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حمليـات 03

احتياجا ..جمل�س الوزراء:
معايري لإعادة هيكلة الدعم احلكومي تكفل و�صوله للأكثـر
ً

اال�ستحواذ على ملكية موارد النفط والغاز يف حقل البحرين النفطي
تر�أ�س �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر بق�صر
الق�ضيبية �صباح �أم�س اجلل�سة االعتيادية
الأ�سبوعية ملجل�س الوزراء ،وقد �أدىل الأمني
العام ملجل�س الوزراء الدكتور يا�سر بن عي�سى
النا�صر عقب اجلل�سة بالت�صريح التايل:
�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
بالتوجيهات امللكية ال�سامية بالت�أكيد على
التوافق بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية
لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه مل�ستحقيه من
الأ�سر البحرينية واملواطنني ،وفيما �أكد �سموه
حر�ص احلكومة على تعزيز ال�شراكة احلكومية
الربملانية يف كافة اجلوانب وتوثيق التعاون
البناء القائم وامل�ستمر بني ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية ،فقد �شدد �صاحب ال�سمو امللكي
رئي�س الوزراء احلر�ص على التوافق مع
ال�سلطة الت�شريعية على �آلية ومعايري لإعادة
هيكلة الدعم احلكومي تكفل و�صوله للأكرث
احتياجا لتعظيم مكت�سبات الأ�سر البحرينية
ً
واملواطنني من الدعم احلكومي ،فيما �أخذ
املجل�س عل ًما مب�ضمون اللقاء التن�سيقي مع
ال�سلطة الت�شريعية حول �إعادة هيكلة الدعم
من خالل نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س
اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون املالية و�ضبط
الإنفاق.
بعدها نوه �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء بالزيارة الناجحة ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن
عبدالعزيز �آل �سعود وزير الداخلية باململكة
العربية ال�سعودية وب�أهميتها على �صعيد
التعاون الثنائي الأمني بني البلدين.
ثم نوه �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
بالزيارة املوفقة التي قام بها �إىل البالد ال�شيخ
نا�صر �صباح الأحمد ال�صباح النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع بدولة
الكويت و�أكد �سموه على �أهميتها على �صعيد
تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين ال�شقيقني
وبخا�صة يف اجلوانب الع�سكرية والدفاعية.
من جانب �آخر فقد وجه �صاحب ال�سمو امللكي
رئي�س الوزراء �إىل االهتمام بالأ�سواق املركزية

يف البالد وتطويرها مرافق ًيا وخدم ًيا لأهميتها
يف توفري احتياجات للمواطنني ،وتابع �سموه
يف هذا ال�ش�أن تطوير وجتديد ال�سوق املركزي
باملنامة ،موجها �سموه �ضمن هذا ال�سياق
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط
العمراين بالإ�سراع يف االنتهاء من تطوير هذا
ال�سوق ومراعاة متطلبات وم�صالح التجار
و�أ�صحاب الفر�شات فيه.
ثم نظر املجل�س يف املو�ضوعات واملذكرات
املدرجة على جدول �أعماله ،واتخذ ب�ش�أنها
القرارات التالية:
�أوالً :تابع جمل�س الوزراء خمرجات
التعليم والتدريب واجلهود املبذولة للحفاظ
على م�ستوى جودتهما من خالل تطبيق
املعايري وتقييم �أداء املدار�س احلكومية
واخلا�صة واجلامعات وامل�ؤ�س�سات التدريبية،
و�أقر املجل�س �ضمن هذا ال�سياق التقرير
ال�سنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب
للعام  ،2017والذي يقدم تقيي ًما �شامال عن
�أداء النظام التعليمي والتدريبي ،بالإ�ضافة
�إىل نتائج االمتحانات الوطنية ،وذلك من
خالل املذكرة التي عر�ضها لهذا الغر�ض وزير
املوا�صالت واالت�صاالت نائب رئي�س هيئة
جودة التعليم والتدريب ،و�أثنى املجل�س
�ضمن هذا ال�سياق على اجلهود التي ي�ضطلع

د .يا�سر النا�صر

بها املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب
برئا�سة �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزارة الرتبية
والتعليم ووزارة العمل والتنمية االجتماعية
وهيئة جودة التعليم والتدريب.
ثان ًيا :وافق جمل�س الوزراء على �أن تكون
الأولوية يف توظيف العاملني يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية اخلا�صة للأطباء والفنيني واملمر�ضني
البحرينيني احلا�صلني على امل�ؤهالت واخلربة
الالزمة ،وقرر املجل�س املوافقة على م�شروع
قانون بتعديل املادة ( )14من املر�سوم بقانون
رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات

