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لل�سفري  �سموه  ا�ستقبال  لدى   

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد  الربيطاين، 

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 

ت�سري  البحرين  مملكة  باأن  الوزراء 

بخطى اإ�سالحية واثقة، وما حتقق فيها 

�سعيد  على  املفدى  امللك  جاللة  بقيادة 

واملمار�سة  الد�ستورية  املوؤ�س�سات 

تكون  اأن  ينبغي  وانفتاح  الدميقراطية 

هناك  لالأ�سف  لكن  متينة،  بناء  انطالقة 

النطالقة  هذه  ُيعرقل  اأن  حاول  من 

موؤكدا  والإرهاب،  والتخريب  بالعنف 

�سموه اأن احلكومة ما�سية دون تردد يف 

ومرتكبيه  الإرهاب  على  اخلناق  ت�سديد 

�سموه  م�سيدا  عليه،  واملحر�سني 

التي تعك�س  الوطني  املجل�س  بتو�سيات 

الذي  املجل�س  هذا  ميثلها  �سعبية  اإرادة 

يتعلق  ما  كل  بحث  قبته  حتت  ينبغي 

بفخر  فهو  وم�ستقبله،  الوطن  بحا�سر 

كانت  التي  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  اأحد 

يف  الدميقراطي   التطور  ثمار  من  ثمرة 

مملكة البحرين وهو املخول بان يتحدث 

ال�سفري  اأكد  فيما  البحرين.  �سعب  با�سم 

الربيطاين رف�س بالده للعنف والإرهاب 

يف مملكة البحرين، م�سريا اإىل اأن دعوات 

تعطيل مظاهر احلياة ما كانت اإل موجة 

�ساحب  برئا�سة  احلكومة  جنحت  زائفة 

ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء يف التعامل 

معها.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  وكان  هذا 

بق�سر  ا�ستقبل  قد  الوزراء  رئي�س 

الق�سيبية �سباح ام�س اإيان لينزي �سفري 

اململكة املتحدة لدى مملكة البحرين.

ال�سمو  �ساحب  اأكد  اللقاء  وخالل 

احلكومة  حر�س  الوزراء  رئي�س  امللكي 

 - البحرينية  العالقات  دعم  على 

م�ستوى  يف  دائما  وجعلها  الربيطانية 

الثنائي  والتن�سيق  التعاون  اآفاق  يعزز 

الزيارة  �سموه  م�ستذكرا  البلدين،  بني 

موؤخرا  املفدى  امللك  جاللة  بها  قام  التي 

اليجابية  وبنتائجها  املتحدة  للمملكة 

التعاون  باآفاق  الرتقاء  �سعيد  على 

ال�سديقني،  البلدين  بني  والتن�سيق 

منوها �سموه باأن تاريخ العالقات املمتد 

يف  مميزة  حمطة  ُي�سكل  البلدين  بني 

واأ�ساد  الدولية،  البحرين  مملكة  عالقة 

�سموه بالدور املحوري الذي ي�سطلع به 

وتنمية  تعزيز  املتحدة يف  اململكة  �سفري 

العالقات بني البلدين.

واأعرب �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 

الوزراء عن التقدير للمواقف الربيطانية 

يف  البحرين  مملكة  حلكومة  الداعمة 

وتفهم  الإرهاب  حماربة  يف  جهودها 

تتعر�س  ما  حلقيقة  الربيطانية  الإدارة 

له مملكة البحرين من عنف ممنهج. 

رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأكد 

الذي  ال�ستثماري  الو�سع  باأن  الوزراء 

متاحة  الفر�س  يجعل  احلكومة  هياأته 

خللق جمالت تعاون جديدة مع اململكة 

منطلقا  البحرين  مملكة  لتكون  املتحدة 

البحرين  وان  الربيطانية،  لل�سركات 

تتطلع لحت�سان املزيد من ال�ستثمارات 

الربيطانية.

