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خالل استقباله كبار المسئولين في الدولة

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تسهيل إجراءات استقطاب االستثمارات
§المنامة - بنا

الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  أكد   [
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ضرورة أن تقوم 
والقرارات  اإلجراءات  بتبني  المختصة  الجهات 
من  وأن  االستثمارات  استقطاب  إلى  تفضي  التي 
أولويات ذلك سرعة استخراج التراخيص وإتمام 
»فمن  وقال:  باالستثمارات،  المتعلقة  المعامالت 
منها  يجد  لن  الستثماراته  حضناً  البحرين  اختار 
المفتوح  الباب  سياسة  مؤكداً  ترحيب«،  كل  إال 
تضمن  بحيث  عامة  ثقافة  جعلها  ــرورة  وض
للمواطن وغيره سرعة الوصول إلى المسئولين 

وحل مشاكلهم.
القضيبية،  بقصر  استقباله  خالل  ذلك  جاء 
الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  صباح 
بحضور  المسئولين،  كبار  من  لعدد   ،)2013
سمو  اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  رئيس 
الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس 
النواب خليفة الظهراني، ورئيس مجلس الشورى 

علي صالح الصالح، وعدد من النواب.
على  سموه  حرص  الوزراء  رئيس  سمو  وأكد 

الوزارات  في  العمل  لسير  اللصيقة  المتابعة 
تسهيل  في  الحكومة  توجهات  دعم  لضمان 

اإلجراءات والقضاء نهائياً على البيروقراطية.
أو  مواطن  أي  يشتكي  أن  نقبل  »ال  وأضاف 

مستثمر من الروتين أو تعطيل اإلجراءات«.
تسهيل  إلى  الخدمية  الوزارات  سموه  ووجه 
تكون  وأال  المستثمرين،  ــام  أم ـــراءات  اإلج
لمملكة  االستثمارات  جذب  أمام  عائقاً  التعقيدات 
ُتعطل  أن  نسمح  ال  »إننا  سموه:  وقال  البحرين، 

بسبب  أمورهم  تضار  أو  المواطنين  مصالح 
رجال  مالحظات  وأن  البعض،  ديناميكية  عدم 
الحكومية  الجهات  وكل  باالهتمام  تحظى  األعمال 
يجب أن تسخر طاقاتها لخدمة المواطنين وقطاع 

األعمال«.
الجهات  تبادر  أن  ضرورة  على  سموه  وشدد 
تعطيلها  بشأن  الشكاوى  بشأنها  أثيرت  التي 
وجهة  وبيان  بالرد  والمواطنين  التجار  لمصالح 

نظرها بشأن هذه المالحظات.

»الخارجية« ترحب بفتح سفارة سريالنكية في البحرين
وزارة  وكيل  ــب  رّح  [
عبداهلل  السفير  الخارجية 
جمهورية  بقرار  عبداللطيف 
لها  سفارة  بفتح  سريالنكا 
منتصف  في  البحرين  في 
 ،2013 شباط  فبراير/  شهر 
الحكومة  ــم  دع ــداً  ــؤك م
البحرينية لسريالنكا، وأنها 
لتقديم  االستعداد  أتم  على 
لضمان  التسهيالت  كافة 
فتح  إجراءات  اتخاذ  سرعة 

السفارة في البحرين.
على  الــوكــيــل  ــى  ــن وأث
بين  المتميزة  العالقات 
وجمهورية  الــبــحــريــن 

فتح  أن  معتبراً  سريالنكا، 
تعزيز  في  السفارة سيسهم 
بين  الثنائية  العالقات 
المجاالت  شتى  في  البلدين 
واالقتصادية  السياسية 
والثقافية  واالجتماعية 
دور  مثمناً  والسياحة، 
في  السيرالنكية  الجالية 

العملية التنموية بالبالد.
اجتماعه  خالل  ذلك  جاء 
يناير/   6( األحـــد  ــس  أم
 )2013 الثاني  كــانــون 
العام  بالديوان  بمكتبه 
دبلوماسي  بوفد  للوزارة 
سريالنكا  جمهورية  من 

