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جاللة امللك يتلقى برقيات �شكر جوابية من ال�سعودية

جاللة امللك يهنئ
رئي�س جنوب �أفريقيا
بعث ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سي ال خليفة عاهل البالد املفدى برقية
تهنئة �إىل فخامة الرئي�س جاكوب زوما رئي�س
جمهورية جنوب افريقيا ،وذلك مبنا�سبة
ذكرى اليوم الوطني لبالده ،اعرب جاللته
فيها عن اطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور
ال�صحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى برقية �شكر
جوابية من �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود عاهل اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة وذلك ردا ً على برقية جاللته
املهنئة مبنا�سبة �صدور الأمر امللكي خلادم احلرمني
ال�شريفني باختيار �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن
بن عبدالعزيز �آل �سعود وليا ً لويل العهد� ،أعرب
خادم احلرمني ال�شريفني فيها عن خال�ص �شكره
وتقديره لأخيه جاللة امللك املفدى على م�شاعر
جاللته الأخوية النبيلة ودعواته ال�صادقة ،متمنيا ً
جلاللته دوام ال�صحة وال�سعادة وململكة البحرين
و�شعبها املزيد من االزدهار والتقدم.
كما تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى
برقية �شكر جوابية مماثلة من �أخيه �صاحب ال�سمو

] عاهل
البالد

جاللة امللك يهنئ رئي�س
�سرياليون مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده
بعث ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى ال خليفة عاهل البالد املفدى
برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س �أرن�ست باي
كوروما رئي�س جمهورية �سرياليون ،وذلك
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده ،اعرب جاللته
فيها عن اطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور
ال�صحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

جاللة امللك يهنئ رئي�س توغو
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده
بعث ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى ال خليفة عاهل البالد املفدى برقية
تهنئة �إىل فخامة الرئي�س فوري جنا�سنجبي
رئي�س جمهورية توغو ،وذلك مبنا�سبة ذكرى
اليوم الوطني لبالده ،اعرب جاللته فيها عن
اطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�صحة
وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

رئي�س �سريالنكا
ي�صل اململكة اليوم
اعلن الديوان امللكي
ان فخامة الرئي�س
راجاباك�سا
ماهيندا
جمهورية
رئي�س
�سريالنكا الدميقراطية
اال�شرتاكية ال�صديقة
�سي�صل اىل البالد
اليوم االثنني املوافق
للثامن والع�شرين من �شهر ابريل اجلاري يف
زيارة ر�سمية ململكة البحرين ،يجري خاللها
مباحثات مع ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى
تتناول العالقات الثنائية الطيبة القائمة بني
البلدين وال�شعبني ال�صديقني وال�سبل الكفيلة
بتعزيز وتطوير �آفاق التعاون امل�شرتك يف
املجاالت املختلفة ،ا�ضافة اىل �آخر التطورات
وامل�ستجدات االقليمية والدولية.
ويغتنم الديوان امللكي هذه املنا�سبة لريحب
ب�ضيف البالد الكرمي والوفد املرافق ،متمنيا
لفخامته طيب االقامة يف مملكة البحرين.

القائد العام يبحث مع �سمو رئي�س
احلر�س الوطني التن�سيق امل�شرتك
اجتمع امل�شري الركن ال�شيخ خليفة
بن �أحمد �آل خليفة القائد العام لقوة دفاع
البحرين يف مكتبه بالقيادة العامة �صباح
ام�س مع �سمو الفريق الركن ال�شيخ حممد بن
عي�سى �آل خليفة رئي�س احلر�س الوطني .ومت
خالل االجتماع ا�ستعرا�ض عالقات التعاون
والتن�سيق امل�شرتك بني قوة دفاع البحرين
واحلر�س الوطني كما مت بحث عدد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

امللكي ا لأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
�ضمنها �سموه جزيل �شكره وتقديره جلاللة امللك
املفدى على م�شاعر جاللته الأخوية الطيبة ،متمنيا ً
جلاللته موفور ال�صحة وال�سعادة ول�شعب البحرين
اطراد التقدم والتطور.
وتلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة العاهل املفدى
برقية �شكر جوابية من �أخيه �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل ويل العهد
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار
واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني عرب
�سموه فيها عن بالغ �شكره وتقديره جلاللة امللك
على م�شاعره ا لأخوية الكرمية ،ومتنى جلاللته
وافر ال�صحة وال�سعادة وللبحرين كل الرفعة
والتقدم والرقي.