ال�سمو  �ساحب  ا�ستعر�س  بعدها 

اململكة  �سفري  مع  الوزراء  رئي�س  امللكي 

وم�ستجداتها  الأو�ساع  تطورات  املتحدة 

اإقليمياً ودولياً، حيث اأكد �ساحب ال�سمو 

كٌل  الأمن  باأن  الوزراء  رئي�س  امللكي 

اأمن املنطقة  اأن يحظى  ليتجزاأ لذا يجب 

ال�ستقرار  تقوي�س  لأن  دويل  باهتمام 

فيها يلقي بظالله على اجلميع.

اململكة  �سفري  اأعرب  جهته،  ومن 

احلكومة  لدعم  بالده  تقدير  عن  املتحدة 

رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

ال�سداقة  عالقات  لتطوير  الوزراء 

مما  البلدين  بني  التاريخية  والتعاون 

جعلها دوما مزدهرة ومتنامية.

ال�سفري الربيطاين يوؤكد رف�س بالده للعنف والإرهاب يف البحرين.. رئي�س الوزراء:

احل���ك���وم���ة م��ا���ش��ي��ة يف ت�����ش��دي��د اخل���ن���اق ع��ل��ى الإره������اب 

�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً ال�سفري الربيطاين

رئي�س الوزراء

 يتلقى �شكر ملك تايلند وقرينته

اآل  �سلمان  بن  خليفة  المري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

خليفة رئي�س الوزراء برقية �سكر جوابية من �ساحب اجلاللة 

امللكة  وقرينته  تايلند  مملكة  ملك  ادولياديج  بوميبول  امللك 

لهما مبنا�سبة  املهنئة  �سموه  برقية  ردا على  �سرييكيتا وذلك 

خروجهما من امل�ست�سفى.

واأعرب جاللة امللك بوميبول ادولياديج وامللكة �سريكيت 

رئي�س  ل�سمو  وتقديرهما  �سكرهما  خال�س  عن  برقيتهما  يف 

موفور  ل�سموه  متمنيني  الطيبة  �سموه  م�ساعر  على  الوزراء 

ال�سحة وال�سعادة وململكة البحرين املزيد من التقدم والزدهار.

..و�شموه يتلقى مزيداً من التهاين 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  المري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

عدد  من  التهنئة  برقيات  من  مزيدا  الوزراء   رئي�س  خليفة 

واملحافظني  وال�سورى  النواب  جمل�سي  واع�ساء  الوزراء  من 

�سموه  منح  مبنا�سبة  اململكة  يف  واملواطنني  وامل�سوؤولني 

الدولية  بالعالقات  العاملية  لل�سخ�سية  الوروبية  اجلائزة 

للعام 2013 والتي اأعلن عنها احتاد القت�ساديني والإداريني 

العرب يف الحتاد الأوروبي، اعربوا فيها عن خال�س تهانيهم 

وتربيكاتهم ل�سمو رئي�س الوزراء بهذه املنا�سبة، موؤكدين ان 

�سجل  اىل  وي�ساف  والعتزاز  الفخر  على  يبعث  التكرمي  هذا 

�سموه احلافل بالإجنازات والعمال اجلليلة التي حققها ململكة 

البحرين على ال�سعدة التنموية املختلفة.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  يحفظ  ان  وجل  عز  املوىل  �سائلني 

رئي�س الوزراء املوقر وميتعه مبوفور ال�سحة وال�سعادة وان 

ي�سدد على طريق اخلري خطاه وان يوفقه ملا فيه خري و تقدم 

هذا الوطن وازدهاره.

املوقر  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  فقد 

برقيات تهنئة من كل من :-

ود.  الجتماعية  التنمية  وزيرة  البلو�سي  فاطمه  د. 