ال�صحية اخلا�صة املعد بنا ًء على االقرتاح
بقانون املقدم من جمل�س النواب و�أحاله �إىل
ال�سلطة الت�شريعية.
ثال ًثا :وافق جمل�س الوزراء على �إنهاء
اتفاقية التنمية وامل�شاركة يف الإنتاج لتطوير
حقل البحرين بني كل من الهيئة الوطنية
للنفط والغاز وال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز
و�إبرام عقود خدمات جديدة بينهما لتنظيم
عملية ت�شغيل حقل البحرين مبا ي�سمح ب�أن
تكون كل موارد النفط والغاز يف البحرين
مملوكة حلكومة البحرين ،وذلك يف �ضوء
املذكرة املرفوعة لهذا الغر�ض من وزير النفط
وتو�صية اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون القانونية
بخ�صو�صه.
رابعً ا :وافق جمل�س الوزراء على ان�ضمام
مملكة البحرين �إىل اتفاقية ت�شجيع وحماية
و�ضمان اال�ستثمارات بني الدول الأع�ضاء يف
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،وذلك على النحو
الذي �أو�صت به اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون
القانونية.
خام�سا :وافق جمل�س الوزراء على
ً
م�شروع قرار ب�ش�أن الالئحة النموذجية للنظام
الأ�سا�سي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�ضعة
لإ�شراف وزارة �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة،
وتنظم الالئحة عمل هذه املراكز والهيئات

متخطية يف الت�صفيات النهائية ممثلي ال�صني والهند والفلبني

«بيان البحرين» حترز املركز الأول بجائزة زايد لطاقة امل�ستقبل
فازت مدر�سة بيان البحرين باملركز الأول
بجائزة زايد لطاقة امل�ستقبل على م�ستوى قارة
�آ�سيا عن فئة املدار�س الثانوية العاملية ،بعد �أن
ت�أهلت للنهائيات مع كل من ال�صني ،والفلبني،
والهند.
وخا�ضت املدر�سة مناف�سة �شاركت فيها
 16مدر�سة من  5قارات للفوز باجلائزة
العاملية ،وتخطت املدر�سة كل من دولة ال�صني،
والهند والفلبني.
ويتم تكرمي مدر�سة واحدة يف كل
من �أفريقيا والأمريكيتني و�آ�سيا و�أوروبا
و�أوقيانو�سيا ،يف حني يبلغ عدد امل�شاريع
املتناف�سة على م�ستوى العامل حوايل 1800
م�شروع.
و�أهدت املدر�سة الفوز باجلائزة املرموقة
�إىل مملكة البحرين الغالية ،قيادة و�شعبا
وعلى ر�أ�سها املقام ال�سامي حل�ضرة �صاحب
اجلاللة عاهل البالد املفدى امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ،و�صاحب ال�سمو الأمري خليفه بن
�سلمان �آل خليفه ،و�صاحب ال�سمو ويل العهد
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ،و�صاحبة
ال�سمو الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم �آل خليفة،
حيث ميثل هذا الفوز حتقي ًقا عمل ًيا لر�ؤية
القيادة الر�شيدة وحكمتها لت�أ�سي�س م�ستقبل
م�شرق زاخر بالطاقة امل�ستدامة ،م�ستقبل يتم
بنا�ؤه بتحفيز طموح �شباب الغد .وقد �أكدت
بدورها ال�شيخة د .مي بنت �سليمان العتيبي
رئي�س جمل�س ادارة املدر�سة على �أهمية هذه
اجلائزة رفيعة امل�ستوى ململكة البحرين

