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األحــــــداث

لدى لقاء �سموه جمل�س �إدارة طريان اخلليج..
ويل العهد :الرتكيز على موا�صلة تطوير القطاع اللوج�ستي ك�أولوية
�أك��د �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان ب��ن ح��م��د �آل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى ،النائب
الأول ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء،
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ع��راق��ة
�شركة ط�يران اخلليج وعالمتها
ال����ت����ج����اري����ة ،وذل��������ك مب���وا����ص���ل���ة
تطوير خدماتها ب�صورة متميزة
وت��ن��اف�����س��ي��ة ت�����ض��ع ر����ض���ا امل�����س��اف��ر
وراح���ت���ه ه���دف���اً حم���وري���اً تنطلق
منه نحو �آف��اق �أرح��ب من النجاح
والنمو.
ول�����دى ل���ق���اء ���س��م��وه ح��ف��ظ��ه اهلل
بق�صر الق�ضيبية �أم�س الثالثاء،
مع جمل�س �إدارة ال�شركة برئا�سة

����س���ع���ادة ال�����س��ي��د زاي�����د ب���ن را���ش��د
الزياين وزير ال�صناعة والتجارة
وال�����س��ي��اح��ة� ،أ���ش��ار �سموه �إل���ى �أن
ال�ت�رك���ي���ز ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة ج��ه��ود
تطوير القطاع اللوج�ستي كونه
�أح����د ال��ق��ط��اع��ات ذات الأول���وي���ة
االقت�صادية يتطلب تكامل هذه
اجل����ه����ود ل��ت�����ش��م��ل ك����ل م��ك��ون��ات
ه�����ذا ال���ق���ط���اع احل����ي����وي ،وت���ع���زز
�إ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف دع����م االق��ت�����ص��اد
ال���وط���ن���ي ،وم����ن �أب����رزه����ا جم��ال
النقل اجلوي الذي تعترب الناقلة
الوطنية �شركة ط�ي�ران اخلليج
م��ن �أه����م �أوج���ه���ه ،ليج�سد ذل��ك
ح��ج��م اجل���ه���ود وال��ب�رام����ج ال��ت��ي

وزير اخلارجية يت�سلم ن�سخة
من �أوراق اعتماد ال�سفري الرتكي

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ خ��ال��د
ب��ن �أح��م��د ب��ن حم��م��د �آل خليفة
وزي��ر اخلارجية ،مبكتبه بديوان
ع���ام ال������وزارة ي���وم �أم�������س��� ،س��ع��ادة
ال�سيد ك��م��ال دميريجيلر �سفري
اجلمهورية الرتكية املعني لدى
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ،ح��ي��ث ت�سلم
ن�سخة من �أوراق اعتماده ك�سفري
لبالده فيها.
وق����د رح����ب م��ع��ال��ي��ه ب���ه و�أع�����رب
ع��ن اع��ت��زازه وتقديره للعالقات
بني البلدين ال�صديقني ،م�ؤكدًا

ح��ر���ص ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى االرت��ق��اء
بهذه العالقات �إل��ى �آف���اق �أرح��ب
مب���ا ي��ح��ق��ق امل�����ص��ال��ح امل�����ش�ترك��ة
للبلدين و�شعبيهما ،ومت��ن��ى له
التوفيق يف مهامه اجلديدة.
وم���ن ج��ان��ب��ه� ،أع����رب ال�����س��ف�ير عن
اع����ت����زازه ب���ع�ل�اق���ات ال���ت���ع���اون بني
ال���ب���ل���دي���ن ،م������ؤك�����دًا �أن������ه ���س��ي��ب��ذل
ق�����ص��ارى ج��ه��ده لتو�سيع جم��االت
التعاون والتن�سيق امل�شرتك ،م�شيداً
ب��ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور ال����ذي ت�شهده
البحرين على كافة الأ�صعدة.

ت��ه��دف لتعظيم م����ردود القطاع
اللوج�ستي و�إم��ك��ان��ي��ات الفر�ص
فيه.
ون���وه ���س��م��وه ب��ال��ك��ف��اءات الوطنية
يف ال�����ش��رك��ة ،م�����ش�يراً �إل���ى �أن���ه من

ال�������ض���روري االه���ت���م���ام مب��وا���ص��ل��ة
ت��ط��وي��ر �إم���ك���ان���ي���ات ال���ك���ف���اءات يف
ال�����ش��رك��ة مب���ا ي����ت����وازى م���ع حجم
الطموح والإجن���از ويعزز من رفع
ت��ن��اف�����س��ي��ة ط���ي��ران اخل���ل���ي���ج ع��ل��ى

