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أمير قطر ورئيسة وزراء بريطانيا 
يستعرضان العالقات الثنائية بين البلدين

§المنامة - بنا

] استقبل أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم 
صباح  الصخير  بمنطقة  إقامته  بمقر  ثاني  آل  حمد  بن 
رئيسة   )2016 األول  كانون  ديسمبر/   7( األربعاء  أمس 

وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي.
بين  الثنائية  العالقات  استعراض  اللقاء  وجرى خالل 

شتى  في  وتعزيزها  تنميتها  وسبل  الصديقين  البلدين 
والتجاري  االقتصادي  المجال  في  والسيما  المجاالت 
االستراتيجية  المصالح  يحقق  ولما  واالستثماري 
والمستجدات  التطورات  آخر  بحث  تم  كما  المشتركة. 

على الساحتين االقليمية والدولية.
قطر  دولة  أمير  لسمو  المرافق  الوفد  اللقاء  حضر 

الشقيقة.

أمير قطر ملتقيًا رئيسة الوزراء البريطانية

فهد آل سعيد يبحث مع تيريزا ماي 
العالقات العمانية - البريطانية

§المنامة – بنا

لشئون  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  استقبل   [
بن  فهد  السمو  الوزراء بسلطنة عمان صاحب  مجلس 
محمود آل سعيد بمقر اقامته في قصر الصخير صباح 
أمس األربعاء )7 ديسمبر/ كانون األول 2016( رئيسة 

وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي.
وتم خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بين سلطنة 
عمان والمملكة المتحدة في كافة المجاالت، كما تم بحث 
والدولية.  االقليمية  الساحتين  على  المستجدات  آخر 
وحضر اللقاء الوفد المرافق لسمو نائب رئيس مجلس 

الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

نائب رئيس مجلس الوزراء العماني ملتقيًا تيريزا ماي

رؤساء المحافظ االستثمارية السيادية الخليجية
يبحثون مع تيريزا ماي تعزيز التعاون االقتصادي

§المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
أعمال  الزياني  راشد  زايد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزير  ترأس   [
االجتماع الذي عقد صباح أمس األربعاء )7 ديسمبر/ كانون األول 2016( بين 
رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي مع رؤساء المحافظ االستثمارية 
دولة  من  السعد  بدر  وهم  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  السيادية 
الحميد  المتحدة، ويزيد  العربية  اإلمارات  دولة  الرميثي من  الكويت، وماجد 
والشيخ  ُعمان،  سلطنة  من  الجرف  وملهم  السعودية،  العربية  المملكة  من 

عبدالعزيز آل ثاني من دولة قطر، ومحمود الكوهجي من مملكة البحرين.

وقد تم خالل االجتماع بحث سبل تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري 
توسيع  وإمكانيات  المتحدة،  والمملكة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين 
قاعدة التبادل التجاري واالستثمارات المتبادلة بين الجانبين وخصوصاً في 

ظل انعكاسات Brexit وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
والمملكة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  التجارية  العالقات  وتتميز 
الشراكة  عمق  ويمتد  طويلة،  سنوات  مدى  على  والعمق  بالعراقة  المتحدة 
أكثر من مئتي عام، حيث تعتبر دول مجلس  إلى  الجانبين  بين  االقتصادية 
معدل  يقدر  حيث  المتحدة،  للمملكة  تجاري  شريك  أكبر  الخليجي  التعاون 

التبادل التجاري بينهما بحوالي 30 مليار دوالر.

اجتماع تيريزا ماي مع رؤساء المحافظ االستثمارية السيادية في الخليج

تيريزا ماي تتلقى كتابًا 
عن تاريخ العالقات البحرينية البريطانية 

] خالل مشاركة دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة عضو البرلمان، 
التي عقدت في وقت  البريطانية  القمة الخليجية  تيريزا ماي في أعمال 
الرئيس  أهدى   ،)2016 األول  كانون  ديسمبر/   7( األربعاء  أمس  سابق 
رئيسة  الزياني  راشد  خالد  الزياني«،  »استثمارات  لمجموعة  الفخري 
البحرينية  العالقات  »تاريخ  الجديد بعنوان:  البريطانية كتابه  الوزراء 
البريطانية خالل مئتي عام«، وهو موثق بالصور والوثائق عن بعض 
الوثيقة  العالقة  من  عام  مئتي  خالل  مرَّت  التي  واألحداث  المناسبات 

والتاريخية بين العائلتين المالكتين والبلدين والشعبين الصديقين.
هذا  وتقديرها على  البريطانية عن شكرها  الوزراء  رئيسة  وأعربت 
العالقات  ومتانة  عمق  يعكس  الذي  القّيم  الكتاب  بهذا  منوهة  اإلهداء، 

العريقة والمتميزة، القائمة بين البحرين والمملكة المتحدة.