الكهرباء  ل�سوؤون  الدولة  وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�سني 

واملاء، �سمو ال�سيخ حمد بن حممد بن �سلمان ال خليفة، ال�سيخ 

�سلمان بن عي�سى بن خليفة ال خليفة رئي�س جمل�س الوقاف 

ال�سنية، عبدالنبي عبداهلل ال�سعله، النائب خالد جا�سم املالود، 

خ�سوري  ايلي  ونان�سي  بوجميد،  را�سد  عبدالرحمن  النائب 

جمل�س  ع�سو  جواهري  عبدالرحمن  ال�سورى،  جمل�س  ع�سو 

البرتوكيماويات،  ل�سناعة  اخلليج  �سركة  ورئي�س  ال�سورى 

لغرفة جتارة  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  املحمود  نبيل 

و�سناعة البحرين، يو�سف انور مدير ادارة الوقاف ال�سنية، 

د. �سيخه اجليب مديرة ادارة الرتبية الريا�سية والك�سفية.

وجمل�س ادارة جمعية الطباء البحرينية، د.مها الكواري 

نائب  ال�سويدي  خمي�س  حممد  والدكتور  اجلمعية  رئي�سة 

رئي�س اجلمعية، د. حممد النفيعي امني ال�سر، د. غاده القا�سم 

زكي  حممد  د.  اداري،  ع�سو  دروي�س  حنان  د.  املايل،  المني 

ع�سو اداري dr.p.v.cheriyan  ع�سو اداري وح�سان جرار 

ال�سعلة  وم�سعل  بنك  ت�سارترد  �ستاندرد  التنفيذي  الرئي�س 

ع�سو جمل�س الدارة ل�سركة الفنار لال�ستثمار القاب�سة و�ساكر 

وا�سامه  واخلناجر  لل�سيوف  ديباج  ال�سايغ  واحمد  ال�سايغ 

ال�ساعر و يو�سف بوزيد.

..و�شموه يتلقى تهاين فخرو 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  المري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

خليفة رئي�س الوزراء برقية تهنئة من د. ع�سام فخرو رئي�س 

غرفة جتارة و�سناعة البحرين مبنا�سبة منح �سموه اجلائزة 

الوروبية لل�سخ�سية العاملية يف العالقات الدولية هذا ن�سها 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  المري  امللكي  ال�سمو  �ساحب   -:

،، ي�سرفنا  ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  رئي�س الوزراء 

غرفة  ادارة  جمل�س  اع�ساء  عن  ونيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة 

جتارة و�سناعة البحرين ، والأ�سرة التجارية وال�سناعية اأن 

ن�ساطر �سعبكم الويف ا�سدق معاين الفرح والبهجة وال�سرور 

يف  العرب  والداريني  القت�ساديني  احتاد  اختيار  مبنا�سبة 

الحتاد الوروبي ل�سموكم الكرمي للفوز باجلائزة  يف دورتها 

لعام 2013 ، تقديرا وتكرميا لإجنازات �سموكم العديدة يف 

بني  املهنية  العالقات  جت�سري  ويف  الدولية  العالقات  جمال 

عالقات  منظومة  بناء  يف  احليوي  القيادي  ولدوركم  الدول، 

العربية  ال�سراكات  حتقيق  يف  الطيبة  ولإ�سهاماتكم  دولية 

الوروبية. موؤكدين ل�سموكم امللكي اأن هذا التكرمي يبعث على 

الفخر والعتزاز وي�ساف اىل ال�سجل احلافل ل�سموكم حفظكم 

اهلل بالإجنازات والأعمال اجلليلة التي حققتها ململكة البحرين 

على الأ�سعدة التنموية املختلفة، كما يعك�س توجهات قيادتنا 

الر�سيدة والتي جعلت من البحرين حمل تقدير املجتمع الدويل.