وفق �إجراءات حمددة ب�شكل قانوين وا�ضح يف
�إطار من رقابة و�إ�شراف وزارة �ش�ؤون ال�شباب
والريا�ضة يف ظل التطور الكبري واملتنامي
للدور الذي تقوم به هذه املراكز والهيئات
بالن�سبة لل�شباب ،وذلك على النحو الذي
�أو�صت به اللجنة الوزارية لل�شئون القانونية
يف مذكرتها التي قدمها وزير الرتبية والتعليم
نائب رئي�س اللجنة املذكورة بنا ًء على عر�ض
وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة.
�ساد�سا :بحث جمل�س الوزراء ت�صديق
ً
مملكة البحرين على بروتوكويل تعديل
االتفاقية الربيدية العاملية املوقعني يف
عامي  2012و ،2016و�أحالهما �إىل اللجنة
الوزارية لل�ش�ؤون القانونية ،وذلك بنا ًء
على العر�ض الذي قدمه وزير املوا�صالت
واالت�صاالت.
�سابعً ا :بحث جمل�س الوزراء اتفاقية
بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة
املغربية ب�ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما
وفيما ورائهما ،وقرر �إحالتها �إىل اللجنة
الوزارية لل�ش�ؤون القانونية.
ثام ًنا :بحث جمل�س الوزراء تعزيز
التعاون مع منظمة الأمم املتحدة و�إ�سناد
دورها من خالل دعم براجمها املوجهة لل�شباب
مبا ينعك�س �إيجا ًبا على امل�شاركة ال�شبابية يف
التنمية وزيادة الوعي بق�ضاياهم ،وذلك يف
�ضوء املذكرة املرفوعة لهذا الغر�ض من وزير
�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة.
تا�سعً ا� :أحال جمل�س الوزراء �إىل جمل�س
النواب م�شروعني بقانونني متت �صياغتهما يف
�ضوء اقرتاحني بقانونني مقدمني من جمل�س
النواب وقرر ا�شفاع كل منهما بر�أي احلكومة
حوله ،الأول ب�ش�أن �صندوق متويل البيوت
الآيلة لل�سقوط ،والثاين بتعديل املادة ()5
مكرر من قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )35ل�سنة .2001
عا�ش ًرا :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة يتعلق بالتي�سيــر على اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات اخلرييـة فيـما يختــ�ص
بخدماتها اخلريية.

رئي�س الوزراء يتلقى تهنئة
مـن د.ميـرزا مبنا�سبـة فـوز مدر�سـة البيـان
تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء برقية
تهنئة من الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء ،مبنا�سبة فوز
مدر�سة البيان بجائزة زايد لطاقة امل�ستقبل عن فئة املدار�س الثانوية ب�آ�سيا ،و�أكد الوزير
مريزا �أن هذا الفوز ي�أتي ملا يتمتع به �أبناء وبنات مملكة البحرين من متيز وحت�صيل
علمي عال و�أن هذا الفوز لهو مثابة فخر واعتزاز وترجمة وا�ضحة اللتزام مملكة البحرين
بالطاقة النظيفة واملتجددة من �أجل التنمية امل�ستدامة.
وتوجه وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء بخال�ص �شكره وتقديره �إىل �سمو رئي�س الوزراء
على دعم �سموه الالمتناهي للقطاع العلمي ودعم �سموه للكوادر الوطنية لتحقيق �أف�ضل
املنجزات من �أجل رفعة ا�سم وطننا العزيز.
داع ًيا املوىل عز وجل ان ميد �سمو رئي�س الوزراء مبوفور ال�صحة والعافية وطول
العمر ويبقيه �سندًا وذخ ًرا ململكة البحرين.

معربة بقولها�« :إمنا هذا الإجناز لهو تكرمي
وامتداد لر�ؤية قيادة مملكة البحرين وللقيم
التي جت�سدها مدر�سة بيان البحرين من خالل
�إن�شاء قادة ذوي موروث وقيم را�سخة».
وجرى تتويج فريق مدر�سة بيان البحرين
باملركز الأول للجائزة العاملية للمدار�س
الثانوية يف قارة �آ�سيا ،وهي �إحدى فئات
جائزة ال�شيخ زايد لطاقة امل�ستقبل املرموقة،
والتي تعترب �إحدى �أهم امل�سابقات على
امل�ستوى العاملي ،وذلك يف �أ�سبوع �أبوظبي
للطاقة امل�ستدامة.
ومثلت املدر�سة مملكة البحرين �أمام جمهور
من القادة العامليني ،خرباء القطاع ال�صناعي،
و�صانعي ال�سيا�سات العاملية يف جمال الطاقة