رئيسة وزراء المملكة المتحدة أعربت عن تقديرها لهذا اإلهداء

رئيسة الوزراء البريطانية ملتقيًة شبابًا بحرينيين: 
بعطائكم سيكون مستقبل وطنكم عظيمًا

§الوسط - محرر الشئون المحلية
شباب  من  عدداً  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  التقت   [
باللقاء  سعادتها  أبدت  إذ  بالحماس،  المفعمين  البحرين  وشابات 
وزارة  نقلت  حسبما  بلدهم،  في  الكبيرة  مساهماتهم  إلى  واالستماع 

الخارجية البريطانية عبر حسابها في »تويتر«.
وطويلة  تاريخية  عالقات  »تربطنا  ماي:  تيريزا  قالت  اللقاء،  وخالل 
هم  هنا  »األشخاص  أن  وذكرت  البلدين«.  بين  مستمر  وتنسيق  األمد 
مستقبل البحرين، وآمل أن يكون هناك تنسيق طويل األمد بيننا، وأنا 
البحريني  الشباب  من  مجموعة  للقاء  لي  الفرصة  هذه  إلتاحة  سعيدة 
في  فرقاَ  تحدثون  أنكم  كيف  أسمع  وأن  بالحياة،  والنابض  المتحمس 
»ومع  وأضافت:  أن مستقبلكم سيكون عظيماً«.  ثقة  على  وأنا  وطنكم، 
ما تملكونه من موهبة وعطاء، فأنا متأكدة أن مستقبل وطنكم سيكون 
عظيماً أيضاً«. رئيسة الوزراء )البريطاني( أسعدها لقاء عدد من شباب 
وشابات #البحرين المفعمين بالحماس، واالستماع لمساهماتهم الكبيرة 

pic.twitter.com/ei870L53S8 في بلدهم
)@FCOArabic( December 6, 2016 الخارجية البريطانية -

تغطية بارزة للقمة الخليجية في وسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية
محمد  علي  ــام  اإلع شئون  وزيــر  رفــع   [
إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  الرميحي 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
العهد،  آل خليفة، وولي  بن سلمان  األمير خليفة 
الوزراء  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
الخليجية  والشعوب  القيادات  وإلى جميع  خليفة، 
والثاثين  السابعة  الدورة  أعمال  نجاح  بمناسبة 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  األعلى  للمجلس 

العربية.
بالتغطية  اعــتــزازه  عن  الرميحي  ــرب  وأع
في  الخليجية  المنامة  لقمة  البارزة  اإلعامية 
والخليجية  المحلية  اإلعــام  وسائل  مختلف 
وزارة  قدمته  ما  ظل  في  والدولية،  واإلقليمية 
شئون اإلعام من خدمات إعامية وفنية وتقنية 
وهندسية ألكثر من 350 صحافيًا وإعاميًا مثلوا 
وإعامية  صحافية  ومؤسسة  أنباء  وكالة   52
خليجية وعربية ودولية، وتمكين اإلعاميين من 
هذه  أهمية  وإبراز  اإلخبارية،  رسائلهم  تقديم 
القمة، وما حققته من نتائج مثمرة في إعطاء دفعة 
في  المشترك  الخليجي  التعاون  لمسيرة  جديدة 
الشئون االقتصادية والتنموية وتطوير المنظومة 
إزاء  الخليجية  الرؤى  والدفاعية، وتوحيد  األمنية 

الملفات اإلقليمية والدولية.
المركز  أن  اإلعــام  شئون  وزيــر  وأوضــح 
للمؤتمرات،  الدولي  الخليج  بمركز  اإلعامي 
األول  كانون  ديسمبر/  إلى    5 من  الفترة  خال 
والوحدات  المرافق  بكل  تزويده  تم  الجاري، 
القنوات  جميع  لخدمة  الضرورية  والتقنية  الفنية 
الحكومية والخاصة الخليجية والعربية والعالمية 
وحــدات  من  المشاركة،  اإلعامية  والــوفــود 
وتخصيص  والمونتاج،  الصحافي  للتحرير 

ألحداث  المباشر  والنقل  الفضائي  للبث  سعات 
المواقع،  المصاحبة من مختلف  القمة والفعاليات 
إذاعات  اتحاد  مع  بالتعاون  اإلخباري  والتبادل 
.)EBU( الدول العربية واتحاد اإلذاعات األوروبية