الكامل  دعمنا  عن  نعرب  ان  املنا�سبة  بهذه  لنا  وا�سمحوا 

نحو  جمملها  يف  ت�سب  والتي  احلثيثة  جهودكم  لكل  والتام 

لها �سمعة عاملية طيبة هي  البحرين وحققت  رفعة وازدهار 

حمل تقدير واعتزاز �سعب البحرين الويف، بف�سل ال�سيا�سات 

برئا�سة  احلكومة  وتنفذها  القيادة  تنتهجها  التي  احلكيمة 

�سموكم حفظكم اهلل والتي ل تاألو جهدا يف النهو�س بالبحرين 

اجلهود  هذه  دلت  وان  واملزدهرة  املتقدمة  الدول  م�ساف  اإىل 

ووعي  واهتمام  حر�س  على  دلت  اإمنا  �سيء  على  املباركة 

امل�ساهمة  على  القادرة  املقومات  كافة  بتوفري  الكرمي  �سموكم 

يف رقي وازدهار وطننا العزيز ولذلك لي�س بغريب اأن تتقلدوا 

الب�سرية  التنمية  املجالت  يف  الدولية  اجلوائز  من  العديد 

بتوجيهات  الإ�سادة  املقام  هذا  يف  نن�سى  ول  واحل�سرية 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبدعم  املفدى  امللك  جاللة 

تكرميكم  معتربين  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الول  النائب 

رعاكم اهلل و�ساما على �سدر كل مواطن.  معربين عن امنياتنا 

ال�سادقة للبحرين قيادة و�سعبا باملزيد من التطور والنجاح 

البحرين  اخلا�س يف  والقطاع  الغرفة  بان  ل�سموكم  جمددين 

ي�ساندون جهودكم اخلرية يف �سبيل تعزيز احلركة التنموية 

والقت�سادية مبملكتنا الغالية.

القت�ساديني  احتاد  اإدارة  جمل�س  اعالن  مبنا�سبة   

يقع  والذي  الأوروبي،  الحتاد  يف  العرب  والإداريني 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اختيار  هولندا،  مملكة  يف  مقره 

يف  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري 

مملكة البحرين للفوز »باجلائزة الأوروبية لل�سخ�سية 

العاملية يف العالقات الدولية«، يف دورتها لعام 2013. 

والعربية  البحرينية  ال�سخ�سيات  من  عدد  اأ�ساد   

الختيار،  بهذا  الحتاد،  الأع�ساء يف  امل�ستوى،  الرفيعة 

والذي وافق اأهله. حيث قالت النائبة الربملانية ابت�سام 

ل�سيدات  الأوروبي  املركز  رئي�سة  هجر�س  عبدالرحمن 

الأعمال، ان امل�سرية املهنية ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

من  لأكرث  امتدت  والتي  خليفة،  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

على  الإجنازات  من  العديد  معها  حملت  عاما،  اأربعني 

م�ستوى العالقات الدولية، وكذلك يف املجالت الأخرى. 

وياأتي هذا الختيار الذي بالتاأكيد قد وافق اأهله، ليعك�س 

على  لي�س  �سموه،  لإجنازات  مهنيا  وتعبريا  ا�ستحقاقا 

امل�ستوى املحلي فقط، والذي عربت عنه قطاعات وا�سعة 

من ال�سعب البحريني الأ�سيل، وبكل فئاته يف منا�سبات 

اأ�ساد  كما  الدويل.  امل�ستوى  على  اي�سا  ولكن  عديدة، 

الوجيه ح�سن بن ابراهيم كمال رئي�س الغرفة التجارية 

الإعالن  حتاد،ان  بال  الهولندية  العربية  وال�سناعية 

الأوروبية  باجلائزة  امللكي  ال�سمو  �ساحب  فوز  عن 

لل�سخ�سية العاملية يف العالقات الدولية، يعك�س تقديرا 

دوليا ل�سموه. كما اأن مو�سوع اجلائزة، واملتمحور حول 

بعدها  من  الأوروبية  العربية  للعالقات  ج�سور  بناء 

خالل  �سموه  لإجنازات  ر�سد  على  دليل  هو  املهني، 

العديدة  بالإجنازات  حبلى  بحق  كانت  عديدة،  �سنوات 

والعظيمة. 