امل�ستدامة والتكنولوجيا اخل�ضراء واجلدير
بالذكر ب�أن القيمة املالية لهذه اجلائزة ت�صل
�إىل � 100ألف دوالر �أمريكي لتغطية ما ال يقل
عن  ٪80من قيمة امل�شروع ككل.
وقد تتوج هذا الإجناز بعد خو�ض
املدر�سة املناف�سة بني  1800م�شروع من
�أنحاء العامل .يتكون فريق الـEcoboosters
من  11طال ًبا قاموا بتكري�س الإجازة ال�صيفية
لتحويل هذا النجاح �إىل واقع ملمو�س،
وبدورنا ن�شكر �أع�ضاء الفريق� :آية �آل خليفة،
مرمي نا�صر ،عبداهلل املاجد ،زينب الدعي�سي،
جود ال�شرياوي ،زين علي ،هيا حممود ،علي
املنديل نوره بني حماد ،زينب خلف ،يا�سمني
يعقوبي ،وعبداهلل املاجد وزين البلو�شي.

النعيمي يهنئ مدر�سة البيان بنيلها جائزة زايد لطاقة امل�ستقبـل
�أعرب الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم عن خال�ص
تهانيه وتربيكاته لل�شيخة الدكتورة مي بنت �سليمان العتيبي رئي�سة جمل�س
�إدارة مدر�سة بيان البحرين ،مبنا�سبة فوز املدر�سة باملركز الأول عن فئة مدار�س
قارة �آ�سيا امل�شاركة يف جائزة ال�شيخ زايد لطاقة امل�ستقبل ،من بني 1800
مدر�سة م�شاركة من خمتلف دول العامل ،وح�صول املدر�سة على جائزة قيمتها
� 100ألف دوالر �أمريكي ،يف �إجناز تعليمي جديد ململكة البحرين
و�أ�شاد الوزير بهذا الإجناز املتميز الذي حققته املدر�سة بقيادة الدكتورة
العتيبي ،مبا يعك�س اجلهود الكبرية املبذولة لالرتقاء امل�ستمر ب�أدائها ،م�ؤكدًا
دعم الوزارة الكبري وامل�ستمر لقطاع التعليم اخلا�ص ،بال�شكل الذي ي�سهم يف

االرتقاء بامل�سرية التعليمية املباركة يف ظل قيادة بلدنا العزيز يحفظها اهلل
ويرعاها.
وقد حقق فريق مدر�سة بيان البحرين املكون من  11طالبًا وطالبة املركز
الأول مب�شروع ( )Ecoboostersمتفو ًقا على املدار�س الآ�سيوية املت�أهلة
للت�صفيات النهائية من ال�صني والهند والفلبني ،وتعتزم املدر�سة اال�ستفادة من
القيمة املالية للجائزة يف تطوير من�صة تعليمية مب�سمى ()360 EcoLab
�ستقوم من خاللها بتوعية الطالب واملجتمع املحيط مبمار�سات وتكنولوجيا
اال�ستدامة ،عرب الرتكيز على خم�سة عنا�صر هي :التقلي�ص� ،إعادة اال�ستخدام،
التدوير ،ن�شر الوعي ،والطاقة املتجددة.

وزير الكهرباء يهنئ بفوز مدر�سة بيان
بجائزة ال�شيخ زايد للإبداع والطاقة املتجددة
تقدم وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا ب�أ�سمى �آيات
التهاين �إىل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء مبنا�سبة فوز مدر�سة «بيان البحرين» باجلائزة «العاملية للمدار�س الثانوية» عن
قارة �آ�سيا �ضمن جائزة ال�شيخ زايد للإبداع والطاقة املتجددة.
و�أكد الوزير �أن البحرين هي �أول دولة عربية تفوز بهذه اجلائزة ،وذلك من خالل
م�شاركة مدر�سة البيان يف هذه اجلائزة ،وكانت تناف�سها ثالث دول �أخرى يف نف�س
الت�صنيف ،وهي ال�صني ،والهند ،والفلبني ،وقال ان فوز مملكة البحرين بهذه اجلائزة،
مفخرة جلميع �شباب و�شابات البحرين ،و�إن دل على �شيء فيدل على ترجيح القيادة يف
مملكة البحرين لل�شباب للم�شاركة يف م�ستجدات ال�ساحة الدولية وهي الطاقة املتجددة
والطاقة النظيفة.
و�أو�ضح «�أن هذه اجلائزة ال تعطى �إال بعد التمحي�ص واختبار جميع مراحل العمل
يف امل�شروع الذي تقدمه املدر�سة ،فالبحرين ا�ستحقتها بكل جدارة ،و�أنا اليوم ي�شرفني
بتكليف من �سيدي �صاحب ال�سمو ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء �أن �أح�ضر افتتاح طاقة امل�ستقبل ،وقد نقلت حتيات �سيدي �صاحب ال�سمو
ويل العهد �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة االمارات العربية املتحدة ،واىل القيادة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،وهم بدورهم يهنئون البحرين ،وطلبوا مني نقل حتياتهم �إىل جاللة
امللك ،و�صاحب ال�سمو رئي�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو ويل العهد».
و�أ�شار وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء �إىل �أن «مملكة البحرين ت�شارك يف م�ؤمتر الوكالة
الدولية للطاقة املتجددة �سنويا مب�شاركة الآالف من اخلرباء واملخت�صني يف جماالت
الطاقة املتجددة من كل �أنحاء العامل ومن خالل هذا امل�ؤمتر نقدم جتربة البحرين يف
جمال الطاقة امل�ستدامة ،و�أنا اليوم �س�أ�شارك يف حلقة وزارية حول حتويل الطاقة من
الطاقة العادية �إىل الطاقة النظيفة».
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القائد العام يبحث مع
وفد املجل�س الأطل�سي املوا�ضيع امل�شرتكة