امل�ستوى الإق��ل��ي��م��ي ل��رب��ط مملكة
البحرين باملنطقة والعامل.
وق��ال �سموه �إن��ه �سيتم دع��م جهود
موا�صلة القائمني على ال�شركة
يف ال��ع��م��ل وف���ق �أ���س�����س اال���س��ت��دام��ة

والتناف�سية للدفع نحو املزيد من
املخ َرجات على خمتلف امل�ستويات
واال�ستفادة من االتفاقيات التي مت
�إبرامها للإ�سهام يف توفري جتربة
م��ت��م��ي��زة ل��ل��م�����س��اف��ري��ن ع��ل��ى منت
رحالتها.
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أع����رب جم��ل�����س �إدارة
ال�شركة عن بالغ ال�شكر والتقدير
مل���ا ي��ل��ق��اه ع��م��ل ال�����ش��رك��ة م���ن دع��م
وم�ساندة لتبلغ م�ستوى �أعلى من
التميز مب��ا ي��دع��م موقعها ويعزز
�إ�سهامها يف االقت�صاد الوطني ،كما
�أطلع املجل�س �سموه على اخلطط
وال���ب��رام������ج ال����ت����ي ت���ع���م���ل ع��ل��ي��ه��ا
ال�شركة يف املرحلة املقبلة.

جل�سة مباحثات بني وزير الداخلية ووزير الداخلية ال�سعودي
ا���س��ت��ق��ب��ل ال���ف���ري���ق ال���رك���ن م��ع��ايل
ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة
وزي��ر الداخلية يوم �أم�س� ،صاحب
ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر عبدالعزيز
ب����ن ����س���ع���ود ب����ن ن���اي���ف �آل ���س��ع��ود
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة باململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة ،وب��ح�����ض��ور
ع��دد من كبار امل�سئولني ب��ال��وزارة،
و�سفريي البلدين ،وذل��ك يف �إط��ار
زيارة �سموه �إلى مملكة البحرين.
وق����ال م��ع��ايل وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة �إن
ه���ذه ال���زي���ارة ه���ي حم���ل ال��ت��ق��دي��ر
واالعتزاز ,و�إنها وال�شك ت�ساهم يف
تعزيز قوة الرتابط الأمني بيننا يف
�إطار ما ينعم به البلدان ال�شقيقان
م�����ن ع���م���ق ال����ع��ل�اق����ات الأخ�����وي�����ة
ال���را����س���خ���ة يف ظ���ل ق���ي���ادة ���س��ي��دي
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
امل����ف����دى و�أخ����ي����ه خ������ادم احل���رم�ي�ن
ال�شريفني العاهل ال�سعودي امللك
���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل �سعود
حفظهما اهلل.
و�أ��������ض�������اف «ك�����م�����ا �أود الإ�������ش������ادة
ب���ال���ع�ل�اق���ات ال���وط���ي���دة وامل��ت��م��ي��زة

ب�ين وزارت���ي الداخلية يف البلدين
ال�شقيقني وال��ت��ي ���ش��ه��دت ت��ط��وراً
م���ل���م���و����س���اً يف خم���ت���ل���ف جم�����االت
ال���ت���ع���اون الأم����ن����ي ،م��ق��دري��ن على
ال���دوام امل��واق��ف الأ�صيلة للمملكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة امل�ؤيِّدة
وال��داع��م��ة يف �إط���ار حتقيق الأم��ن
وال����ن����ظ����ام يف مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن.
وق���د م���ر رج����ال الأم�����ن يف بلدينا
ال�شقيقني بتجارب �أمنية ميدانية
كبرية وخ�صو�صاً يف جمال مكافحة
الإرهاب ،وقدموا ت�ضحيات ج�ساماً
هي حمل تقدير واعتزاز اجلميع،
و�ستبقى خالدة يف تاريخ الوطن.
وهو الأمر الذي يدعونا لال�ستفادة
م��ن ه��ذه ال��ت��ج��ارب  ،وال��ع��م��ل على
حتليلها ال�ستخال�ص الدرو�س من

قبل املعنيني من �أجل تطوير �أدائنا
الأم��ن��ي يف امل�ستقبل .ويف اخل��ت��ام
�أمتنى ل�سموكم زيارة ناجحة ت�سهم
يف تعزيز �آف��اق التعاون الأم��ن��ي يف
خمتلف املجاالت لتحقيق امل�صالح
امل�����ش�ترك��ة ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى الأم���ن
واال�����س����ت����ق����رار وت���وح���ي���د امل���واق���ف
يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة
الراهنة وامل�ستقبلية ،مبا منلك من
ق��وة الإرادة و�صدق العزمية ب���إذن
��رح��ب��اً ب�سموكم ب�ين �أهلكم
اهلل ،م ِّ
ال و�سه ً
و�إخوانكم ،ف�أه ً
ال بكم وعلى
الرحب وال�سعة».
وع���ق���دت ج��ل�����س��ة م��ب��اح��ث��ات ج��رت
خ��ل��ال�����ه�����ا م����ن����اق���������ش����ة ع���������دد م���ن
امل��و���ض��وع��ات الأم��ن��ي��ة امل��ه��م��ة ذات
االهتمام امل�شرتك ،يف �إط��ار تعزيز

