
المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
وكبـــار  الـــوزراء  مـــن  عـــدد  مـــن  تهنئـــة  برقيـــات 
المســـؤولين بالمملكة بمناســـبة منح ســـموه “جائزة 
القيـــادة” مـــن قبل منظمـــة “C3” األميركيـــة؛ تكريًما 
إلنجـــازات ســـموه في مختلـــف المجـــاالت وقيادته 
للجهود الوطنية للتصـــدي لفيروس كورونا )كوفيد 
19(، والتي حققت نجاًحا مشهوًدا وإشادات دولية، 
وتقديًرا لدور ســـموه في تنميـــة وتوطيد العالقات 
بين مملكة البحريـــن والواليات المتحدة األميركية 
علـــى كافـــة المســـتويات، تنفيـــًذا لـــرؤى وتطلعـــات 

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة.

وأكدوا في البرقيات أن اإلنجاز الريادي يبعث على 
الفخـــر واالعتزاز، حيث جعل ســـموه الطموح واقًعا 
والتحديـــات إنجاًزا والتميز والريـــادة هدًفا، داعين 
المولـــى عز وجـــل أن يحفظ ســـموه ويوفقه للمزيد 
من اإلنجازات والنجاحات لرفعة الوطن العزيز في 

ظل قيادة صاحب الجاللة ملك البالد.
وتلقى سموه برقيات التهنئة من كل من:

فوزية زينل رئيسة مجلس النواب،
علي الصالح رئيس مجلس الشورى،

سمو الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس 

مجلس الوزراء،
الشيـــخ خالــــد بن عبدهللا آل خليفــــة نائـــب رئيـــس 

مجلـس الــوزراء،
محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء،

الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخلية،

الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة وزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني،

 عبد الحسين ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة،
والتنميـــــة  العــمــــــــل  وزيــــــــر  حميــــــدان  جميــــــل 

االجتماعيـــة،
باسم الحمر وزير اإلسكان،

 فائقــة الصــالـــــح وزيـــــرة الصحــــــة،
 أيمــــن المؤيـــد وزيـــــر شئون الشباب والرياضة،

وائل المبارك وزيـــــر شئون الكهرباء والماء،
النائب محمد بو حمود عضو مجلس النواب،

النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب،
النائب علي إسحاقي عضو مجلس النواب،

النائب حمد الكوهجي عضو مجلس النواب،
النائب عبدهللا الذوادي عضو مجلس النواب،

النائب عمار أحمد البناي عضو مجلس النواب،
الشـــيخ أحمد بن عبدالعزيـــز آل خليفة رئيس جهاز 

األمن االستراتيجي،
خالـــد حميدان الرئيـــس التنفيذي لمجلـــس التنمية 

االقتصادية،
أحمد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية،

ياسر الناصر المنسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، 
وليد المانع وكيل وزارة الصحة،

محمـــد القائـــد الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية، 

جليلـــة الســـيد جـــواد الرئيـــس التنفيـــذي الرئيـــس 
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية، 

الوطنـــي  للجهـــاز  التنفيـــذي  الرئيـــس  فقيهـــي  رنـــا 
لإليرادات، 

لشـــئون  المســـاعد  العـــام  األميـــن  الجيـــب  فوزيـــة 
العالقات واإلعالم والبحوث بمجلس الشورى.

األمـــيـــركـــيـــة  ”C3“ ــن  ــ م ــادة”  ــ ــي ــ ــق ــ ال ــزة  ــ ــائـ ــ “جـ ســـمـــوه  ــح  ــنـ مـ بــمــنــاســبــة 

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى التهاني من الوزراء وكبار المسؤولين
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بتكليـــف مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، تســـلم ســـفير 
مملكـــة البحريـــن لـــدى الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل 
خليفـــة، جائـــزة القيادة الممنوحة لســـموه 

مـــن قبل منظمـــة “C3” األميركيـــة؛ تكريًما 
إلنجازات ســـموه فـــي مختلـــف المجاالت 
للتصـــدي  الوطنيـــة  للجهـــود  وقيادتـــه 
لفيـــروس كورونـــا، والتـــي حققـــت نجاحًا 
مشـــهودًا ومحـــل تقديـــر دولـــي، وتقديـــًرا 
لدور ســـموه في تنميـــة وتوطيد العالقات 
بين مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
علـــى كافـــة المســـتويات، وتنفيـــذ الرؤيـــة 