ا�ستقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة
يف القيادة العامة �أم�س وفدًا من املجل�س الأطل�سي ،بح�ضور الفريق الركن ذياب بن �صقر
النعيمي رئي�س هيئة الأركان.
رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بوفد املجل�س الأطل�سي ،وخالل اللقاء مت مناق�شة
ّ
عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اللقاء اللواء الركن ح�سن حممد �سعد مدير ديوان القيادة العامة ،واللواء الركن
عبداهلل ح�سن النعيمي املفت�ش العام ،واللواء الركن بحري يو�سف �أحمد مال اهلل م�ساعد
رئي�س هيئة الأركان للإمداد والتموين ،واللواء الركن بحري حممد ها�شم ال�سادة مدير
التعاون الع�سكري.

حمليـات 05

ّ
هن�أ مدر�سة بيان البحرين بفوزها بجائزة زايد لطاقة امل�ستقبل ..ويل العهد:

موا�صلة االرتقاء باملنظومة التعليمية لرفد التنمية ال�شاملة بقوة العلم
هن�أ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء رئي�س
جمل�س �إدارة مدر�سة بيان البحرين الدكتورة
ال�شيخة مي بنت �سليمان العتيبي مبنا�سبة فوز
املدر�سة بجائزة زايد لطاقة امل�ستقبل عن فئة
اجلائزة العاملية للمدار�س الثانوية بعد اختيار
امل�شروع من �ضمن �أربعة م�شاريع يف املرحلة
النهائية تهدف �إىل تعزيز انت�شار الطاقة املتجددة
واال�ستدامة.
و�أ�شاد �سموه بالإجناز الذي حققته املدر�سة
يف هذه املن�صة اخلليجية ذات الطابع الدويل �إذ �أن
جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل التي حتظى بدعم من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
بدولة الإمارات العربية املتحدة تعترب �إحدى �أبرز
اجلوائز يف قطاع اال�ستدامة والطاقة املتجددة
على م�ستوى العامل ،مما يدل على اخلطى الواثقة

ويل العهد

التي ت�سري بها البحرين بقيادة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى
نحو موا�صلة االرتقاء باملنظومة التعليمية مبا

ي�صب يف رفد م�سرية التطوير والتنمية ال�شاملة
بقوة العلم والوعي.
و�أبلغ �سموه ال�شيخة مي بنت �سليمان
العتيبي بنقل تهاين واعتزاز �سموه �إىل �أع�ضاء
الهيئتني الإدارية والتعليمية يف مدر�سة البيان
النموذجية والطلبة و�أولياء �أمورهم بالفوز
بهذه اجلائزة يف جمال يج�سد جانبًا مهمًا من
املبادئ التي ت�سعى مملكة البحرين لال�ستمرار
يف تر�سيخها يف كافة املجاالت ،وهي اال�ستدامة
والتناف�سية ،منو ًها �سموه باهتمام املدر�سة يف
غر�س الوعي بهذه املبادئ لدى الن�شء وم�شيدًا
بالقائمني على هذه اجلائزة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة التي تعنى بالطاقة
املتجددة واال�ستدامة على خمتلف امل�ستويات
لتتكامل الر�ؤى واجلهود وينمو ح�س امل�س�ؤولية
بهذه النواحي التي ت�شكل مالمح امل�ستقبل ،مما
يعك�س املوقع الريادي للإمارات ال�شقيقة يف
جماالت التطوير والتنمية.

