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 القيادة تعزي الرئيس 
الهندي بضحايا الفيضانات

مستقباًل سموه مساعدة وزير الخارجية األميركي

ولي العهد: البحرين مستمرة في تحقيق التطلعات الوطنية بانتهاجها لغة الحوار والتوافق
§المنامة - بنا 

النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  أكد   [
السمو  صاحب  الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
أن  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
البحرين مستمرة بخطى ثابتة في تحقيق  مملكة 
التطلعات الوطنية الجامعة بانتهاجها لغة الحوار 
لعاهل  اإلصالحي  المشروع  ظل  في  والتوافق 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 

عيسى آل خليفة.
 24( اإلثنين  أمس  لقائه  لدى  سموه،  وثمن 

يونيو/ حزيران 2013( بقصر الرفاع مع مساعدة 
األدنى  الشرق  لشئون  األميركي  الخارجية  وزير 
بحضور  جونز  أليزابيث  المتحدة   بالواليات 
محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير 
آل خليفة، دور الدول الحليفة والصديقة في دعم 

الخطوات اإلصالحية لمملكة البحرين.
وأشار الى أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين 
المسئولين في كال البلدين لدعم عالقات الصداقة 
والتنسيق  الثنائي  التعاون  وتعزيز  البلدين  بين 
مختلف  بشأن  النظر  وجهات  وتبادل  المشترك 

القضايا موضع اهتمام البلدين الصديقين.

جونز  اليزابيث  السفيرة  أشادت  جانبها،  من 
ونوهت  األميركية،  البحرينية  العالقات  بتنامي 
العهد  ولي  يوليه  الذي  بالدور  الجانب  هذا  في 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
سموه  زيارة  حققته  ما  الى  مشيرة  ــوزراء،  ال
داعمة  نتائج  من  مؤخراً،  المتحدة  للواليات 

للعالقات بين البلدين الصديقين.
على  المستجدات  بحث  الى  اللقاء  وتطرق 
ذات  والمواضيع  والدولية  اإلقليمية  الساحتين 
واالستقرار  األمن  دعم  وسبل  المشترك  االهتمام 

في المنطقة.

§المنامة - بنا 
أمس  السياسية  القيادة  بعثت   [  
إلى  ومواساة  تعزية  برقيات  اإلثنين 
براناب  الصديقة  الهند  جمهورية  رئيس 
التي  الفيضانات  ضحايا  في  موخرجي 
ضمنوها  مؤخراً،  الهند  شمال  اجتاحت 
للرئيس  ومواساتهم  تعازيهم  صادق 
الهندي وألسر الضحايا متمنين للمصابين 

الشفاء العاجل.
كما بعث رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى رئيس 
معزياً  سينغ  مونموهان  الهندي  الوزراء 

فيها بضحايا الفيضانات. عاهل البالد

سمو ولي العهد مستقباًل مساعدة وزير الخارجية األميركي لشئون الشرق األدنى

ولي العهد يستقبل أفرادًا من العائلة المالكة وعددًا من الفعاليات االجتماعية واالقتصادية
نائب  العهد  ول��ي  استقبل   [
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
السمو  صاحب  ال��وزراء  مجلس 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
خليفة في مجلس سموه األسبوعي 
)اإلثنين(  أمس  الرفاع مساء  بقصر 
وال��وزراء  المالكة  العائلة  أف��راد 
مجلسي  وأع��ض��اء  واألع��ي��ان 
والبلديات  وال��ش��ورى  ال��ن��واب 
والفعاليات  الدين  من رجال  وعدداً 
وأعضاء  واالجتماعية  االقتصادية 
والشخصيات  الدبلوماسي  السلك 

