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العاه��ل وس��مو رئي��س ال��وزراء وس��مو ول��ي العه��د يهنئ��ون اإلم��ارات

العاه��ل وس��مو ول��ي العه��د يعزي��ان ترام��ب وب��وش االبن

إشادة بعمق العالقات بين البلدين

مواقـف نبيلـة وبطوليـة للفقيـد

بع���ث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
آل خليف���ة ورئي���س  ب���ن عيس���ى  حم���د 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير 
خليفة بن س���لمان آل خليف���ة ولي العهد 
نائ���ب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
تهنئة إلى رئي���س دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ 
بمناس���بة  نهي���ان؛  آل  زاي���د  ب���ن  خليف���ة 
الذكرى السابعة واألربعين لليوم الوطني 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة، أعربوا 
فيه���ا عن أطي���ب تهانيه���م وتمنياتهم له 
موفور الصحة والس���عادة ولشعب دولة 
الش���قيق  المتح���دة  العربي���ة  اإلم���ارات 
مزي���دا م���ن التق���دم واالزده���ار ف���ي ظل 
قيادة س���موه الحكيمة، مش���يدين بعمق 
العالقات الطيبة التي تربط بين البلدين 
والش���عبين الش���قيقين وم���ا تش���هده من 

تطور ونمو.
كما بع���ث صاحب الس���مو الملكي رئيس 
ال���وزراء وصاح���ب الس���مو الملك���ي ولي 

العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء برقيت���ي تهنئة 
رئي���س  نائ���ب  م���ن  كل  إل���ى  مماثلتي���ن 
دولة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة رئيس 
مجل���س ال���وزراء حاك���م دب���ي صاح���ب 
آل  راش���د  ب���ن  محم���د  الش���يخ  الس���مو 
مكتوم، وول���ي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المس���لحة صاحب السمو 
الش���يخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمنها 
س���موهما أطيب تهانيهما بمناسبة ذكرى 
اليوم الوطني للدولة الش���قيقة، متمنين 

والس���عادة،  الصح���ة  موف���ور  لس���موهما 
وللشعب اإلماراتي الشقيق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبع���ث صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س 
ال���وزراء وصاح���ب الس���مو الملك���ي ولي 
العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء برقي���ات تهنئة 
أعض���اء  الس���مو  إل���ى أصح���اب  مماثل���ة 
المجلس األعلى حكام اإلمارات وأولياء 
العه���ود، مهنئي���ن س���موهما فيه���ا به���ذه 

المناسبة الوطنية.

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي تعزية إلى رئيس الواليات 
المتحدة األميركية الصديقة دونالد ترامب، بوفاة رئيس الواليات المتحدة األميركية الحادي واألربعين جورج 
بوش، استذكرا في برقيتهما مناقب الفقيد ومواقفه النبيلة في دعم العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وصاح���ب  المل���ك  جالل���ة  وأع���رب 
الس���مو الملك���ي عن خال���ص تعازيهما 
ومواس���اتهما بوف���اة الرئي���س جورج 
بوش األب راجين م���ن المولى تعالى 

ل���ه الرحم���ة وألس���رته جمي���ل الصب���ر 
والسلوان.

وبع���ث جاللة الملك وصاحب الس���مو 
الملكي ولي العهد برقيتي تعزية إلى 

رئي���س الواليات المتح���دة األميركية 
الصديقة األس���بق جورج دبيلو بوش 
االب���ن وعائلته، بوفاة وال���ده الرئيس 
ب���وش،  ج���ورج  واألربعي���ن  الح���ادي 

مس���تذكرين ف���ي برقيتيهم���ا مواقف 
والت���ي  والبطولي���ة  النبيل���ة  الفقي���د 
عززت العالق���ات بين مملكة البحرين 
األميركي���ة،  المتح���دة  والوالي���ات 
تعازيهم���ا  ص���ادق  ع���ن  ومعربي���ن 
ومواس���اتهما س���ائلين المول���ى تعالى 
ل���ه الرحم���ة وألس���رته جمي���ل الصب���ر 