كرم جمموعة قوة الواجب العملياتي اخلا�ص/ 15امل�شاركة باليمن ..القائد العام:
ّ

جهودكم وطنية وخمل�صة ودوركم �أخوي كبري بالوقوف �إىل جانب الأ�شقاء
حتت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ
خليفة بن �أحمد �آل خليفة �أقيم حفل تكرمي جمموعة قوة الواجب
العملياتي اخلا�ص/ 15التابعة لقوة دفاع البحرين وامل�شاركة يف
عملية �إعادة الأمل بجمهورية اليمن �ضمن قوات التحالف العربي
بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ،باحلر�س امللكي ،بح�ضور الفريق
الركن ذياب بن �صقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان ،و�سمو العميد
الركن ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة قائد احلر�س امللكي ،و�سمو
الرائد الركن ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة قائد قوة احلر�س امللكي
اخلا�صة ،و�سمو النقيب ال�شيخ حممد بن �سلمان بن حمد �آل خليفة.
وبعد عزف �سالم �صاحب املعايل القائد العام لقوة دفاع
البحرين ،تفقد طابور العر�ض الذي ا�صطف لتحيته ،وبد أ� احلفل
بتالوة �آيات من الذكر احلكيم.
بعدها �ألقى �سمو العميد الركن ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
قائد احلر�س امللكي كلمة بهذه املنا�سبة قال فيها:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�صاحب املعايل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن �أحمد �آل
خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
�أ�صحاب ال�سعادة.
�أخواين رجال قواتنا امل�سلحة البا�سلة.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�صاحب املعايل ،يطيب لنا �أن نرحب مبعاليكم �أجمل
ترحيب يف احلر�س امللكي ،كما ي�سرنا وي�سعدنا يا �صاحب
املعايل تف�ضلكم يف هذا اليوم بتكرمي هذه النخبة من �أبطال
قواتنا امل�سلحة (قوة الواجب/ )15بعد �أن �شاركت مع
�أخوانهم يف قوات التحالف العربي ،بقيادة ال�شقيقة الكربى
اململكة العربية ال�سعودية ،دفاعً ا عن �إ�سالمنا ،وعن �أر�ضنا
العربية وعن عزتنا وكرامتنا� ،ضد �أعداء الدين والعروبة.
�صاحب املعايل ،كان للتوجيهات احلكيمة ل�سيدي
�صاحب اجلاللة ملك البالد املفدى القائد الأعلى ،و�إميانه
املطلق بن�صرة الأ�شقاء (وب�أن �أي تهديد لأخواننا وجرياننا
يف اخلليج العربي هو تهديد لأمننا) ومن هذا املبد أ� وعلى
هذا النهج الذي خطه جاللته بالوقوف مع �أ�شقائنا ،حفاظا

على كياننا ووحدتنا ،ف�إن رجال قوة الدفاع ي�ستقون من
هذه القيم اخلالدة منهجا لإ�ست�شراف امل�ستقبل و�إجتاهاته
الرئي�سية ،ويدركون حجم املخاطر التي حتاك �ضد
�شعوبنا ،مت�سلحني ب�إميانهم باهلل عز وجل وب�إرادة قوية،
وعزمية �صلبة ،للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه
منطقتنا.
�صاحب املعايل� ،إن قوة الواجب/ 16املوجودة
واملنت�شرة ميدان ًيا على كافة املناطق واجلبهات يف
الأرا�ضي اليمنية مع �أ�شقائهم يف التحالف العربي ت�شارك
يف القتال �ضد املتمردين العمالء والذين تكبدوا خ�سائر
فادحة ب�أفرادهم وعتادهم ،و�أن قواتنا بحمد من اهلل بكامل
جهوزيتها وقواها و�أ�سلحتها وتتمتع ب�إرادة ومعنويات
عالية ال تنحني �إال هلل عز وجل.
ويف اخلتام �أدعو اهلل العزيز القدير� ،أن يحفظ قائد
م�سريتنا �سيدي �صاحب اجلاللة ملك البالد املفدى القائد
الأعلى� ،سندا وذخرا للأمة العربية والإ�سالمية و�أن يحفظ
مملكتنا من كل �سوء ومكروه.
كما �أتقدم بال�شكر �إىل �سيدي �صاحب ال�سمو امللكي ويل

