الإن�������س���ان ال��ت��اب��ع ملنظمة
الأم����م امل��ت��ح��دة يف جنيف للفرتة
.2021/2019
ويف البداية رح��ب ال�سيد عبداهلل
ب���ن ف��ي�����ص��ل ال���دو����س���ري م�����س��اع��د
وزي��ر اخلارجية باحل�ضور ،وقدم
���ش���رح���ا ت��ف�����ص��ي��ل�� ًي��ا ح�����ول ت��ر���ش��ح
� ً
البحرين لع�ضوية املجل�س ،وذلك
يف االنتخابات املزمع �إج��را�ؤه��ا يف
نيويورك خالل �شهر �أكتوبر ،2018
وا�ستعر�ض �سعادته جهود اململكة
و�إجن���ازات���ه���ا ،وب��رن��ام��ج ال�تر���ش��ح
لع�ضوية املجل�س ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ى
التعهدات الطوعية التي تقدمت
بها البحرين لع�ضويته يف �سبيل
ح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز ح��ق��وق الإن�����س��ان
ون�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة وال���ت���وع���ي���ة على
امل�ستوى الوطني وعلى امل�ستوى
الإقليمي والدويل.
و�أك��د على �سجل البحرين املتميز
يف جم���ال ح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز حقوق
الإن�سان ،ومكانتها املرموقة على

ال�صعيدين الإقليمي وال��دويل يف
ظ��ل متتعها مبنظومة د�ستورية
وق���ان���ون���ي���ة وق�������ض���ائ���ي���ة و�إداري��������ة
م��ت��ط��ورة وم��ت��ك��ام��ل��ة ،ن��اب��ع��ة من
قِ��� َي���م���ه���ا ال���دي���ن���ي���ة واحل�������ض���اري���ة،
واملتوافقة مع املعايري احلقوقية
العاملية يف ظل النهج الإ�صالحي
جلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى.
و�أو������ض�����ح �أن ال���ب���ح���ري���ن ح��ق��ق��ت
�إجن����ازات نوعية ب�إن�شاء وت�شكيل
م����ؤ����س�������س���ات ح���ق���وق���ي���ة م�����س��ت��ق��ل��ة
ل�ص ْون واح�ت�رام حقوق الإن�سان،
ويف مقدمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية
حل��ق��وق الإن�������س���ان وف���قً���اً مل��ب��ادىء
باري�س ،ووحدة التحقيق اخلا�صة
بالنيابة العامة ،والأمانة العامة
ل��ل��ت��ظ��ل��م��ات ،وم��ف��و���ض��ي��ة ح��ق��وق
ال�����س��ج��ن��اء وامل��ح��ت��ج��زي��ن ،ف�����ض�ل ً
ا
عن �إقرار قوانني ع�صرية لتعزيز
امل�����ش��ارك��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف ال�����ش���ؤون
ال�سيا�سية والعامة ،وحماية حقوق
الإن�سان والفئات الأولى بالرعاية
ك���ح���ق���وق ال���ط���ف���ل وك����ب����ار ال�����س��ن
وم��ك��اف��ح��ة الإجت�����ار ب��الأ���ش��خ��ا���ص
ورعاية وت�أهيل وت�شغيل املعاقني،
واحلماية من العنف الأ�سري.

الأحمد اجلابر ال�صباح ويل العهد
ومت���ن���ي���ات ����س���م���وه���م���ا ل��ل��ب��ح��ري��ن
و�شعبها دوام التقدم والرخاء ،فيما
ك��ل��ف��ه ���س��م��و رئ��ي�����س ال������وزراء بنقل
حتياته ل�سمو �أم�ير دول��ة الكويت
ول�سمو ويل العهد ول�سمو رئي�س
جمل�س ال����وزراء ،ومتنياته لدولة

الكويت قيادة وحكومة و�شعباً دوام
الرفعة واالزدهار.
كما �أعرب �سمو رئي�س الوزراء عن
ارتياحه ملا ي�شهده م�سار التعاون
والتن�سيق بني البلدين ال�شقيقني
من تقدم وتطور يف كافة املجاالت
بف�ضل م��ا حت��ظ��ى ب��ه م��ن اهتمام

ودعم من قيادتيهما احلكيمتني.
و�أ����ش���اد ���س��م��وه ب��ال��دور امل��ه��م ال��ذي
ي���ق���وم ���س��م��و �أم��ي��ر دول�����ة ال��ك��وي��ت
لتعزيز م�سرية التعاون اخلليجي
وال��ع��رب��ي ،وم��ا يبذلها م��ن جهود
خ��دم��ة للق�ضايا الإن�����س��ان��ي��ة على
امل�����س��ت��وي�ين الإق���ل���ي���م���ي وال��ع��رب��ي

ا�ستحق �سموه من خاللها �أن ينال
كل التقدير والتكرمي.
وق����ال ���س��م��و رئ��ي�����س ال�������وزراء�« :إن
حمبة الكويت و�أهلها الميكن �أن
ت�صفها الكلمات ،وم��ا يجمع بني
بلدينا من تاريخ طويل من املحبة
والتوا�صلَ ،ل ُه َو خري �شاهد ودليل
على مت ُّيز العالقات بني البلدين
ال�شقيقني».
و�أك���د �سموه �إن ع�لاق��ات البلدين
ت����زداد ر���س��وخ��اً م��ع ال�����س��ن�ين لأن��ه��ا
ترتكز على تاريخ طويل من املحبة
املتبادلة ب�ين البلدين وال�شعبني
ال�����ش��ق��ي��ق�ين ،و�أن م�����س��ت��ق��ب��ل ه��ذه
ال��ع�لاق��ات �سيكون ب����إذن اهلل �أك�ثر
�إ�شراقاً وازدهاراً.