األكاديمية والفكرية واإلعالمية.
سرورهم  عن  الحضور  وأعرب 
وتقديرهم لمجلس سمو ولي العهد، 
مشيدين بحرص سموه على االلتقاء 
تكريس  على  والسير  بالمواطنين 
على  والحفاظ  واألجداد  اآلباء  قيم 
البحريني  للمجتمع  األصيلة  الروح 
ونسيجه وهويته الجامعة، منوهين 

أسس  تعزيز  في  سموه  بجهود 
لتحقيق  المستدامة  التنمية 
في  والتقدم  الرخاء  من  المزيد 
صاحب  حضرة  البالد  عاهل  عهد 

آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
من  الحكومة  توليه  وما  خليفة 
مستويات  نحو  متواصل  سعي 
والخدمات  التنمية  من  أفضل 

وت��أم��ي��ن 
ال���ح���ي���اة 
ال��ك��ري��م��ة 

للمواطن.

سمو ولي العهد مستقباًل ضيوف مجلسه األسبوعي

الزياني: مزيد من اإلجراءات للتصدي 
لمصالح »حزب اهلل« في الخليج

»الخارجية« تدعو البحرينيين المتوجهين للهند 
لعدم استخدام »ثريا« وهواتف »ايريديوم«

المواطنين  الخارجية  وزارة  دعت   [
لعدم  الهند  جمهورية  إلى  المتوجهين 
اتصاالت  وسائل  أجهزة  واستخدام  جلب 
وهواتف  )ثــريــا(  االصطناعي  القمر 
وذلك  للهند،  سفرهم  أثناء  )ايريديوم( 
قبل  من  الصادرة  التعليمات  على  بناًء 

استخدام  تحظر  التي  الهندية  السلطات 
على  االصطناعي  القمر  اتصاالت  وسائل 
بالمواطنين  مهيبة  الهندية،  األراضــي 
المحلية  السلطات  بتعليمات  االلتزام 
مساءالت  في  للوقوع  تجنباً  الهند  في 

قانونية.

العام  األمــيــن  ــد  أك  [
لــدول  التعاون  لمجلس 
عبداللطيف  العربية  الخليج 
مواصلة  الزياني،  راشــد 
اتخاذ  التعاون  مجلس  دول 
ضد  اإلجــراءات  من  المزيد 
حزب  لمنظمة  مصالح  أية 

اهلل اللبناني في الخليج.
لوكالة  الزياني  وصرح 
على  )بنا(  البحرين  أنباء 
أعمال  في  مشاركته  هامش 
منتدى األمم المتحدة للخدمة 
العامة 2013، بأن اإلجراءات 
الخليجية المتخذة في الوقت 
اهلل  ــزب  ح ضــد  الحاضر 
ستشمل »األفراد المنتسبين 

المالية  الشئون  أو  للحزب 
والتجارية له«.

دولة  ترحيل  عن  وتحدث 
لبنانياً   18 لـ  مؤخراً  قطر 
حزب  مع  بعالقات  متورطاً 
إلى إنها جزء من  اهلل، منوهاً 
اإلجراءات الخليجية الجاري 

اتخاذها في الوقت الراهن.
سؤال  على  رده  وفــي   
حول مدى دعم دول مجلس 
التعاون للمعارضة السورية 
تسليح  بمسألة  خاصة 
الحر،  الــســوري  الجيش 
تسليح  »إن  الزياني:  قال 
اختصاص  من  الحر  الجيش 
ودول  العربية،  الجامعة 

أعضاء  التعاون  مجلس 
مجلس  كدول  مواقفنا  فيها. 
واضحة  خليجي  تعاون 
بشأن األزمة السورية، نريد 
وقف آلة القتل ونقل السلطة 
والمحافظة على أمن ووحدة 
واستقرار سورية، كما نريد 

وقف نزيف الدم هناك«.
الشعب  حق  »من  وأردف 
عن  يــدافــع  أن  الــســوري 
ندين  زلنا  ما  ونحن  نفسه، 
تدخل خارجي  أي  ونستنكر 
واتخذنا  في شئون سورية، 
حزب  ضد  ــراءات  إج بذلك 
الشأن  في  تدخله  نتيجة  اهلل 

السوري«.

