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األحــــــداث

معرب ًا عن تقديره لعمل منت�سبي �سالح اجلو امللكي الد�ؤوب..
جاللة امللك ي�شيد بالإجنازات الرائدة التي حققها �سالح اجلو امللكي البحريني

ا�ستقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امل��ل��ك ح��م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة
عاهل البالد املفدى القائد الأعلى
بق�صر ال�صافرية �أم�س الثالثاء،
ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�شيخ حمد
بن عبداهلل �آل خليفة قائد �سالح
اجل��و امللكي البحريني ،واملقدم

ال����رك����ن ط���ي���ار را�����ش����د خ��م��ي�����س
ال��زي��اين ،ال���ذي ت�شرف ب���إه��داء
جاللته كتابه املعنون (الطيار
الأول وم�������س�ي�رة ����س�ل�اح اجل���و
امللكي البحريني) وال��ذي يوثق
بال�صور دور جاللة امللك املفدى
يف ت���ط���وي���ر ����س�ل�اح اجل�����و م��ن��ذ

ت�أ�سي�سيه �ضمن دع���م جاللته
جل��م��ي��ع �أ���س��ل��ح��ة ووح������دات ق��وة
دفاع البحرين.
وق��د �أث��ن��ى جاللته حفظه اهلل
ع��ل��ى اجل��ه��د ال��ط��ي��ب ال����ذي مت
ب���ذل���ه يف �إع��������داد ه�����ذا ال��ك��ت��اب
القيم الذي يوثق م�سرية �سالح
اجل����و امل��ل��ك��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي ،وم��ا
ي�شكله من �إ�ضافة جديدة �إلى
الإ����ص���دارات املهمة يف املجاالت
الع�سكرية.
و�أ������ش�����اد ج�ل�ال���ت���ه ب�����الإجن�����ازات
ال���رائ���دة ال��ت��ي حققها ال�سالح

م���ن���ذ ت���أ���س��ي�����س��ه ،وم�����ا ت�����ش��ه��ده
ق����وة ال���دف���اع ب��ك��اف��ة �أ���س��ل��ح��ت��ه��ا
ووح���دات���ه���ا م���ن ت���ط���ور وت��ق��دم
عرب م�سريتها العريقة.
و�أع�������رب ج�لال��ت��ه ع���ن ت��ق��دي��ره
ل��ل��ع��م��ل ال���������د�ؤوب ال������ذي ي��ق��وم
ب���ه م��ن��ت�����س��ب��و ����س�ل�اح اجل����و وم��ا
ي��ت��م��ت��ع��ون ب���ه م���ن ك���ف���اءة وروح
م��ع��ن��وي��ة ع���ال���ي���ة ت��ع��ك�����س م���دى
جاهزيتهم ل��ت���أدي��ة واج��ب��ه��م يف
ال������ذود ع���ن ال���وط���ن وم�����س�يرت��ه
و�أم��ن��ه و�أم���ن مواطنيه ،ومتنى
ج�لال��ت��ه للجميع ك��ل التوفيق
والنجاح.

م�ستقب ًال رئي�س االحتاد العام لعمال م�صر..

رئي�س الوزراء يدعو �إلى �سيادة املبادىء والقيم الإ�سالمية يف املحافل الدولية العمالية
ل�����دى ا���س��ت��ق��ب��ال ����س���م���وه ل��رئ��ي�����س
االحت�����اد ال��ع��م��ال ل��ن��ق��اب��ات م�صر،
دع��ا �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
ال��وزراء املوقر الى �أن يكون �صوت
املبادىء والقيم الإ�سالمية عالياً
يف املحافل الدولية العمالية ،فمتى
ما مت االلتزام بهذه املبادىء كانت
حقوق العمال حمفوظة وم�صانة،
و�شدد �سموه على �أهمية التن�سيق
العمايل العربي يف املحافل الدولية
ن�صف ال��دول العربية عاملياً
لكي ُت َ
وي��ع��رف ال��ع��امل م��ا حت��ق��ق��ت فيها
من مكت�سبات للعمال وم��ا وفرته
حكوماتها من بيئة مثالية للعمل