التعاون والتن�سيق يف جمال العمل
الأمني والبناء على ما مت حتقيقه
يف م�سرية التعاون الأم��ن��ي بهدف
االرتقاء بالأداء ملواجهة التحديات
الأمنية واملتغريات املت�سارعة على
ال�ساحة الإقليمية وال��دول��ي��ة .ويف
هذا الإطار مت االتفاق على ت�شكيل
جل��ن��ة �أم��ن��ي��ة ع��ل��ي��ا م�����ش�ترك��ة بني
اجل���ان���ب�ي�ن ،ي��ر�أ���س��ه��ا م���ن اجل��ان��ب
ال��ب��ح��ري��ن��ي وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وم��ن
اجل���ان���ب ال�������س���ع���ودي وك���ي���ل وزارة
الداخلية وذل���ك لبحث ومناق�شة
املو�ضوعات التي يتم االتفاق عليها.
ويف ختام الزيارة �سجل �سمو وزير
الداخلية ال�سعودي كلمة يف �سجل
ال��زي��ارات� ،أع��رب فيها عن �سعادته
ب��زي��ارة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة واالل��ت��ق��اء
م��ع �أخ��ي��ه م��ع��ايل وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة،
وب��ح��ث �سبل تعزيز ال��ع�لاق��ات بني
ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق�ين مب���ا ي��خ��دم
امل�صالح امل�شرتكة ويحقق تطلعات
ال��ق��ي��ادت�ين احلكيمتني وال�شعبني
ال�������ش���ق���ي���ق�ي�ن ،م���ع���رب���ا ع����ن ج��زي��ل
�شكره على حفاوة اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة.

ا�ستناد ًا للتوجيهات امللكية ال�سامية..
ال�شيخ خالد بن عبداهلل :لقاءات تن�سيقية للعمل على �إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه مل�ستحقيه

ا���س��ت��ن��اداً للتوجيهات امللكية
ال�����س��ام��ي��ة حل�����ض��رة ���ص��اح��ب
اجل��ل��ال�����ة امل�����ل�����ك ح����م����د ب��ن
ع���ي�������س���ى �آل خ���ل���ي���ف���ة ع���اه���ل
ال���ب�ل�اد امل���ف���دى ح��ف��ظ��ه اهلل،
����ص��� َّرح م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ خ��ال��د
ب��ن عبد اهلل �آل خليفة نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء رئي�س

ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة ل��ل�����ش���ؤون
امل��ال��ي��ة و�ضبط الإن���ف���اق ،ب���أن
الأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة �ست�شهد عقد
عدد من اللقاءات التن�سيقية
وال���ت�������ش���اوري���ة م����ع ال�����س��ل��ط��ة
الت�شريعية تهدف للعمل على
�إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه
مل�������س���ت���ح���ق���ي���ه م�������ن الأ�������س������ر

البحرينية واملواطنني.
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه �إن ���ص��اح��ب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
ال���������وزراء امل����وق����ر و���ص��اح��ب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
ب����ن ح���م���د �آل خ��ل��ي��ف��ة ويل

العهد نائب القائد الأعلى،
ال����ن����ائ����ب الأول ل��رئ��ي�����س
جم��ل�����س ال������وزراء حفظهما
وج��������ه��������ا خ��ل��ال
اهلل ق��������د َّ
جل�سة جمل�س ال���وزراء يوم
الإث�����ن��ي��ن امل���ا����ض���ي لإع�������ادة
ه��ي��ك��ل��ة ال����دع����م وت��وج��ي��ه��ه
مل�����س��ت��ح��ق��ي��ه ،ودرا�����س����ة �آل��ي��ة

م���وح���دة ل�لا���س��ت��ح��ق��اق عرب
توحيد النواحي الت�شريعية
والتنظيمية ،و�أكدا �سموهما
على تنفيذ ما ورد يف برنامج
ع���م���ل احل���ك���وم���ة ل��ل��أع����وام
( )2018/2015وما ت�ضمنه
م���ن �إع�������ادة ت��وج��ي��ه ال��دع��م
مل�ستحقيه.