العهد ،نائب القائد الأعلى ،النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،حفظه اهلل على دعمه وتوجيهاته املتوا�صلة
لأبنائه يف قوة الدفاع.
وال�شكر مو�صول لكم يا �صاحب املعايل على جهودكم
الكبرية واملتميزة يف تذليل ال�صعاب لكافة املهام امل�سندة
لرجال قوة الدفاع.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
ثم تف�ضل �صاحب املعايل القائد العام لقوة دفاع
البحرين بت�سليم الأو�سمة التقديرية التي منحها �صاحب
اجلاللة امللك املفدى القائد الأعلى لعدد من �ضباط و�ضباط
�صف و�أفراد جمموعة قوة الواجب العملياتي اخلا�ص/15
التابعة لقوة دفاع البحرين تقدي ًرا لهم على جهودهم
الوطنية املخل�صة ،ودورهم الأخوي الكبري يف وقوفهم �إىل
جانب الأ�شقاء يف الدفاع عن احلق ،وما يتحلون به من
روح معنوية عالية ،واحرتافية ،وان�ضباط لأداء ر�سالتهم
ال�سامية .وبهذه املنا�سبة عرب �صاحب املعايل القائد العام
لقوة دفاع البحرين عن فخره ،واعتزازه ب�ضباط و�ضباط
�صف و�أفراد قوة الواجب اخلا�ص التابعة لقوة دفاع

وزير العمل ي�شيد مببادرات �أ�صحاب الأعمال البحرينيني
التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية،
جميل بن حممد علي حميدان ،برئي�س جمل�س �إدارة
جمعية ال�صداقة والأعمال والبو�سنة والهر�سك،
جواد احلواج ،وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
وخالل اللقاء مت ا�ستعرا�ض �أبرز امل�شروعات
والربامج الرامية �إىل حتقيق �أهداف اجلمعية نحو
تعزيز �أوا�صر التوا�صل والتعاون بني البحرين
والبو�سنة والهر�سك يف خمتلف �أوجه القطاعات،
�إىل جانب التعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية

والأهلية ذات ال�صلة ب�أهداف اجلمعية ،والدور
الإيجابي الذي �ستقوم به اجلمعية على �صعيد
تبادل اخلربات وتنمية العالقات بني البلدين
ال�صديقني ،وفتح فر�ص للتعاون بني قطاعات
الأعمال البحرينية والبو�سنية ،م�ؤكدا �أن اجلمعية
ت�ضع خطة طموحة لتحقيق �أهدافها يف حدود
القوانني املعمول بها يف اململكة.
من جانبه �أ�شاد وزير العمل والتنمية
االجتماعية ،بجهود اجلمعية ودورها الوطني،

مبديًا تقديره ملبادرات �أ�صحاب الأعمال
البحرينيني يف ا�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية
ويف الرتويج ملناخ وبيئة العمل واال�ستثمار
يف مملكة البحرين ،الف ًتا �إىل �أهمية اجلمعية
التي متثل الر�ؤية امل�شرتكة لتطلعات البلدين
ال�صديقني ،منوهً ا باخلطوة الإيجابية نحو دعم
العالقات البحرينية مع البو�سنــة والهر�سك،
خلدمة امل�شاريـع العماليــة والتنمــوية يف
مملكة البحرين.

البحرين مب�شاركتهم يف عمليات التحالف العربي تنفيذا
للتوجيهات امللكية ال�سامية ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى �ضمن
اتفاقية الدفاع امل�شرتك مع �أ�شقائنا يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية و�ضمن الروابط الأخوية التاريخية
الثابتة فيما بيننا ،ويف �إطار اتفاقية الدفاع العربي امل�شرتك
مع الأ�شقاء .و�أ�شاد �صاحب املعايل القائد العام لقوة دفاع
البحرين برجال قوة دفاع البحرين من قوة الواجب
اخلا�ص التابعة لقوة دفاع البحرين لقيامهم بهذا الواجب
ال�سامي بكل �شجاعة و�إقدام ،داع ًيا اهلل تعاىل �أن يوفقهم
ويحفظهم وين�صرهم مع �إخوانهم من القوات ال�شقيقة.
كما نقل �إليهم القائد العام لقوة دفاع البحرين حتيات
وتقدير �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
عاهل البالد املفدى القائد الأعلى و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
ح�ضر االحتفال عدد من كبار �ضباط قوة دفاع البحرين.