وحسن العزاء.
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الجاللة  ال��ب��الد ص��اح��ب  ع��اه��ل  بعث 
ع��ي��س��ى آل خليفة  ب��ن  ال��م��ل��ك ح��م��د 
جمهورية  رئ��ي��س  إل��ى  تهنئة  برقية 
ال��ش��ع��ب��ي��ة  ال���دي���م���ق���راط���ي���ة  الوس 
ذك��رى  بمناسبة  أت��ش��ي��ث؛  ب��ون��ه��ان��ج 

اليوم الوطني لبالده.
البرقية  ف��ي  ال��م��ل��ك  وأع����رب ج��الل��ة 
لرئيس  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  الوس  ج��م��ه��وري��ة 

الشعبية بهذه المناسبة الوطنية.
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جاللة الملك يهنئ 

رئيس الوس

القضيبية – مجلس الشورى

المنامة - وزارة اإلسكان

هنأ األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
والرياض���ة الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م 
آل خليف���ة وزي���ر الداخلي���ة الفريق الركن 
خليف���ة  آل  عب���دهللا  ب���ن  راش���د  الش���يخ 
بمناس���بة ف���وزه بجائ���زة ش���خصية الع���ام 
2018 وتكريمه من قبل المنظمة الدولية 
بالوالي���ات  واإلدم���ان  العن���ف  لمكافح���ة 

المتحدة األميركية.
وأش���ار الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل 
خليف���ة إلى أن الجائ���زة تعكس ما حققته 
مملك���ة البحري���ن م���ن مكتس���بات وطنية 
وم���ا تتمت���ع ب���ه من قي���م حضاري���ة، تعزز 
مس���يرة البن���اء والنهض���ة الت���ي يقوده���ا 

صاحب الجاللة الملك.
وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
أن من���ح الجائ���زة لوزير الداخلية تجس���د 

التط���ور المتنام���ي ال���ذي حققت���ه مملك���ة 
البحري���ن على صعيد حماية المجتمع من 
العن���ف واإلدم���ان ومكافح���ة المخ���درات 
عب���ر برام���ج توعوي���ة، كم���ا أن الجائ���زة 
تمث���ل تقديرا دوليا لجهود وزير الداخلية 
العن���ف  ال���وزارة ف���ي مكافح���ة  وأجه���زة 
واإلدمان ومكافحة المخدرات من خالل 
برنام���ج “معًا” الذي تنفذه وزارة الداخلية 

في المدارس. 

أك���د وزي���ر االس���كان باس���م الحم���ر أن فوز 
الش���يخ  الرك���ن  الفري���ق  الداخلي���ة  وزي���ر 
بجائ���زة  خليف���ة  آل  عب���د هللا  ب���ن  راش���د 
ش���خصية الع���ام 2018، وتكريم���ه من قبل 
المنظمة الدولية لمكافحة العنف واإلدمان 
تقدي���رًا  األميركي���ة  المتح���دة  بالوالي���ات 

“مع���ًا”  برنام���ج  حققه���ا  الت���ي  للنجاح���ات 
لمكافح���ة العن���ف واإلدم���ان ال���ذي تطبق���ه 
الوزارة ف���ي مدارس المملك���ة، يعد إنجازًا 
مش���رفًا يضاف إلى سجل اإلنجازات التي 
حققته���ا البحري���ن في مختل���ف المجاالت 

وعلى كافة األصعدة.
وق���ال الحم���ر إن جه���ود  وزي���ر الداخلي���ة 
لتحقي���ق االس���تقرار األمن���ي والمجتمع���ي 

واضحة ويشهد لها الجميع، وأن المبادرات 
التي تطلقها وزارة الداخلية لحماية األمن 
المجتمع���ي م���ن الظواه���ر الت���ي ق���د تض���ر 
الش���باب البحريني والنش���ئ تنم عن رؤية 
واضح���ة وتخطيط مدروس للوقاية منها، 
مش���يدًا بمخرج���ات برنام���ج “مع���ًا” الت���ي 
م���دارس  ف���ي  الداخلي���ة  وزارة  أطلقته���ا 

المملكة لمكافحة العنف واإلدمان.

