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وفد املفو�صية ال�صامية ي�صيد باإجناز تو�صيات التق�صي.. رئي�س الوزراء:

ا�ستهداف البلد حتت عباءة الدميقراطية اإرهاب ال بد من مواجهته

ويل العهد يتلقى برقية

 �سكر من الرئي�س الهندي 

اأ�صاد باإ�صهامات بنك باريبا حملياً ومبكانته العاملية.. رئي�س الوزراء:

دعــم القطــــاع امل�سريف وو�سع كافة الت�سهيالت جلــذب ا�ستثمــــاراتـــه

حلقوق  ال�صامية  املفو�صية  بوفد  �صموه  لقاء  لدى 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد  الإن�صان، 

�صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء للوفد باأننا نتالقى معكم 

و�صون  الإن�صان  حقوق  حفظ  وهو  واملهمة  الهدف  على 

وم�صاركة  اإ�صالحي  دميقراطي  بلد  فالبحرين  كرامته، 

اأكد  فيما  احلريات،  وت�صان  احلقوق  فيه  حترتم  �صعبية 

رئي�س وفد املفو�صية باأن البحرين حققت اجنازات مهمة 

البناء عليها. الإن�صان ميكن  على �صعيد حقوق 

متعاونني  بل  حمققني  للبحرين  ناأت  مل  نحن  وقال 

جمال  يف  جهودها  لدعم  البحرين  حكومة  من  بدعوة 

الإن�صان. حقوق 

بلد  البحرين  باأن  الوزراء  رئي�س  �صمو  ونوه 

فرد  اأي  على  نقبل  اأن  ميكن  ول  الواحدة  العائلة 

من �صعبنا اأن ُي�صار اأو ُينال من حقوقه الأ�صا�صية 

هذه  حماية  ال�صاغل  ف�صغلنا  كرامته،  ُت�س  اأن  اأو 

وا�صتقرار  اأمن  يف  بالعي�س  الإن�صان  حق  ومنها  احلقوق 

دون ترويع اأو اإرهاب وان احلريات يف البحرين متاحة 

عباءة  حتت  ُي�صتهدف  حينما  ولكن  د�صتورياً،  ومكفولة 

تهديد  اأو  البلد  ا�صتقرار  اأو  الآخرين  امن  الدميقراطية 

وال�صلم  املجتمع  على تا�صك  اخلطر  ت�صكيل  اأو  اقت�صاده 

احلرية  مفهوم  يتعدى  حينئذ  الأمر  فان  فيه  الجتماعي 

اإىل الإرهاب وعندئذ لبد من مواجهته، فال ميكن اأن ُيرتك 

الإرهاب واحلرق والعنف والتدمري دون اإجراء فمحاربة 

الإرهاب لي�س حكراً على البحرين بل متفق عليه دوليا. 