 كما حتدث الدكتور حممد عبدالكرمي املناعي رئي�س 

قائال  بالإحتاد  املدين  املجتمع  ملنظمات  الأوروبي  املركز 

»تاأتي عظمة هذه اجلائزة بعظمة من ي�ستحقها، ف�ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، هو اول 

الرفيعة  اجلائزة  بهذه  تكرميها  يتم  عربية،  �سخ�سية 

�ساحب  اختيار  وان  العربية.  املنطقة  يف  امل�ستوى 

ال�سمو لهذا التكرمي امل�ستحق، هو و�سام لي�س على �سدر 

الأ�سيل،  البحريني  ال�سعب  على  و�سام  هو  بل  �سموه، 

يف  راقية  معاين  املجيد،  تاريخه  طوال  ج�سد  الذي 

الآخر، عرب عالقات متوازنة، وحمرتمة«.  التوا�سل مع 

الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س مركز لهاي  اأما 

قال  فقد  بالحتاد،  والبحوث  الإ�سرتاتيجية  للدرا�سات 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  على  غريبا  »لي�س 

بهذا  يحظى  ان  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

التقدير الدويل. فقد �سبق اأن مت تكرمي �سموه من العديد 

اأكد  كما  املحرتمة.  الدولية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  من 

�ساحب  اختيار  باأن  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور 

يعك�س  امل�ستوى،  الرفيعة  اجلائزة  لهذه  امللكي  ال�سمو 

الدولية  عالقاتها  بناء  يف  البحرين  مملكة  م�سرية  اأن 

ا�سامة حممد  الدكتور  اأما  ال�سحيح«.  الإجتاه  ت�سري يف 

وامل�سرفية  املالية  للعلوم  الأوروبي  املركز  رئي�س  بحر 

ال�سمو  �ساحب  �سرية  عند  الوقوف  قال،  فقد  بالإحتاد، 

اأن  ت�ستحق  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

منها  لي�ستفيد  علمية،  مبنهجية  وكتابتها  توثيقها،  يتم 

الأجيال القادمة. 

وياأتي هذا التكرمي، ليقدم ر�سالة �سكر دولية، لهذه 

الكثري  تقدم  ان  ا�ستطاعت  التي  الكبرية،  ال�سخ�سية 

ململكة البحرين على امل�ستوى الداخلي والدويل.

املركز  رئي�س  النامي  يو�سف  نامي  الدكتور  اما 

الكويت،  دولة  من  بالإحتاد  الأعمال  لرجال  الأوروبي 

�ساحب  باأن  مهني،  عربي  اجماع  �سبه  هناك  قال،  فقد 

من  خليفة،  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

ال�سخ�سيات التي �ساهمت يف جت�سري العالقات العربية 

الأوروبية لي�س ململكة البحرين فقط، ولكن اي�سا على 

ر�سيدا  ميتلك  ف�سموه  والإ�سالمي.  العربي  امل�ستوى 

ميكن  التي  املهنية،  واملمار�سات  اخلربات  من  وا�سعا 

اأف�سل  اعتبارها اليوم، وفق املعايري العاملية، باأنها من 

املمار�سات املهنية يف جمال العالقات الدولية. كما قالت 

اأحمد فلبيان رئي�سة املركز الأوروبي  الدكتورة انت�سار 

لالأمن وال�سلم الإجتماعي من اململكة العربية ال�سعودية، 

ان اختيار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة، ميثل اختيارا لالأمة العربية، لأنها ال�سخ�سية 

العربية الأوىل التي يتم تكرميها واختيارها يف املنطقة 

التي مت  العربية. واأ�سافت، قائلة، حينما نرى املعايري 

اختيار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

اأنها تعك�س �سخ�سية �سموه، وعطاءاته،  خليفة جندها 

واجنازاته امل�سيئة.