الملكية الســـامية في التسامح والتعايش 
التـــي تشـــكل جوهـــر العهـــد الزاهـــر لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  الســـفير  وأعـــرب 
بتسلم الجائزة بتكليف من صاحب السمو 
الملكي  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
مشـــيًدا بدور ســـموه ومتابعته المســـتمرة 

لمـــا يصب في صالح الوطـــن والمواطنين 
بالمملكـــة، ودعم ســـموه مختلـــف الجهود 
الرامية لتعزيز السالم في المنطقة، منوًها 
التـــي اتخذتهـــا  إلـــى الخطـــوة الشـــجاعة 
مملكة البحرين بالتوقيع على إعالن تأييد 
السالم مع دولة إسرائيل، بما يعكس رؤية 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك، القائمة 

على قيم التسامح والتعايش.

وعبر الســـفير عن اعتزازه بالجهود الرائدة 
لسموه، وقيادته الجهود الوطنية للتصدي 
لجائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، 
إنجـــازات  تحقيـــق  فـــي  أســـهمت  والتـــي 
نوعيـــة لمملكة البحرين مـــا جعلها تحظى 
بتقديـــر دولـــي كبيـــر خصوًصـــا مـــن قبـــل 

منظمة الصحة العالمية.
كما ثمن السفير الجهود اإلنسانية الدولية 

التي تبذلها مملكـــة البحرين بقيادة جاللة 
الملـــك المفـــدى، وبمتابعة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والتـــي تـــم خاللهـــا المســـاهمة فـــي جهود 
اإلغاثة وعمليات اإلجالء من أفغانســـتان؛ 
األمـــر الذي نال إشـــادة العديد من قيادات 
العالم، بما يســـهم في تعزيـــز الدور الفاعل 

للمملكة ومكانتها على الصعيد الدولي.

بواشنطن البحرين  سفير  وتسلمها  المختلفة...  المجاالت  في  سموه  إلنجازات  تكريماً 

منح سمو ولي العهد رئيس الوزراء جائزة القيادة من “C3” األميركية

نيويورك - بنا

مجلـــس  رئيـــس  اســـتقبل 
الكويـــت  بدولـــة  الـــوزراء 
الشـــقيقة سمو الشـــيخ صباح 
فـــي  الصبـــاح  الحمـــد  الخالـــد 
الكويـــت  دولـــة  بعثـــة  مقـــر 
نيويـــورك،  بمدينـــة  الدائمـــة 
وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي علـــى هامـــش انعقاد 
76 للجمعيـــة  الـــدورة  أعمـــال 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي 

نيويورك.

وجـــرى خـــالل اللقـــاء، بحـــث 
الوثيقـــة  األخـــوة  عالقـــات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 
الكويت الشـــقيقة وما تشهده 
متصاعـــد  ونمـــو  تطـــور  مـــن 
على المستويات كافة، وسبل 
نحـــو  العالقـــات  تلـــك  تعزيـــز 
آفـــاق أرحب خدمـــة للمصالح 
والتطلعـــات المشـــتركة، وبمـــا 
علـــى  والنفـــع  بالخيـــر  يعـــود 
البلدين والشعبين الشقيقين.

“األعلى للمرأة” و“الملكية للبنات” يوقعان مذكرة تفاهمبحث العالقات الوثيقة مع الكويت
تستهدف النهوض بالخبرات الوطنية ونظام تبادل المعرفة ومبادرات المسؤولية االجتماعية

وّقـــع المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مذكـــرة 
تفاهم مع الجامعـــة الملكية للبنات بمقر 
الجامعـــة لتحقيـــق أهدافهـــم المشـــتركة 
الخطـــة  مبـــادرات  دعـــم  إلـــى  الراميـــة 

الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. 
ونّصـــت المذكرة علـــى مبادرات تشـــمل 
ونظـــام  الوطنيـــة  بالخبـــرات  النهـــوض 
تبـــادل المعرفـــة ومبـــادرات المســـؤولية 
جميـــع  مـــع  المشـــتركة  االجتماعيـــة 
البحريـــن،  بمملكـــة  العمـــل  قطاعـــات 
والتركيز بشـــكل خاص علـــى المبادرات 
األكاديمية والبحثية المشـــتركة وإعداد 
بحســـب  جديـــدة  لبرامـــج  مقترحـــات 
احتياجات ســـوق العمـــل، لضمان إدماج 
مذكـــرة  ووقعـــت  المـــرأة.  احتياجـــات 