القائد العام لقوة الدفاع ي�ستقبل قائدي احلر�س امللكي وقوة احلر�س امللكي اخلا�صة
ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل امل�������ش�ي�ر ال���رك���ن
ال�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة
القائد العام لقوة دف��اع البحرين
مب��ك��ت��ب��ه ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة �أم�����س،
�سمو العميد الركن ال�شيخ نا�صر
ب��ن حمد �آل خليفة قائد احلر�س
امللكي ،يرافقه �سمو الرائد الركن
ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حمد �آل خليفة

قائد قوة احلر�س امللكي اخلا�صة.
وخ���ل���ال ال����ل����ق����اء رح������ب م��ع��ال��ي��ه
ب�سموهما و�أ�شاد باجلهود الطيبة
ل�سمو قائد احلر�س امللكي وعمله
الد�ؤوب ،يف كل ما من �ش�أنه حتقيق
املزيد من التطور والتقدم القتايل
والإداري ب��احل��ر���س امل��ل��ك��ي ل��ق��وة
الدفاع.

مثمن ًا دور ال�سعودية يف رعاية احلجاج وخدماتها للم�شاعر املقد�سة..
الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية :لقاء جاللة امللك املفدى فر�صة لال�ست�ضاءة بتوجيهاته ال�سديدة
رف���ع امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل�����ش���ؤون
الإ�����س��ل�ام����ي����ة خ���ال�������ص ال�����ش��ك��ر
وال��ت��ق��دي��ر وال��ع��رف��ان �إل���ى مقام
ح�ضرة �صاحب اجل�لال��ة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ،على
تف�ضله با�ستقبال رئي�س و�أع�ضاء
املجل�س الإثنني املا�ضي.
و�أع��رب رئي�س و�أع�ضاء املجل�س
عن اعتزازهم الكبري بهذا اللقاء
املبارك ،ومبا �أبداه جاللته �أيده
اهلل من تقدير لمِ ا قام به املجل�س
منذ �إن�شائه وحتى الآن من دور
فاعل يف خدمة الدين والوطن،
و�إع�لاء القيم ال�سامية ،و�صون
الثوابت واملقد�سات ،مم��ا �أهَّله
���وذج���ا للتعاي�ش
لأنْ ي��ك��ون من ً
والأخوة الإ�سالمية ،وال َو َ�سطِ ية
وال��������وح��������دة ب���ي��ن امل�������س���ل���م�ي�ن،
معاهدين اهلل تعالى ومعاهدين
ج�لال��ت��ه ع��ل��ى املُ���ِ��ض��ي ُق��� ُد ًم���ا يف
خدمة الدين والوطن ،انطال ًقا

من الأمانة وامل�س�ؤولية ،ووفا ًء
للثقة امللكية الغالية.
و�أك�����������د امل����ج����ل���������س يف ج��ل�����س��ت��ه
االعتيادية التي انعقدت �أم�س
الثالثاء برئا�سة معايل ال�شيخ
ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن حم���م���د ب��ن
را�شد �آل خليفة رئي�س املجل�س
�أن ال���ل���ق���اء م����ع ج�ل�ال���ة امل��ل��ك
امل��ف��دى حفظه اهلل ي��ك��ون دو ًم��ا
فر�صة لال�ست�ضاءة بتوجيهاته
ال�سديدة و�إر���ش��ادات��ه احلكيمة،
وهو ت�أكيد للنهج الأ�صيل الذي
عرفت به مملكة البحرين منذ

القدم والذي يقوم على التوا�صل
البناء واخلري بني قيادة جاللة
امللك املفدى وامل�س�ؤولني وعلماء
الدين والنا�س.
ويف ���س��ي��اق �آخ������ر ،ه���ن����أ امل��ج��ل�����س
الأم����������ة الإ�����س��ل�ام����ي����ة ج���م���ع���اء
ب����ال����ن����ج����اح ال��ل��اف�����ت وال���ك���ب�ي�ر
مل��و���س��م احل���ج ه���ذا ال��ع��ام بف�ضل
اهلل ت��ع��ال��ى ث��م بف�ضل اجل��ه��ود
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال�شقيقة
ب��ق��ي��ادة عاهلها خ���ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن

عبدالعزيز �آل �سعود وويل عهده
���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
حممد بن �سلمان �آل �سعود.
ث���م ب��ح��ث امل��ج��ل�����س امل��و���ض��وع��ات
امل����درج����ة ع��ل��ى ج�����دول �أع��م��ال��ه
وا����س���ت���ه���ل���ه���ا مب���ن���اق�������ش���ة خ��ط��ة
امل���ج���ل�������س ال�������س���ن���وي���ة لإع����م����ار
اجلوامع؛ و�أك��د �أن رعاية بيوت
اهلل من � َأج�� ِّل الأعمال و�أ�شرفها
لمِ ا لها من ف�ضل عظيم عند اهلل
تعالى ،ولمِ��ا تعود ب��ه م��ن منفعة
على املجتمع ككل.

