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ولي العهد: استتباب األوضاع
في البحرين مهم إلنعاش االقتصاد

§ المنامة - بنا 

األعلى  القائد  نائب  العهد  ــي  ول ــد  أك  [
أن  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  سمو 
البحرين  مملكة  فــي  األوضـــاع  استتباب 
إلعادة  الجهود  كل  ظل  في  وملّح  مهم  مطلب 
ــادي والــتــجــاري  ــص ــت ــاش الــقــطــاع االق ــع إن
الوطني  التوافق  ــوار  ح وأن  والسياحي، 

يجب  ــد  ــوال ال الملك  جاللة  إليه  ــا  دع الــذي 
يحقق  بما  النجاح  سبل  كــل  لــه  تتهيأ  أن 

للبحرين وشعبها الكريم مستقباًل زاهراً.
الملك  ــة  ــالل ج حــكــمــة  أن  ــوه  ــم س ــــد  وأك
المملكة  حققته  ما  كل  تحمي  أن  استطاعت 
شعب  قلوب  في  ــت  وزرع ونماء،  تطور  من 
حبها  من  ــززت  وع وصالبة  قــوة  البحرين 

وانتمائها لتراب هذا الوطن الغالي.

القائد  سموه  استقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
الركن  المشير  البحرين  ــاع  دف لقوة  العام 
قصر  في  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ 
حزيران  يونيو/   28( الثلثاء  أمس  الرفاع 

.)2011
وأعرب سمو ولي العهد عن بالغ تقديره 
ــزة  ــه األج ولجميع  الــبــحــريــن  ـــاع  دف ــوة  ــق ل
من  بذلوه  ما  على  ــراداً،  وأف ضباطًا  األمنية 

وحفظ  بــالدهــم  عــن  لــلــذود  مخلصة  جهود 
األمن واالستقرار.

دفاع  لقوة  العام  القائد  أطلع  جانب،  من 
القائد  نــائــب  العهد  ولــي  سمو  البحرين 
والتطورات  المستجدات  آخر  على  األعلى، 
ــاذه  ــخ ات ــم  ت ـــا  وم المحلية  ــة  ــاح ــس ال عــلــى 
في  واالستقرار  ــن  األم لحفظ  إجـــراءات  من 

البالد.

... ويؤكد: البحرين واألردن تسلكان نهجًا انفتاحيًا من خالل الحوار

§ المنامة - بنا 

سلمان  األمير  سمو  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  قال   [
القيم  في  تشتركان  واألردن  البحرين  إن  خليفة  آل  حمد  بن 
االحــتــرام  على  مبنية  وعالقاتهما  والتقاليد،  ــادات  ــع وال
ديمقراطيًا  انفتاحيًا  نهجًا  يسلكان  البلدين  وإن  المتبادل 
أن  سموه  متمنيًا  له،  أسلوبًا  والحوار  المشاركة  من  يتخذ 
جهد  خــالل  من  بناء  حــواراً  األردنــي  الوطني  الحوار  يكون 

يرسخ مفاهيم العمل من خالل المؤسسات الدستورية.

أمس  ــاع  ــرف ال قصر  فــي  استقباله  ــدى  ل سموه  ووصــف 
مجلس  رئــيــس   ،)2011 ــران  ــزي ح يــونــيــو/   28( الثلثاء 
رئيس  نــائــب  بحضور  الــمــصــري  طــاهــر  ــــي  األردن ــان  ــي األع
خليفة،  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  ـــوزراء  ال مجلس 
راسخة  أخوية  عالقة  بأنها  األردنــيــة  البحرينية  العالقة 
جاللة  البالد  عاهل  عناية  بكل  ويرعاها  األجـــداد  أّسسها 
المملكة  وعــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  ــد  ــوال ال الملك 

األردنية الهاشمية جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين.
بن  الثاني  عبداهلل  الملك  تحيات  المصري  نقل  جانبه  من 

واالزدهار  التقدم  بدوام  البحرين  لمملكة  وتمنياته  الحسين 
بين  الــراســخــة  ــة  ــوي األخ العالقة  أهمية  على  التأكيد  مــع 

البلدين وتعزيز مجاالت التعاون بينهما.
وعبر رئيس مجلس األعيان األردني عن أمنياته الصادقة 
بأن يكون حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه عاهل البالد 

حواراً شاماًل يحقق تطلعات الشعب البحريني.
حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة 
بن دعيج آل خليفة وسفير المملكة األردنية الهاشمية محمد 

سراج.