مي�سر  امل�سري  الأعمال  ورجل  امل�ست�سار  ويقول 

الإحتاد  اإدارة  جمل�س  باأن  الإحتاد  عام  امني  �سديق، 

�سارمة  معايري  و�سع  هولندا،  الأخري يف  اجتماعه  يف 

الأوروبية  اجلائزة  بهذه  للفوز  املر�سحة  لل�سخ�سيات 

الدولية الرفيعة امل�ستوى، ويف احلقيقة، كانت ال�سرية 

مهنية  منظومة  بناء  يف  واجنازاته  ل�سموه،  املهنية 

للعالقات الدولية، حمل تقدير من قبل املجل�س.

واختتم عبداهلل ا�سماعيل العمادي، الإعالمي القطري 

الفكرية  للملكية  الأوروبي  املركز  ورئي�س  املعروف، 

الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  »نبارك  بقوله  بالحتاد 

من  حالة  عك�س  الذي  الختيار،  هذا  �سلمان  بن  خليفة 

الوعي ال�سيا�سي املتقدم ل�سموه، من خالل حر�س �سموه، 

مهنية،  عالقات  بناء  م�سيئة،على  مهنية  م�سرية  وعرب 

وم�ستقرة، ململكة البحرين، واملنظومة اخلليجية، وكذلك 

العربية والإ�سالمية مع دول الإحتاد الأوروبي والعامل.

 وللعلم فاإن اجلائزة الأوروبية لل�سخ�سية العاملية 

يف العالقات الدولية، هي جائزة �سنوية، مينحها احتاد 

الأوروبي،  الإحتاد  يف  العرب  والإداريني  الإقت�ساديني 

الأوروبية،  الدول  ل�سخ�سيات وموؤ�س�سات اعتبارية يف 

جت�سري  يف  اأ�سهموا  ممن  الأوروبي،  الإحتاد  ودول 

العالقات املهنية بني هذه الدول. 

العاملية،  بهذه اجلائزة  الفائزين  اختيار  واأن  كذلك، 

الإ�ستحقاق  هما:  �سرطني،  يف  يركز  امل�ستوى،  الرفيعة 

اجلائزة  الدولية.. ومتنح  العالقات  والتميز، يف جمال 

التي  الإعتبارية،  واملوؤ�س�سات  القيادية،  لل�سخ�سيات 

دولية،  منظومة عالقات  بناء  دورا حيويا، يف  متار�س 

العالقات  هذه  تكون  اأن  على  ا�سرتاتيجي،  طابع  ذات 

يحقق  مبا  موؤ�س�ساتي،  بعد  وذات  ومتميزة،  متوازنة، 

�ساحب  اختيار  مت  وقد  الأوروبية.  العربية  ال�سراكات 

اآل خليفة رئي�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

الأوروبية  اجلائزة  بهذه  للفوز  املوقر  الوزراء  جمل�س 

لإجنازات  لعام 2013،  دورتها  العاملي يف  البعد  ذات 

الدولية. وقد رفع جمل�س  العالقات  العديدة يف  �سموه 

اإدارة الإحتاد خطابا ر�سميا ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفه بهذا اخل�سو�س يهنئ �سموه 

حفظه اهلل لفوزه بهذه اجلائزة العاملية.. ومن املقرر اأن 

يتم تكرمي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

عام  موؤمتر  انعقاد  مبنا�سبة  كبري،  حفل  يف  خليفة  اآل 

الإحتاد يف ال�سابع من �سهر اأكتوبر القادم، والذي يرتجم 

العربية  العالقات  واملتمثلة يف »جت�سري  الإحتاد  روؤية 

الأوروبية عرب �سراكات مهنية«.

�سخ�سيات بحرينية وعربية رفيعة امل�ستوى يف احتاد القت�ساديني والإداريني يف الحتاد الأوروبي:

رئي�س الوزراء �شخ�شية دولية اأثبتت قدرة متميزة لبناء ج�شور مهنية مع اأوروبا والعامل