التفاهـــم مـــن جانـــب المجلـــس مســـاعد 
األمين العام الشـــيخة دينا بنت راشد آل 
خليفـــة، فيما وقعها مـــن جانب الجامعة 
الملكيـــة للبنات رئيســـة الجامعة يســـرى 
المزوغـــي. وأكـــدت الشـــيخة دينـــا بنـــت 
مذكـــرة  توقيـــع  أن  خليفـــة  آل  راشـــد 
التفاهـــم يأتـــي فـــي إطـــار تجديد ســـبل 

التعـــاون بيـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
والجامعة الملكية للبنات، وفق آلية عمل 
منهجية واضحة، سعًيا لتنفيذ جملة من 
المشـــاريع والمبـــادرات المشـــتركة لفتح 
آفاق أوســـع لدعم تقدم األجيال القادمة 
في مجـــال االبتـــكار واإلبـــداع وصناعة 
واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة  التنميـــة 

ممـــا ســـيؤدى إلى رفـــع تنافســـية المرأة 
البحرينيـــة وتأكيـــد مكانتها في مســـيرة 
التنميـــة بمملكـــة البحرين.  مـــن جانبها، 
بّينت رئيسة الجامعة الملكية للبنات أن 
توقيـــع المذكـــرة تأتي في إطـــار الجهود 
الجامعـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  المتواصلـــة 
لدعـــم مبادرات ومشـــاريع تمكين المرأة 
وتقدمهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن والتـــي 
يقودهـــا المجلس األعلى للمرأة برئاســـة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة عاهل 
الالزمـــة  األبحـــاث  توفيـــر  عبـــر  البـــالد، 
والمخصصـــة لتلـــك المبـــادرات وإضفاء 
البعد العلمي واألكاديمي فيها بما يضمن 
المـــرأة فـــي قطاعـــات  تعزيـــز مشـــاركة 
العمـــل المختلفـــة ودفـــع عجلـــة التنمية 

المستدامة.

األعلى للمرأة و الملكية للبنات  يوقعان مذكرة تفاهم

الجامعة الملكية للبنات - الرفاع

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقية تهنئة مـــن قرينة 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  البـــالد  عاهـــل 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناســـبة 
منـــح ســـموه “جائـــزة القيـــادة” مـــن قبـــل 
منظمة “C3” األميركيـــة، أعربت فيها عن 
اعتزازها بمنح ســـموه الجائـــزة لهذا العام 
تقديـــًرا وتكريما إلنجازات ســـموه البارزة 
وجهوده المتميـــزة في مختلف المجاالت 
التنمويـــة مـــن أجل رفعة وازدهـــار مملكة 
الرحبـــة  الرؤيـــة  يترجـــم  بمـــا  البحريـــن، 

والواعـــدة لقائد مســـيرة النمـــاء والرخاء 
عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
ونوهـــت صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينـــة 
عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
بما أشـــارت له الجهة الدولية المانحة من 
إعجاب بنهج صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء القيـــادي 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة  للجهـــود 
كورونـــا، والتـــي حققـــت نجاحا مشـــهودا 
في تحييـــد تداعيـــات الجائحـــة وبنتائج 
باهرة، تمكنت من لفت أنظار ونيل تقدير 
المنظمات الدولية، بفضل من هللا، وبفضل 

الجهـــود الحثيثة لكوادر فريـــق البحرين، 
بذلـــك نموذجـــا وطنيـــا فريـــدا  ليؤســـس 
بإنجازاتـــه وتضحياتـــه. مشـــيدًة في هذا 
الصدد ببذل وعطاء ســـموه المخلص في 
خدمـــة الوطن وتطوير مســـتويات األداء 
والعطـــاء، وهنـــأت ســـموه بهـــذا التقديـــر 
الدولي المســـتحق نظير مساعيه وخبرته 
الثريـــة الحاضـــرة علـــى كافـــة األصعـــدة 
المســـيرة  وأهـــداف  لطموحـــات  تلبيـــًة 
التنموية الشـــاملة لصاحـــب الجاللة ملك 
البـــالد، لتكون مملكـــة البحرين وطن أمن 
واستقرار ومحبة ورخاء ألهلها وجوارها 

اإلنساني.

سمو األميرة سبيكة: سمو ولي العهد رئيس الوزراء نموذج وطني فريد بإنجازاته وتضحياته

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم سمو ولي العهد رئيس الوزراء