سمو ولي العهد مستقباًل القائد العام لقوة الدفاع

... ومستقباًل رئيس مجلس األعيان األردني

تغيير مسمى منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى منظمة التعاون اإلسالمي

وزير الخارجية يشارك في »دورة السالم والتعاون والتطور« باستانا
§ المنامة - وزارة الخارجية 

الــشــيــخ  ــة  ــي ــارج ــخ ال ــــر  وزي ــــارك  ش  [
في  خليفة  آل  محمد  ــن  ب أحــمــد  ــن  ب خــالــد 
والثالثين  الثامنة  الــدورة  أعمال  افتتاح 
األعضاء  ــدول  ال خارجية  وزراء  لمجلس 
»دورة  اإلســــالمــــي  الــمــؤتــمــر  ــة  ــم ــظ ــن ــم ب
بمدينة  ــور«،  ــط ــت وال ــاون  ــع ــت وال ــالم  ــس ال
 28 ( الـــثـــلـــثـــاء  أمـــــس  ـــاح  ـــب ص ـــا  ـــان ـــت اس
بــحــضــور   ،)2011 ـــران  ـــزي ح يــونــيــو/ 
ـــان نـــور  ـــت ـــس ـــازاخ ـــس جـــمـــهـــوريـــة ك ـــي رئ
الجلسة  ترأس  حيث  نزارباييف  سلطان 
ــه رئـــيـــســـًا لـــلـــدورة  ــت ــف ــص ــة ب ــي ــاح ــت ــت االف

 . لية لحا ا
المؤتمر  لمنظمة  العام  األمين  وألقى 
ــان أوغــلــي  ــس ــن إح ــدي ــل ال ــم اإلســالمــي أك
فيها  اســتــعــرض  المناسبة،  بــهــذه  كلمة 
العمل  ــج  ــام ــرن ب ــن  م إنـــجـــازه  ــم  ت ــا  م ـــم  أه
ــر  ــوي ــط ــــى ت ـــدف إل ـــه ـــــذي ي ـــري، ال ـــش ـــع ال
الجلسة  خالل  وتم  المنظمة،  أداء  وتفعيل 
المنظمة  مسمي  تغيير  قرار  اعتماد  األولى 
ــة الـــتـــعـــاون اإلســـالمـــي  ــم ــظ ــن ــح م ــب ــص ــي ل
ــــرار شــعــار الــمــنــظــمــة  ـــك اعــتــمــاد ق ـــذل وك

األعضاء. الدول  بتوافق  وذلك  الجديد، 

 ... ويستعرض العالقات
 مع نظيره العراقي

الشيخ  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي اســتــعــرض   
مع  خليفة،  آل  محمد  بــن  أحمد  بــن  خالد 
هوشيار  العراق  جمهورية  خارجية  وزير 
الثامنة  ــــدورة  ال ــش  ــام ه عــلــى  زيـــبـــاري، 
الــخــارجــيــة  وزراء  لــمــجــلــس  ــن  ــي ــالث ــث وال
العالقات  ــي،  ــالم اإلس المؤتمر  لمنظمة 
البحرين  مملكة  ــط  ــرب ت ــي  ــت ال الــثــنــائــيــة 
وتعزيزها  وســبــل  ــراق،  ــع ال وجمهورية 
ـــاالت الــمــخــتــلــفــة  ـــج ـــم ـــي ال ــا ف ــه ــت ــي ــم ــن وت

االهــتــمــام  ذات  ــة  ــي ــم ــي ــل اإلق والـــقـــضـــايـــا 
. ك لمشتر ا

للعمل  تطلعهما  عن  الجانبان  وأعرب 
وتفعيلها  ــاون  ــع ــت ال ــاالت  ــج م دفـــع  عــلــى 
ــــى تــطــلــعــات  ــي إل ــق ــرت ــل الـــــذي ي ــك ــش ــال ب

الشقيقين.  البلدين 
الملموس  بالتحسن  ــر  ــوزي ال وأشـــاد 
ـــادي الـــذي  ـــص ـــت ــع األمـــنـــي واالق ــوض ــال ب

العراق. جمهورية  تشهده 
مع  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي اســتــعــرض  كــمــا 
بشأن  المستجدات  آخر  العراقي  نظيره 
مملكة  شهدتها  الــتــي  ــرة  ــي األخ ـــداث  األح
ــن، والـــــذي يــتــمــثــل فـــي مــبــادرة  ــري ــح ــب ال
عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل 
الذي  الوطني  التوافق  لحوار  خليفة  آل 
في  الحالية  لــأوضــاع  األمثل  الحل  يعد 
ــد دعـــوة  ــع ــن وخـــاصـــة ب ــري ــح ــب مــمــلــكــة ال
التوافق  بحوار  المعينة  األطــراف  جميع 
العراقي  الخارجية  وزير  وعبر  الوطني. 
متمنيًا  المبادرة،  لهذه  الكامل  دعمه  عن 