شئون  وزارة  مسئولو  أشار  جانبهم،  من 
اإلعامية  الخدمات  جميع  توفير  إلى  اإلعــام 
للوفود  الازمة  والهندسية  والتقنية  والفنية 
القمة  أعمال  تغطية  في  المشاركة  اإلعامية 
ومن  بالمنامة،  والثاثين  السابعة  الخليجية 

أبرزها:
الفنية  ومعداتهم  اإلعاميين  دخول  تسهيل   -
إجراءات  وتيسير  البحرين،  مملكة  منافذ  عبر 

اإلقامة والتنقل.
- توفير وحدة للتحرير الصحافي داخل المركز 
اإلعامي مزودة بأجهزة الحاسب اآللي وشبكات 

االتصاالت والملحقات الفنية الازمة.
عالي  للبث  فضائية  سعات   )10( تخصيص   -

الدقة )HD( والبث )SD( عبر األقمار االصطناعية 
الستخدامها في التغطية على مدار الساعة.

- توفير ثاثة استوديوهات للنقل التليفزيوني 
البحرين،  بتلفزيون  خاص  أحدهما  المباشر، 
عبر  للبث  األخرى  التلفزيونية  للقنوات  واثنان 
األقمار االصطناعية على مدار الساعة، إلى جانب 
ثاثة مواقع أخرى موزعة ومجهزة داخل المركز 
للبث  ونقطتين  المباشر،  النقل  لخدمة  اإلعامي 
عبر األقمار االصطناعية، و )6( وصات لتسجيل 

النقل المباشر على مدار الساعة.
- توفير أربع وحدات للمونتاج اإللكتروني على 

مدار الساعة.
األقمار  عبر  قــنــوات  ــاث  ث تخصيص   -
فعاليات  لجميع  المباشر  النقل  لبث  االصطناعية 
للبث  قنوات  وسبع  المواقع،  مختلف  من  القمة 
مواقع  من  االصطناعية  األقمار  عبر  المباشر 
وقصر  الجوية  الصخير  قاعدة  في  التغطية 
المواقع  الصخير والمركز اإلعامي، والربط بين 

عبر أربعة وصات لأللياف الضوئية.
- تخصيص )6( سيارات للنقل الخارجي والبث 
مختلف  من  المباشر  للنقل   )DSNG( الفضائي 

المواقع.
البث  أن  اإلعــام  شئون  وزارة  وأوضحت 
األقمار  عبر  ومجرياتها  الخليجية  للقمة  المباشر 
القادة  وصول  تغطية  على  اشتمل  االصطناعية 
من  واستفاد  والختامية،  االفتتاحية  والجلستين 
اتحاد  مع  بالتعاون  اإلعامية  الخدمات  هذه 
اتحاد  أعضاء  جميع   ،)EBU( األوروبية  إذاعات 
إذاعات الدول العربية ووسائل اإلعام الخليجية 
باإلضافة  واآلسيوية،  واألوروبية  والعربية 
رويترز،  مثل:  الخاصة  والوكاالت  القنوات  إلى 
فرانس  الفرنسية،  األنباء  وكالة  أسوشيتدبرس، 

24، بي بي سي، وغيرها.

علي الرميحي

السابعة  الدورة  الجتماعات  البحرين  مملكة  استضافة  بمناسبة   [
والثاثين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، صرح وزير األشغال 
العمل  بأن  خلف  عبداهلل  عصام  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشئون 
والتكامل.  التعاون  في  متقدمة  أشواطًا  قطع  المشترك  الخليجي  البلدي 
العمل  تحقيقه في مجال  تم  »ما  أن  أمس  وأضاف خلف في تصريحه 
البلدي الخليجي المشترك هو مصدر فخرنا واعتزازنا، حيث تم وضع 
استراتيجية خليجية موحدة للعمل البلدي ويتم تطويرها وتحديثها من 
قبل فريق مختص من قبل المعنيين بدول المجلس. كما يتم التنسيق في 
قواعد معلومات  البشرية ووضع  الكوادر  القدرات وتدريب  بناء  مجال 
المشتركة  العمرانية  بلدية مشتركة«. كما وصل مشروع االستراتيجية 
لمراحل متقدمة ويتم التنسيق لمراجعتها مع عدد من المنظمات الدولية 
تنمية  مجاالت  في  االسترشادية  األدلة  إلى  باإلضافة  المتخصصة. 

الموارد والتطوير الحضري واإلدارة المتكاملة للمخلفات.

خلف: العمل البلدي الخليجي 
المشترك ركيزة في صرح التنمية الشاملة