سلمان بن إبراهيم يهنئ وزير الداخلية

وزير اإلسكان يشيد بمخرجات “مًعا”
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سمو ولي العهدجاللة الملك سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن زايد 

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اس���تقبل األمي���ن الع���ام  للمؤسس���ة الخيرية الملكية مصطفى، وزي���ر العمل والتنمي���ة االجتماعية جميل حميدان وبحضور عدد من مس���ؤولي 
الوزارة، وذلك في زيارة استطالعية تم خاللها استعراض تجربة المؤسسة الخيرية الملكية في دعم ومساندة ورعاية األرامل واأليتام.

وخالل الزي���ارة، وبناء على اقتراح من وزير 
العمل والتنمية االجتماعية، تم االتفاق على 
المس���توى  تش���كيل لجن���ة مش���تركة رفيع���ة 
بي���ن الجانبين، تس���عى إلى تحقي���ق التكامل 
ف���ي الخدم���ات المقدمة م���ن جان���ب الوزارة 
األيت���ام  رعاي���ة  مج���االت  ف���ي  والمؤسس���ة 
الخي���ري  العم���ل  والمحتاجي���ن  واألرام���ل 

واإلنساني.
واس���تعرض مصطف���ى الس���يد خ���الل اللق���اء 
أب���رز إنج���ازات المؤسس���ة الخيري���ة الملكية، 
كم���ا اطل���ع عل���ى المش���اريع التنموي���ة الت���ي 
المج���االت،  ش���تى  ف���ي  المؤسس���ة  تنفذه���ا 
والمس���اعدات والحمالت اإلغاثية الخارجية 
المنكوب���ة  لل���دول  المؤسس���ة  الت���ي قدمته���ا 
الش���قيقة والصديقة بتوجيه من عاهل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل 

خليفة الرئي���س الفخري للمؤسس���ة الخيرية 
الملكية، وبقيادة س���مو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.
ومن جهته، أش���اد حمي���دان بالرعاية الملكية 
الس���امية لصاحب الجاللة المل���ك، وما يوليه 

جاللت���ه م���ن اهتم���ام أب���وي ب���ارز ف���ي كاف���ة 
توجيهات���ه، مش���يدا في الوقت ذات���ه بجهود 
المؤسس���ة الخيري���ة الملكي���ة بقي���ادة س���مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في االهتمام 
بهذا العمل اإلنساني النبيل على أكمل وجه.

جانب من الزيارة

إبراهيم الشيخ

للمحتاجي��ن المقدم��ة  بالخدم��ات  التكام��ل  تحقي��ق 

لجنة بين “الخيرية الملكية” و “العمل”
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ل����دى  البحري����ن  مملك����ة  س����فير  اجتم����ع 
ألماني����ا االتحادي����ة عب����دهللا  جمهوري����ة 
كريس����توف  م����ع  عب����دهللا  عبداللطي����ف 
بلوس، وهو عضو المجموعة البرلمانية 
األلمانية للدول الناطقة بالعربية، عضو 
لجن����ة النق����ل والبنية التحتي����ة الرقمية، 
عض����و المجموع����ة الش����بابية البرلماني����ة 
لتحالف الحزب المسيحي الديمقراطي 
 CDU والحزب االجتماعي الديمقراطي
/  CSU بالبرلمان األلماني )البوندستاغ(.

ونوه عبدهللا بإنجازات مملكة البحرين 
إل����ى  الم����رأة وتمكينه����ا، مش����يًرا  بدع����م 
أن تجرب����ة البحري����ن في تمكي����ن المرأة 
مث����ال يحت����ذى ب����ه، مس����تعرضا تجرب����ة 
مملك����ة البحري����ن الرائدة في التس����امح 
والتعاي����ش وتعدد األدي����ان، إضافة إلى 
ال����دور ال����ذي يقوم به مرك����ز الملك حمد 
ه����ذا  ف����ي  الس����لمي  للتعاي����ش  العالم����ي 

المجال.