االشتراكية  الديمقراطية 
السفير  برئاسة  الصديقة، 
وذلك   ،C A H M Wijeratne
سفارة  فتح  بمناسبة 
في  سريالنكا  لجمهورية 

البحرين. 
الوكيل  ــعــرض  واســت
بها  قام  التي  اإلصالحات 
عاهل البالد حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المجاالت  في  خليفة  آل 
واالقتصادية  السياسية 
والتشريعية،  واالجتماعية 
المبذولة في مجال  والجهود 
العام  منذ  بالمرأة  النهوض 

ضمان  إلى  إضافة   ،2001
حرية التنقل للعمالة الوافدة 
الديانات  ممارسة  وحرية 
التزام  مؤكداً  البحرين،  في 
حقوق  بضمان  البحرين 

وحريات العمالة الوافدة.
رئيس  أكد  جانبه،  من 
بعمق  السريالنكي  الوفد 
بين  الثنائية  العالقات 

المجاالت  شتى  في  البلدين 
ــذي  ــمــام ال وعــلــى االهــت
للجالية  البحرين  توليه 

السريالنكية في البحرين. 
مدير  االجتماع  حضر 
الثنائية  العالقات  إدارة 
السفير، ظافر أحمد العمران، 
وزارة  منتسبي  من  وعدد 

الخارجية.

القيادة تتلقى برقيات تهنئة
بذكرى تأسيس الحرس الوطني

ولي العهد يتلقى شكر السعودية 
للتعزية بوفاة فيصل بن سعود

§المنامة - بنا
القائد  البالد  عاهل  تلقى   [
الجاللة  صاحب  حضرة  األعلى 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
السمو  صاحب  ــوزراء  ال ورئيس 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
القائد  نائب  العهد  وولي  خليفة، 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  األعلى 
برقيات  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
الوطني  الحرس  رئيس  من  تهنئة 
الشيخ محمد بن  الركن سمو  الفريق 
الذكرى  بمناسبة  خليفة  آل  عيسى 
الحرس  لتأسيس  عشرة  السادسة 
التهاني  آيات  فيها  رفع  الوطني. 

اهلل  داعياً  بالمناسبة،  والتبريكات 
القيادة  على  يديم  أن  القدير  العلي 
ويديمها  العمر  وطول  الصحة  نعمة 
العهد  مجدداً  الوطن.  لهذا  وفخراً  عزاً 
بالبقاء على  للقيادة  والوفاء والوالء 
العزة  طريق  على  ماضين  العهد، 
راسخة  وطنية  وحدة  في  والكرامة 
إشراقاً  أكثر  لمستقبل  دؤوب  وعمل 

وازدهاراً.
اعتزازها  عن  القيادة  وعبرت 
الكبير بالمستوى الرفيع الذي وصل 
جاهزية  من  الوطني  الحرس  إليه 
معنوية  وروح  رفيع  وتدريب  عالية 
واستعداد لتلبية الواجب بكل كفاءة.

] تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
العربية  المملكة  الشريفين عاهل  الحرمين  برقية شكر جوابية من خادم  آل خليفة 
السعودية الشقيقة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وذلك رداً على برقية سموه 
األمير فيصل بن  الملكي  السمو  اهلل تعالى صاحب  بإذن  له  المغفور  المعزية بوفاة 
عن شكره  فيها  الشريفين  الحرمين  خادم  أعرب  آل سعود،  عبدالعزيز  بن  سعود 

وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره، متمنيًا  له موفور الصحة والسعادة.
كما تلقى سمو ولي العهد برقية شكر جوابية مماثلة من ولي العهد نائب رئيس 
عبدالعزيز  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس 
آل سعود، ضمنها شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره، متمنيًا له دوام 

الصحة والسعادة.

سمو رئيس الوزراء مستقباًل عدداً من كبار المسئولين

وكيل وزارة الخارجية لدى اجتماعه بالوفد الدبلوماسي السريالنكي