حتفظ حقوقهم .فيما �أكد امل�س�ؤول
امل�صري �أن �سمو رئي�س الوزراء من
ال��ق��ي��ادات التاريخية التي يُجِ ُّلها
كل عربي وم�سلم ،و�أن �سموه ميثل
اليوم حكيم العرب.
وكان �سموه حفظه اهلل قد ا�ستقبل

بق�صر الق�ضيبية �أم�س الثالثاء،
ال�����س��ي��د ج���ب���ايل حم���م���د امل���راغ���ي
رئي�س احت��اد نقابات عمال م�صر،
رئ��ي�����س املجل�س امل��رك��زي ل�لاحت��اد
الدويل لنقابات العمال العرب.
وق���د ن���وه ���س��م��وه ب���رواب���ط الأخ����وة

مب�شاركة وزير اخلارجية..

منتدى التعاون العربي ال�صيني يدين الأعمال الإرهابية
التي تتعر�ض لها البحرين
ن���ق���ل م����ع����ايل ال�������ش���ي���خ خ����ال����د ب��ن
�أح��م��د ب��ن حممد �آل خليفة وزي��ر
اخلارجية خال�ص حتيات ح�ضرة
���ص��اح��ب اجل�لال��ة امل��ل��ك ح��م��د بن
ع��ي�����س��ى �آل خ��ل��ي��ف��ة ع���اه���ل ال��ب�لاد
امل�����ف�����دى ح���ف���ظ���ه اهلل ل���ف���خ���ام���ة
الرئي�س ال�صيني �شي ج�ين بينغ
ومت����ن����ي����ات ج��ل�ال����ت����ه ل��ف��خ��ام��ت��ه
م��وف��ور ال�صحة وال�����س��ع��ادة ،وذل��ك
خ�لال م�شاركة معاليه يف ال��دورة
الثامنة لالجتماع الوزاري ملنتدى
ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي ال�صيني ،ال��ذي
افتتح �أعماله الرئي�س ال�صيني يف
العا�صمة بكني يوم �أم�س ،بح�ضور
����ص���اح���ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ���ص��ب��اح

الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة
الكويت ال�شقيقة.
و�أك����د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة يف الكلمة
ال���ت���ي �أل���ق���اه���ا يف ج��ل�����س��ة ال��ع��م��ل
االول��ى للمنتدى �أن املنتدى حقق
منذ �إن�شائه الكثري من الإجنازات
املهمة التي ت�ؤكد الإرادة ال�سيا�سية
ل���ل���ج���ان���ب�ي�ن ال����ع����رب����ي وال�����ص��ي��ن��ي
وت�����ص��م��ي��م��ه��م��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ه��ذه
ال��ع�لاق��ات وت��ع��زي��زه��ا مب���ا يحقق
م�صاحلهما امل�شرتكة يف خمتلف
جم������االت ال����ت����ع����اون ،وع������دم ج��ع��ل
الق�ضايا ال�سيا�سية ت�شكل عقبة
�أم����ام ب��ن��اء الأ���س��ا���س ال��ق��وي لهذه

ال���ع�ل�اق���ات و�����ص����و ًال �إل�����ى حتقيق
الأهداف ال�سامية للمنتدى.
و�أ���ض��اف �أن ال��ع�لاق��ات ب�ين مملكة
ال���ب���ح���ري���ن وج���م���ه���وري���ة ال�����ص�ين
ال�شعبية تت�سم ب��ك��ون��ه��ا ع�لاق��ات
ت��اري��خ��ي��ة وث��ي��ق��ة ،وت�����ش��ه��د تقد ًما
م�����س��ت��م�� ًرا ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات،
وخ��ا���ص��ة ب��ع��د ال���زي���ارة التاريخية
ال��ت��ي ق��ام بها ج�لال��ة ملك البالد
امل���ف���دى �إل����ى ال�����ص�ين يف �سبتمرب
 ،2013وال��ت��ي فتحت �آف��ا ًق��ا وا�سعة
وج����دي����دة ل���ل���ت���ع���اون امل�������ش�ت�رك يف
امل��ج��االت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية وغريها.