 وزير الخارجية يبحث مع اليزابيث جونز 
آخر التطورات اإلقليمية والدولية

الشيخ  الخارجية  وزير  بحث   [
خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد 
لشئون  الخارجية  وزير  مساعدة  مع 
المتحدة  بالواليات  األدنى  الشرق 
آخر  جونز  اليزابيث  األميركية 
الساحتين  على  الجارية  التطورات 
معها  تبادل  كما  والدولية،  اإلقليمية 

المشترك.  االهتمام  ذات  الموضوعات 
وزير  استقبال  ــدى  ل ــك  ذل جــاء 
العام  بالديوان  بمكتبه  الخارجية 
يونيو/   24( اإلثنين  أمس  للوزارة 
جونز  اليزابيث   )2013 حزيران 
أهمية  إلى  وأشار  بها،  رحب  حيث 
البلدين  تربط  التي  الثنائية  العالقات 

الدوام  على  تشهد  والتي  الصديقين، 
المجاالت،  مختلف  في  وتقدماً  تطوراً 
التواصل  أهمية  الصدد  هذا  في  مؤكداً 
مملكة  بين  المستمر  والتنسيق 
البحرين والواليات المتحدة األميركية 

الصديقة.

وزير الخارجية مستقباًل مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق األدنى بالواليات المتحدة األميركية

»الثقافة« ُتَكّرم في افتتاح منتدى األمم المّتحدة
§المنامة - وزارة الثقافة

الثقافة  يفّسر  كمن   [
كانت  ــاً  أّي جماالً  بكونها 
التي  الفكرية  الجملة 
ُتنَجز  وفيما  تشبهها، 
وبفلسفتها،  بقيمتها  األشياء 
تفاصيلها  في  تبدو  لــذا 
وحميمة  جميلة  وهيكلتها 
عليها،  االشتغال  بمقدار 
األمم  منتدى  النطالقة  كان 
العاّمة  للخدمة  المّتحدة 
عاهل  برعاية  ُيقام  الذي 
صاحب  حــضــرة  ــبــالد  ال
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
تستوحي  أن  خليفة   آل 
المالمح  األول  نهارها  في 
البحرينّية  للعاصمة  األجمل 
اآلن  تعيش  التي  المنامة 
للسياحة  عاصمة  منجزها 
في  وذلك   ،2013 العربية 
والجميلة  الواسعة  المسافة 
المنامة  بحِر  على  المطّلة 
متحف  ببحيرة  والمّتصلة 
وتحديداً  الوطني،  البحرين 
في مسرح البحرين الوطني 
المنتدى  يستدرج  حيث 
ليلة  ألف  تفاصيل  لنفسه 

وليلة.
المنامة  ـــَدت  ب وقـــد 
خارطتها  تختبر  وكأنها 
دهشة  أمــــام  مـــجـــدداً 
تفاصيل  وفي  الحضور، 
تحفة  يجّسد  الذي  المكان 
ثقافياً  ومختبراً  معمارية 
المالمح  إلى  ينزاح  دقيقاً 
حيواته  ويعيش  الثقافية 
من  المستمّرة  الفكرّية 
والموسيقى  الفنون  خالل 
واألدب.  والفكر  والمسرح 
على  القائمون  أفصح  حيث 

نائب  افتتحه  الذي  المنتدى 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 
جاللة  عن  نيابة  خليفة، 
سعادتهم  مدى  عن  الملك، 
بهذا الفضاء الثقافي الفريد، 
معمارية  بعناية  والمنسوج 
تكريم  أثناء  وذلك  جميلة، 
مي  الشيخة  الثقافة  وزيرة 
ضمن  خليفة  آل  محمد  بنت 
إلقامة  والداعمين  الرعاة 
ُيقام  الــذي  المنتدى  هذا 
العالم،  في  الرابعة  للمّرة 
وللمّرة األولى على مستوى 
بمشاركة  األوسط،  الشرق 
الشخصيات  من  العديد 