قد  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وكان 

املفو�صية  من  وفدا  اأم�س  �صباح  �صموه  بديوان  ا�صتقبل 

رئي�س  فني�س  فرج  برئا�صة  الإن�صان  حلقوق  ال�صامية 

باملفو�صية. اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  ق�صم 

رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد  اللقاء  وخالل   

الوزراء باأننا لحظنا باأن هناك عدم اإن�صاف من البع�س 

فلذلك  وامل�صو�صة  املغلوطة  املعلومات  ب�صبب  بحقنا 

والطالع  لزيارتنا  احلقوقية  للمنظمات  الدعوة  وجهنا 

على حقيقة الأو�صاع بكل �صفافية فلي�س لدينا ما نخفيه 

امل�صتقلة  البحرينية  اللجنة  ت�صكيل  وما  نخافه،  اأو 

من   18 تنفيذ  من  احلكومة  وانتهاء  احلقائق  لتق�صي 

اأ�صل 26 تو�صية والباقي منها يف طور التنفيذ اإل دليل 

على �صدق نهجها وتوجهها الإ�صالحي فاأبوابنا مفتوحة 

م�صتمر،  تعاون  يف  الد�صتورية  واملوؤ�ص�صات  �صعبنا  اأمام 

ت�صريعات  اأي  مثل  دائما  ت�صريعاتنا  تكون  اأن  ل�صمان 

الدولية  املعايري  وفق  ومو�صوعة  العامل  يف  متطورة 

الإن�صان.  ومنها حقوق 

امل�صاكل  القدرة على معاجلة  »لدينا  �صموه  واأ�صاف   

املوؤ�ص�صات  من  ولدينا  لها  املوائمة  احللول  وو�صع 

باإرادته  ال�صعب  اختاره  الذي  الربملان  ومنها  الد�صتورية 

يتعلق  ما  كل  قبته  حتت  ُيبحث  اأن  ميكن  ما  احلرة 

والوطن«. ال�صعب  مب�صلحة 

وقال �صموه »نحن نتطلع دائما اأن نبقى �صعبا واحدا 

متحدا، وان تبقى البحرين اآمنة وداعمة للمجتمع الدويل 

وال�صتقرار. ال�صلم  يف 

من جهته، اأكد رئي�س وفد املفو�صية ال�صامية حلقوق 

هي  املفو�صية  لوفد  البحرين  مملكة  دعوة  اأن  الإن�صان 

خطوة مهمة واإننا نتطلع اإىل دعم جهود مملكة البحرين 

كموؤ�ص�صة  معها  ونتعاون  الإن�صان  حقوق  جمال  يف 

البحرين  مملكة  حققته  مبا  م�صيدا  املجال،  هذا  يف  اأممية 

البحرين  اللجنة  تو�صيات  تنفيذ  �صبيل  يف  اجنازات  من 

هذه  ت�صكيل  قرار  باأن  منوها  احلقائق  لتق�صي  امل�صتقلة 

على  احلكومة  حر�س  ويبني  و�صائب  �صجاع  اللجنة 

يكون  اأن  يجب  الولء  باأن  موؤكدا  وال�صفافية،  النزاهة 

اآخر وان تتالقى اجلهود ب�صكل  اأمر  اأي  اأول دون  للوطن 

وال�صتقرار. الأمن  لتكري�س  �صادق 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

ويل العهد نائب القائد الأعلى برقية 

برناب  الهندي  الرئي�س  من  �صكر 

برقية  على  ردا  وذلك  موخرجي، 

انتخابه  املهنئة له  مبنا�صبة  �صموه 

الهند  جلمهورية  جديداً  رئي�صاً 

خال�س  عن  فيها  اأعرب  ال�صديقة، 

�صموه  م�صاعر  على  وتقديره  �صكره 

و�صعبها  للبحرين  متمنيا  ال�صادقة 

موؤكداً  والزدهار،  التقدم  من  مزيدا 

تطوير  موا�صلة  على  احلر�س 

بني  املتميزة  الثنائية  العالقات 

مملكة البحرين وجمهورية الهند يف 

خمتلف املجالت.

�صلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 

رئي�س  اأم�س  �صباح  �صموه  بديوان  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

باريبا  بي  ان  بي  لبنك  الهندي  ال�صت�صاري  املجل�س  واأع�صاء 

بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  بابيا�س  األني  برئا�صة 

رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأ�صاد  اللقاء  وخالل  باريبا.  

البارز  امل�صريف  ودوره  باريبا  لبنك  العاملية  باملكانة  الوزراء 

منوها �صموه بدور البنك يف مملكة البحرين واإ�صهاماته يف دعم 

القت�صاد الوطني، منوها �صموه باأن احلكومة قد هياأت البيئة 

املواتية التي تنمي قطاع الأعمال وامل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية 

لتكون اأحد الروافد املهمة يف منظومة القت�صاد املتكاملة.

باأن  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واأكد   

البالد  يف  وامل�صريف  املايل  القطاع  تدعم  احلكومة 

امل�صرفية  ال�صتثمارات  جلذب  الت�صهيالت  كافة  وت�صع 

وال�صتثمارية للعمل يف مملكة البحرين.
�ضمو رئي�س الوزراء لدى ا�ضتقباله رئي�س واأع�ضاء بنك بي ان بي باريبا 

�ضمو رئي�س الوزراء لدى ا�ضتقباله وفد املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإن�ضان