األطراف. لجميع  التوفيق 

... ويوقع مذكرة تفاهم مع 
كازاخستان

خالد  الــشــيــخ  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي وقـــع   
ــر  وزي ــع  م خليفة  آل  محمد  ــن  ب أحــمــد  ــن  ب
يرجان  كازاخستان  جمهورية  خارجية 
اجتماعات  هــامــش  عــلــى  ــوف،  ــان ــخ ــازي ك
وزراء  لمجلس  والثالثين  الثامنة  الدورة 
منظمة  ــي  ف ــاء  ــض األع ــدول  ــل ل الــخــارجــيــة 
بشأن  التفاهم  مذكرة  اإلسالمي،  المؤتمر 
بين  ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال ــات  ــالق ــع ال ــر  ــوي ــط ت

الصديقين. البلدين  خارجية  وزارتي 
ـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــع  ـــرض وزي ـــع ـــت واس
الصداقة  عالقات  الكازاخستاني،  نظيره 
السياسي  بــالــمــجــال  ــاون  ــع ــت ال ـــرص  وف
ــن  ــري ــح ــب ــة ال ــك ــل ــم واالقــــتــــصــــادي بــيــن م
الــوزيــر  ونــقــل  كــازاخــســتــان.  وجمهورية 
جمهورية  لرئيس  الملك  جاللة  تحيات 

باييف. نزار  سلطان  نور  كازاخستان 

 ... ويستعرض العالقات
 مع تايلند

الشيخ  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي اســتــعــرض   
مع  خليفة  آل  محمد  ــن  ب أحــمــد  ــن  ب خــالــد 
كاسييت  تايلند  مملكة  خــارجــيــة  وزيـــر 
الدورة  اجتماعات  هامش  على  بيروميا، 
وزراء  ــس  ــل ــج ــم ل والـــثـــالثـــيـــن  الــثــامــنــة 
اإلســالمــي،  المؤتمر  لمنظمة  الخارجية 
مملكة  تــربــط  الــتــي  الثنائية  ــات  ــالق ــع ال
تعزيزها  وسبل  تايلند،  ومملكة  البحرين 
ـــي الـــمـــجـــاالت الــمــخــتــلــفــة.  ــا ف ــه ــت ــي ــم ــن وت
للعمل  تطلعهما  عــن  الــجــانــبــان  ـــرب  وأع
المستقبلي  التعاون  مــجــاالت  دفــع  على 
أكد  جانبه  من  الصديقين.  البلدين  بين 
الكامل  دعمه  التايلندي  الخارجية  وزير 
دعا  الذي  الوطني  التوافق  حوار  لمبادرة 
أهمية  عــلــى  ــدداً  ــش م الملك,  ــة  ــالل ج ــه  ــي إل
البحرين  مملكة  ــي  ف ــرار  ــق ــت واالس ـــن  األم

ذلك. تحقيق  في  بالده  ودعم 

وزير الخارجية يشارك في الدورة الثامنة والثالثين لوزراء خارجية المؤتمر اإلسالمي

»خدمات النواب« ترفض
تعديل قانون »السياحة«

خالل  المبدأ  حيث  من  الخدمات  لجنة  رفضت   [
اجتماعها أمس الثلثاء )28 يونيو/ حزيران 2011( 
قانون  مــشــروع  العسومي،  ــادل  ع النائب  برئاسة 
 )15( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل 
في  )المعد  السياحة  تنظيم  بشأن   ،1986 لسنة 
النواب(،  مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء 
منه،  المرجو  الهدف  المشروع  تحقيق  لعدم  ــك  وذل
ووجـــــود الــكــثــيــر مـــن الــنــواقــص والــمــتــطــلــبــات في 

المشروع. 
»خدمات  أن  زايد،  علي  النائب  اللجنة  عضو  وذكر 
قانون  ــروع  ــش م الــمــبــدأ  حيث  ــن  م رفــضــت  الــنــواب« 

بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي 
 1976 لسنة   )23( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر 
مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد 
أعلى  مجلس  بــإنــشــاء  قــانــون  ــروع  ــش وم الــنــواب(، 
بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد  االجتماعي  لأمن 
آخر  جانب  مــن  وبين  ــواب(.   ــن ال مجلس  مــن  المقدم 
وقاية  بشأن  قانون  مشروع  على  وافقت  اللجنة  أن 
المجتمع من مرض متالزمة العوز المناعي المكتسب 
المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد  )اإليــدز(، 
األول  النائب  االجتماع  حضر  الــنــواب(.  مجلس  من 

لرئيس مجلس النواب عبداهلل الدوسري.