استعراض تجربة 
البحرين في 

التسامح ببرلين

مملكة البحرين 
مؤهلة لهذا الدور

Û  ْن تبادر مملكة البحرين بتبن���ي وإطالق برنامج إصالحي نهضوي ح���ان الوقت ألأِ
يهدف إلى إحداث تحول فكري لصالح قضايا السلم والتسامح والتعايش موجه 
للشعوب والدول العربية واإلسالمية تحت عنوان “برنامج مملكة البحرين للسلم 

والتسامح والتعايش في العالم العربي واإلسالمي.”
Û  فق���د تطرقن���ا عل���ى ه���ذه الصفح���ات ف���ي األي���ام القليل���ة الماضية إل���ى جملة من

المبادرات والجهود المكثفة والمتواصلة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين في 
الفترة األخيرة وخالل الس���نوات الماضية، على مس���توى قيادتها وعلى مس���توى 
مس���ؤوليها ومؤسس���اتها المعنية الرس���مية منها واألهلية، والمتعلق���ة بتعزيز قيم 
السالم والتسامح والتعايش في كنف المجتمع اإلنساني الدولي، كان من أبرزها 
تأس���يس مركز الملك حمد العالمي للتعايش الس���لمي، وكرسي الملك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش الس���لمي في جامعة س���ابنزا بروما وتأسيس كلية عبدهللا 
بن خالد للدراس���ات اإلسالمية، إلى جانب إطالق “إعالن مملكة البحرين” مؤخًرا 
في مدينة لوس أنجلوس األمريكية والذي ُيعتبر مرجع عالمي يهدف إلى تعزيز 
قي���م الس���الم والتس���امح والتأكيد عل���ى حرية الفك���ر والمعتقد في إط���ار العيش 

المشترك. 
Û  وفي الس���ادس عش���ر من الشهر الماضي ش���اركت مملكة البحرين األسرة الدولية

االحتف���ال بالي���وم العالم���ي للتس���امح ال���ذي أقرت���ه منظم���ة اليونس���كو ف���ي العام 
1995م. وقد دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة الدول األعضاء إلى االحتفال 
به كل عام، وذلك من خالل القيام بأنشطة مالئمة توجه نحو كل من المؤسسات 

التعليمية وعامة الجمهور.
Û  ،وبهذه المناسبة فقد جاء تصريح وزير التربية والتعليم، ماجد بن علي النعيمي

ليضي���ف ُبع���ًدا عميًق���ا ومهًما لجدية ومصداقي���ة تلك الجهود والمب���ادرات، حيث 
أكد حرص الوزارة على تضمين مفاهيم التس���امح واالعتدال وتقبل الرأي اآلخر 
ف���ي المناه���ج واألنش���طة التربوي���ة، وذلك من خالل مش���روع الم���دارس المعززة 
للمواطنة وحقوق اإلنسان، الذي تم تعميمه على جميع المدارس وحظي بإشادة 
منظمة اليونسكو ومجلس حقوق اإلنسان في جنيف حيث يتم تدريب وتأهيل 
المعلمين وإكسابهم مهارات تعزيز تلك القيم باآلليات التي تمكنهم من توظيفها 

بالشكل األمثل داخل الصف والفضاء المدرسي.
Û  وبه���ذه الخط���وة المهم���ة فقد أصبح���ت البحرين نموذج���ا يحت���ذى، وأكملت أهم

المقوم���ات وأه���م القواع���د واألس���س الت���ي تؤهله���ا لتبن���ي وإط���الق البرنامج أو 
المش���روع المقترح الذي يهدف إلى إح���داث نقلة فكرية وحضارية بتحرير الفكر 
العربي واإلس���المي من المفاهيم المنحرفة والشوائب الدخيلة عليه من التطرف 
والكراهي���ة ورف���ض اآلخ���ر، وإح���داث تح���ول فك���ري مجتمع���ي مرتب���ط بقوانين 
التفاعل اإلنس���اني وموج���ه لصالح قضايا ومب���ادئ التس���امح والتعايش، وتأكيد 

الدور المحوري لهذه المبادئ في تحقيق األمن والسلم العالميين.
Û :ولعل من أهم مكونات البرنامج المقترح ما يلي
Û  تبني تشريعات وقوانين ُتَجرم وتعاقب كل من يقوم بأي عمل من شأنه أن يبث

روح التفرقة والكراهية والبغضاء بين شرائح ومكونات المجتمع.
Û  تأس���يس دوائر في المؤسس���ات الحكومية المعنية وإقامة مؤسسات متخصصة

على شاكلة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي المشار إليه أعاله، وتحفيز 
إنش���اء  مؤسسات أهلية تابعة لمنظومة مؤسسات المجتمع المدني تكون معنية 