حتد يعرتي اندفاع م�سرية العمل الوطني ف�إن حله لن يخرج عن �إطار البيت البحريني
�سموه ي�ؤكد �أن �أي ٍ

رئي�س الوزراء يدعو �إىل �أن تكون الكلمة واحدة حلفظ املنجز الوطني
دعا �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
الوزراء �إىل �أن تكون الكلمة واحدة
واملواقف جمتمعة حلفظ املنجز الوطني
الذي طال املجاالت كافة وبخا�صة الأمن
واال�ستقرار باعتباره املتطلب الرئي�سي
لتنامي االجنازات ،و�أكد �سموه �أن �أي حت ٍد
يعرتي اندفاع م�سرية العمل الوطني ،فان
حله لن يخرج عن �إطار البيت البحريني،
ولن نقبل �أبدا ً ا�ستغالل �أي ظرف ي�سمح
للمرتب�صني ب�أمننا وا�ستقرارنا �أن يكون
لهم موطئ قدم يف �ش�أننا الداخلي.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �صاحب
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء بق�صر
الق�ضيبية �صباح ام�س ل�سمو ال�شيخ
عبداهلل بن خالد �آل خليفة رئي�س املجل�س
الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية وخليفة بن
�أحمد الظهراين رئي�س جمل�س النواب
وعلي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س
ال�شورى وعدد من النواب وامل�س�ؤولني
باململكة.
وقد �أكد �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء �أن طبيعة �شعب البحرين الذي
جتمع بني �أفراده املحبة وتنطلق عالقاتهم

�سمو رئي�س الوزراء لدى ا�ستقباله ال�شيخ عبداهلل بن خالد وخليفة الظهراين وعلي ال�صالح

من مبد�أ الأ�سرة الواحدة هي التي حمت
اململكة مما كان يراد لها من الدخول
يف دوامة العنف واالنزالق يف غياهب
الطائفية ،الفتا �سموه �إىل �أن ا�ستهداف
�أمن البحرين هو جزء من ا�ستهداف �أمن
املنطقة ككل ولن نتمكن من الت�صدي له

�إال �إذا كان احلل لكافة �أمورنا وليدا من
�أبناء ال�شعب والوطن الواحد.
وا�ستعر�ض �سموه مع احل�ضور
الدور الذي قام به رجال البحرين الأوائل
يف بناء نه�ضة اململكة و�إعالء �صروح
تقدمها وازدهارها ،حيث نوه �صاحب

ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء ب�إ�سهامات
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد �آل خليفة
يف ال�ش�أن الوطني والديني باعتباره من
رجاالت اململكة املخل�صني الذين قدموا
لوطنهم ودينهم الكثري ،و�ستظل �أعمالهم
را�سخة يف ذاكرة الوطن.

«ال�شباب والريا�ضة» ت�ستعد لإطالق جائزة �سموه يف ن�سختها العاملية ..نا�صر بن حمد:

جائزة الإبداع ال�شبابي هدفها احت�ضان �إبداعات �شباب العامل
�أكد �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية
البحرينية �أن �إطالق جائزة �سموه يف
ن�سختها العاملية جاء بعد النجاحات التي
حققتها اجلائزة على امل�ستوى املحلي
يف الن�سخة الأوىل وامل�ستوى اخلليجي
يف �سنتها الثانية م�شريا �إىل �أن اجلائزة
جاءت لتحقق الأهداف العامة لها يف
االرتقاء مبهارات و�إبداعات ال�شباب العاملي
دون النظر �إىل الفوز واخل�سارة فجميع
ال�شباب فائز بتقدمي امل�شاريع الإبداعية
واملتميزة التي ت�ؤكد مدى قدرتهم على
تخطي التحديات يف �سبيل تقدمي امل�شاريع
التناف�سية يف خمتلف جماالت اجلائزة.
جاء ذلك قبيل �إطالق امل�ؤ�س�سة العامة
لل�شباب والريا�ضة جلائزة نا�صر بن حمد
للإبداع ال�شبابي يف ن�سختها العاملية حتت
�شعار «ع�ش حلمك» والتي �ستت�ضمن
جمال الإبداع العلمي وجمال الر�سم
والت�شكيل وجمال �إنتاج الأفالم وجمال
الت�صوير الفوتوغرايف وجمال الت�صميم
اجلرافيكي وجمال الت�صميم املعماري.
وو�ضعت امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب
والريا�ضة ر�ؤية جلائزة نا�صر بن حمد
للإبداع ال�شبابي لالرتقاء باملواهب ال�شابة
املبدعة واملتميزة عامليا ً يف خمتلف املجاالت
العلمية والأدبية والفنية مل�ستوى احرتايف

ال�شيخ نا�صر بن حمد

لتتبو أ� مكانة مرموقة على م�ستوى العامل
�أما ر�سالتها فهي ال�ستقطاب املواهب
ال�شابة وتنميتها ،واحلد من معوقات
الإبداع التي تواجه الكثري من ال�شباب
ب�إعطائهم فر�صا �أف�ضل للتعبري عن ذاتهم
ومواهبهم وب�إ�شراكهم يف تنمية الوطن
وتطويره.
و�أكد �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة �أن اجلائزة تهدف �إىل احت�ضان
�إبداعات �شباب العامل من خالل م�شاركة
املواهب ال�شابة املتميزة يف خمتلف

درع اجلائزة

املجاالت عرب برامج اجلائزة ،وحتفيزهم
على االرتقاء مبواهبهم وقدراتهم و�صوال
�إىل بناء جيل عاملي قادر على الإبداع
والتميز يف خمتلف جماالت احلياة معتربا
�أن اجلائزة �ستمنح ال�شباب العاملي املبدع
املناخ املنا�سب لإبراز مواهبهم وابتكاراتهم
الإبداعية يف خمتلف املجاالت وبث روح
االبتكار يف نفو�س ال�شباب الذين ي�ؤمنون
�إميانا را�سخا ب�أنهم ب�أهمية �إطالق العنان
�إىل �أفكارهم لتقدمي امل�شاريع املتميزة
التي ت�ساهم يف بناء املجتمعات م�ؤكدا

�أن الت�شجيع امل�ستمر لل�شباب العاملي
ومنحهم الفر�صة الكاملة لإبراز مواهبهم
�سي�سهم بال �شك يف تطوير �شخ�صية
ال�شباب العاملي املبدع و�صوال �إىل خلق
جيل متكامل يكون معتمدا على التح�صيل
العلمي ال�سليم والإبداع واالبتكار يف
خمتلف املجاالت.
و�أ�ضاف �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة �إىل �أن اجلائزة جاءت �ضمن الدعوات
التي �أطلقناها للرتكيز على �أهمية دور
ال�شباب البحريني وا�شراكه يف الربامج
والأن�شطة مع بقية اقرانه من خمتلف
دول العامل وذلك الحتاللهم �أولوية �ضمن
اجندات املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
مبديا ثقته ب�أن اجلائزة �ستفرز العديد من
الأفكار ال�شبابية الإبداعية املبنية على
الأ�سا�س العلمي احلديثة والقابلة �إىل
حتويلها من م�شاريع نظرية اىل م�شاريع
عملية تعود بالنفع والفائدة على ال�شباب.
ودعا �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة ال�شباب البحريني اىل امل�شاركة
الفاعلة يف اجلائزة وا�ستغالل الفر�صة
للتناف�س مع بقية �شباب دول العامل ونهل
املزيد من اخلربات واكت�ساب املهارات جراء
م�شاركة نخبة من �شباب العامل مثمنا يف
الوقت ذاته اجلهود الكبرية التي تقوم بها
امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة يف
�سبيل �إجناح كافة فعاليات اجلائزة.