 القائد العام يبحث التعاون 
مع جمعيات حقوق اإلنسان

لقوة  ــام  ــع ال ــد  ــائ ــق ال بــحــث   [
دفـــاع الــبــحــريــن الــمــشــيــر الــركــن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
القيادة  ــي  ف بمكتبه  لقائه  لــدى 
 28( الثلثاء  أمس  صباح  العامة 
2011م(،  حـــزيـــران  يــونــيــو/ 
حقوق  جمعيات  أعضاء  من  عدداً 
الــبــحــريــن،  مملكة  ــي  ف اإلنـــســـان 
وهم فيصل فوالذ، وسلمان ناصر 
لحقوق  ــــــي  األوروب ــز  ــرك ــم ال مـــن 
ـــان، وألــيــس ســمــعــان من  ـــس اإلن
ــة لــحــقــوق  ــي ــن ــوط ــة ال ــس ــؤس ــم ال
من  روحاني  اهلل  وعطية  اإلنسان، 

حقوق  لمراقبة  البحرين  جمعية 
المواضيع  ــن  م عــــدداً  اإلنـــســـان، 
والتعاون  بالتنسيق  المتعلقة 

المشترك. 
ــدور  ــال ــام ب ــع وأشــــاد الــقــائــد ال
ــه  ــــوم ب ــــق ــــــــذي ت اإلنــــســــانــــي ال
ــات حــقــوق  ــي ــع ــم ــات وج ــس ــؤس م
ـــا الــوطــنــيــة  ـــوادره ـــك ـــان ب ـــس اإلن
ــي  ــم فـــي رق ــاه ــس ــا ي ــم ــة ب ــل ــؤه ــم ال
ـــن جــانــبــه  وازدهـــــــار الــــوطــــن. م
واعتزازه  شكره  عن  الوفد  أعرب 
حققها  التي  لإلنجازات  وتقديره 
ـــد الــــعــــام عـــلـــى الــصــعــيــد  ـــائ ـــق ال

بذلته  ــا  وم واألمني,  العسكري 
خالل  جهد  من  المسلحة  القوات 
الوطنية،  السالمة  حالة  ــالن  إع
الوطن  وسالمة  أمن  على  للحفاظ 
وحماية  والمقيمين  والمواطنين 
ونسيجه  ومــقــدراتــه  مكتسباته 
ــداً  ــال خ سيبقى  ـــذي  ال ــي،  ــن ــوط ال
ــا أشـــاد  ــم ــــن.   ك ــــوط ـــــرة ال فـــي ذاك
السالمة  محاكم  بمستوى  الوفد 
للضمانات  وتطبيقها  الوطنية 
وفقًا  المتهمين  لجميع  القضائية 
تحرص  التي  الدولية  للمعايير 

على تنفيذها مملكة البحرين.

 الديوان الملكي ينعى الشيخ 
عبداهلل بن خليفة بن سلمان آل خليفة

] جاءنا من الديوان الملكي ما يلي:
»يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي« )الفجر: 27 

- 30( صدق اهلل العظيم  .
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، ينعى الديوان الملكي المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ عبداهلل بن خليفة بن 

سلمان آل خليفة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم )أمس(.
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.

رئيس الوزراء يتلقى شكر خادم الحرمين
للتعزية بوفاة منيرة بنت سلطان

بن  خليفة  ــر  ــي األم سمو  ــــوزراء  ال رئــيــس  تلقى   [
خــادم  مــن  جــوابــيــة  شكر  برقية  خليفة،  آل  سلمان 
ــن عـــاهـــل الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــي ــف ــري ــش ــن ال ــي ــرم ــح ال
آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  الشقيقة  السعودية 
بوفاة  المعزية  سموه  برقية  على  رداً  وذلــك  سعود، 

منيرة  ــرة  ــي األم سمو  تعالى  اهلل  بـــإذن  لها  المغفور 
خادم  أعــرب  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلطان  بنت 
رئيس  لسمو  ــره  ــدي ــق وت شــكــره  ــن  ع فيها  الــحــرمــيــن 
موفور  لسموه  متمنيا  سموه،  مشاعر  على  الـــوزراء 

الصحة والسعادة.