بالقضايا المتعلقة بالسالم والتسامح والتعايش.
Û .تحفيز ودعم الدراسات والبحوث وتخصيص جوائز تشجيعية لها
Û  إدخال برامج وأنشطة ضمن المناهج الدراسية في المدارس تهدف إلى ترسيخ

قيم التسامح والتعايش في وجدان الناشئة.
Û  تخصيص كراس���ي أكاديمية في الجامعات مثل كرس���ي المل���ك حمد للحوار بين

أ في جامعة سابنزا بروما المذكور آنًفا. األديان والتعايش السلمي الذي ُأنشأِ
Û  تعزيز ثقافة التسامح والتعايش في صفوف المجتمع بشرائحه كافة، باستخدام

مختلف وس���ائل ومنابر الخطاب اإلعالمي، والتوجه لهذا الغرض وبش���كل خاص 
إلى النفاذ والتغلغل في مختلف ش���بكات ومنصات وأنظمة التواصل االجتماعي 
لما أصبح لهذه الوس���ائل من تأثير بالغ في تش���كيل الفكر وإدارة اتجاهات الرأي 

العام.
Û  تل���ك فق���ط بعض النق���اط التي يمكن أن تش���كل األس���اس للبرنامج أو المش���روع

المقترح.

عبدالنبي الشعلة

 البالد - خاص

هن���أ رجل األعمال مالك ش���ركة “مونتريال للس���يارات” إبراهيم الش���يخ، وزي���ر الداخلية الفريق 
الركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة؛ بمناسبة فوزه بجائزة شخصية العام 2018 وتكريمه 
م���ن قبل المنظم���ة الدولية لمكافحة العنف واإلدمان بالوالي���ات المتحدة األميركية، مؤكًدا أن 
فوز وزير الداخلية بتلك الجائزة يعد تقديًرا دولًيا رفيع المس���توى للجهود الكبيرة التي تبذلها 

وزارة الداخلية في مكافحة العنف واإلدمان ومكافحة المخدرات من خالل برنامج “مًعا”.

وذكر الش���يخ أن “هذا الفوز يع���د تقديًرا رفيعا 
للبحرين وما تش���هده من نهضة وتنمية شاملة 
ترتك���ز على قي���م وثوابت ومب���ادئ أصيلة في 
ظ���ل حكم عاهل البالد صاح���ب الجاللة الملك 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة”. وش���دد عل���ى  حم���د 
الكبي���رة  للجه���ود  يع���د تتويج���ا  “التكري���م  أن 
والمتمي���زة والنوعي���ة الت���ي تق���وم به���ا مملكة 

البحرين من أجل مكافحة العنف واإلدمان”.
وأشاد ببرنامج “معا” لمكافحة العنف واإلدمان 
وال���ذي تنف���ذه وزارة الداخلی���ة ف���ي م���دارس 

البحری���ن”، مضيًفا أن “ه���ذا البرنامج أثبت بما 
ال يدع مجااًل للش���ك أنه برنامج متميز وله بالغ 

األثر في نشر الوعي بين الناشئة والشباب”.
ولف���ت إل���ى أن “جهود وزي���ر الداخلية واضحة 
وه���و م���ا نرصده عل���ى أرض الواق���ع من خالل 
التطور الكبير والملحوظ الذي تشهده الوزارة، 
في كافة إداراتها، تحت قيادة الش���يخ الفريق 
الركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، وهو 
م���ا نلحظه جلًيا في اس���تتباب األمن، واألمان، 

السيما األمن المجتمعي”.

نوه الش���يخ “بإعالن المنظمة الدولية لمكافحة 
العن���ف واإلدم���ان من���ح  س���فير البحري���ن ل���دى 
الوالي���ات المتح���دة الش���يخ عبدهللا بن راش���د 
آل خليف���ة، منص���ب عض���و ف���ي مجل���س إدارة 
المنظم���ة؛ ليصب���ح بذل���ك أول ش���خصية م���ن 
خ���ارج الوالي���ات المتح���دة تنال ه���ذا المنصب 

داخل المنظمة”.

الش��يخ: جائ��زة وزي��ر الداخلي��ة تقدي��ر عالم��ي للبحري��ن

التكريم يتوج الجهود في مكافحة العنف