القرار،  الدبلوماسية، صّناع 
والباحثين.  الخبراء 

وأشاد الحضور بتصميم 
العمران  وسحر  المكان 
والــذي  ملهماً  كــان  ــذي  ال
يمّثل في تصويره وتكوينه 
يتّجسد  حيث  وطنّياً،  َمْعَلماً 
أّخاذة  بجمالّية  البحر  قبالة 
مكانّية  ثقافة  وبحضور 
المرور  لحظة  بصرّية  تبدو 
به، لكّنها سرعان ما تتعّمق 
اكتشاف  مــع  وتــتــوّغــل 
ومعايشة  المكان  تفاصيل 

وفعالياته. أحداثه 
أمضى  الذي  األول  اليوم 
لحظاتهم  الحضور  فيه 

الوطني  البحرين  بمسرح 
الــواســعــة،  ومساحاته 
في  المكان  ذاكــرة  اقتبس 
األمم  منتدى  أعمال  بداية 
العاّمة،  للخدمة  المّتحدة 
لمرة  ســيــعــودون  حيث 
األخير  اليوم  في  أخــرى، 
»عود«  ليلة  مع  للمنتدى 
فيها  تّتسق  ــرة،  ــاح س
 5000 إلى  الموسيقى بعيداً 
فيها  وتنسجم  مضى،  عاٍم 
كل أشكال العود ودوزناتها 
العربّية  الجزيرة  منذ 
إسبانيا،  المغرب،  وحتى 
األوسط،  بالشرق  مــروراً 

الهند ووسط آسيا.

نائب رئيس الوزراء يكرم وزيرة الثقافة في منتدى األمم المتحدة للخدمة العامة

جامعة البحرين: استمرار المقابالت الشخصية حتى اإلثنين 
البحرين:  قالت جامعة   [
الشخصية  المقابالت  »إن 
الجامعة  تنظمها  التي 
العامة  الثانوية  لطلبة 
االلتحاق  في  الراغبين 
يوم  حتى  ستتواصل  بها، 
من  )األول  المقبل  اإلثنين 

.)2013 شهر يوليو/ تموز 
إلنهاء  تتجه  أنها  وأكدت 
مبكراً  القبول  إجـــراءات 
خطط  إمضاء  على  حرصاً 

العطلة  في  للسفر  العائالت 
أية  ولتجنب  الصيفية 
إرباكات بعد إعالن النتائج 
يوليو  شهر  نهاية  المتوقع 

المقبل.
بدأت  اإلجراءات  وكانت 
طلب  استمارات  بتسلم 
اختبار  إجراء  ثم  االلتحاق 
مايو  شهر  في  الــقــدرات 
الشخصية  فالمقابالت 
عليها  الستار  سيسدل  التي 

المقبل. األسبوع 
القبول  عميد  ـــال  وق
الجامعة  في  والتسجيل 
نحو  »إن  الجودر:  أسامة 
أجروا  وطالبة  طالباً   1800
بحسب  الشخصية  المقابلة 
لكل  المقررة  المواعيد 
الثالثة  ــام  األي في  طالب 

األولى«.
األمور  أن  »نجد  وبّين 
حتى  ويسر  بسالسة  تسير 

اليوم  وهو  )أمس(  اليوم 
المقابالت  أيام  من  الرابع 
اثني  لنحو  تمتد  التي 
إلى  مشيراً  يوماً«،  عشر 
األمور  وأولياء  »الطلبة  أن 
بحسب  بالراحة  يشعرون 
بشأن  منهم  سمعناه  ما 
تستغرقها  التي  الــمــدة 
العلمية  والطريقة  المقابلة 
تتبعها  التي  المنهجية 

اللجان«.