والتعاون بني البلدين وال�شعبني
ال�����ش��ق��ي��ق�ين وم�����ا ت��ت��م��ي��ز ب����ه م��ن
خ�صو�صية تقوم على تاريخ طويل
م��ن امل��ح��ب��ة وال��ت��ف��اه��م ،م���ؤك��دا �أن
ال���ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا ي��ت��م��ي��ز ب��امل��ت��ان��ة
وال��ق��وة َ
وت�ش ُّعب جم��االت��ه ،معربا

ع����ن مت��ن��ي��ات��ه ب�������أن ي���ت���م ت��ع��زي��زه
مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ال��ب��ل��دي��ن
وال�شعبني ال�شقيقني.
و�أك���د �سموه �أن ع�لاق��ات البلدين
ت��ق��وم ع��ل��ى �أ���س�����س �صلبة و�ستظل
ك��ذل��ك فم�صر ل��ه��ا م��ك��ان��ت��ه��ا عند
العرب وه��ي العمق اال�سرتاتيجي
ل��ه��م ل��ث��ق��ل��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل
و�سيا�ساتها املتزنة واملدافعة دوماً
ع���ن احل���ق ال��ع��رب��ي ،الف���ت���اً �سموه
�إلى �أن مملكة البحرين تقف قلباً
وقالبا مع جمهورية م�صر العربية
ال�شقيقة وهي التن�سى �أبداً املواقف
امل�صرية الداعمة للبحرين يف كل
جمال وحمفل.

و�أ�شاد �سموه باجلهود التي تبذلها
م�����ص��ر ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل امل�����ش�ترك
يف ظ���ل م���ا حت��ظ��ى ب���ه م���ن م��ك��ان��ة
ت��اري��خ��ي��ة وثِ���ق���ل ع��ل��ى امل�����س��ت��وي�ين
ال���ع���رب���ي وال����������دويل ،ومت���ن���ى ل��ه��ا
و�شعبها ال�شقيق ا�ستمرار الرفعة
وال���ت���ط���ور يف ظ���ل ق���ي���ادة ف��خ��ام��ة
ال���رئ���ي�������س امل�������ص���ري ع��ب��دال��ف��ت��اح
ال�سي�سي.
كما �أك���د �سموه ح��ر���ص البحرين
على تو�سيع ال��ت��ع��اون الثنائي مع
م�صر وتطويره يف كافة املجاالت
والبناء على ما يجمع بني البلدين
م���ن رواب������ط ع��م��ي��ق��ة ،ومب����ا يلبي
امل�صالح امل�شرتكة لهما.

خالل ا�ستقباله ال�سفري الإماراتي..

وزير العدل ي�شيد بالعالقات الأخوية بني البلدين
ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ خ��ال��د
ب��ن ع��ل��ي �آل خليفة وزي���ر ال��ع��دل
وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق���اف،
مب��ك��ت��ب��ه �أم���������س ����س���ع���ادة ال�����ش��ي��خ
���س��ل��ط��ان ب����ن ح����م����دان ب����ن زاي����د
�آل ن��ه��ي��ان �سفري دول���ة االم����ارات
العربية امل��ت��ح��دة ال�شقيقة لدى
ت�س ُّلمه
مملكة البحرين ،مبنا�سبة َ
مهام عمله الدبلوما�سي �سفرياً
لبالده يف البحرين.
وح�������ض���ر ال����ل����ق����اء ال�������س���ي���د ع��ل��ي
يو�سف النعيمي الوزير املفو�ض
ب�سفارة دول��ة الإم���ارات ،والآن�سة
دان������ة ال�����زي�����اين وك���ي���ل ال�������وزارة
امل�ساعد للإح�صاء والتخطيط
واالت�صال.

وقد رحب معاليه بال�سفري و�أ�شاد
ب��ال��ع�لاق��ات الأخ���وي���ة التاريخية
املتميزة بني البلدين ال�شقيقني،
وم���ا ي�شهده تعاونهما امل�شرتك
من تطور ومناء م�ستمر يف �شتى
املجاالت وال�سيما املجال العديل،
ومتنى له التوفيق يف مهام عمله

اجل���دي���د ،ول���ب�ل�اده دوام ال��ت��ق��دم
واالزدهار.
وقد جرى بحث جماالت التعاون
وت������ب������ادل اخل�����ب����رات يف امل����ج����ال
العديل والقانوين ،وقدم الوزير
�شرحاً حول �أبرز م�شاريع الوزارة
التطويرية.

