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وزير الداخلية يستعرض العالقات الثنائية 
مع وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي

§المنامة - وزارة الداخلية
أمس  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير  استقبل   [
السبت )14 يناير/ كانون الثاني 2017(، وزير الدولة للشئون الخارجية في جمهورية 
العام  األمن  ورئيس  الداخلية  وزير  نائب  بحضور  وذلك  أكبر،  جي  إم  الصديقة  الهند 

ووكيل وزارة الداخلية ومحافظ العاصمة والسفير الهندي لدى مملكة البحرين.
في  الخارجية  للشئون  الدولة  بوزير  الداخلية،  وزير   رحب  اللقاء،  مستهل  وفي 
بين  الوثيقة  والشراكة  المتميزة  بالعالقات  مشيداً  المرافق،  والوفد  الهند  جمهورية 

البلدين الصديقين في مختلف المجاالت.
ووضع  اإلقليمي  األمن  تحقيق  إلى  والهادفة  المشتركة  الجهود  أهمية  الوزير  وأكد 
الزيارات  تبادل  إلى  الشأن  هذا  في  منوهاً  األمنية،  التحديات  لمواجهة  فاعلة  آليات 
األهداف  وتحقيق  األمني  التعاون  لتطوير  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  والخبرات 

المشتركة.
والدور  البحرين  شرطة  نشأة  بداية  في  الهندية  الجالية  بمساهمة  الوزير  وأشاد 
الكبير الذي قاموا به في هذا المجال، الفتاً إلى أن الشعبين البحريني والهندي، يمثالن 

حضارات تاريخية عريقة، قائمة على االنفتاح واحترام اآلخر.
الهندي عن شكره وتقديره لوزير  الدولة للشئون الخارجية  من جهته، أعرب وزير 
على  والمبنية  الصديقين  البلدين  تجمع  التي  التاريخية  بالعالقات  مشيداً  الداخلية، 
في  الهندية  الجالية  تلقاه  ما  على  وتقديره  خالص شكره  عن  معرباً  والسالم،  المحبة 

البحرين من رعاية واهتمام.
وتم خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث 
تفعيل االتفاقية المشتركة التي تهدف إلى رفع أداء األجهزة األمنية، باإلضافة إلى تعزيز 
التعاون والتنسيق األمني في مجاالت األمن اإللكتروني وتبادل الخبرات والمعلومات، 
بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأمن 

واستقرار المنطقة.
يذكر أن وزير الداخلية كان قد قام بزيارة إلى جمهورية الهند الصديقة في ديسمبر/ 
كانون األول 2015 جرى خاللها توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في عدد من المجاالت 

األمنية.

وزير الداخلية مستقباًل وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي

 القيادة تعزي السعودية بوفاة 
األمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

§المنامة - بنا
] بعث عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة 
تعزية  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
عاهل  الشريفين  الحرمين  خادم  إلى  ومواساة 
الملك  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
فيها  أعرب  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
مواساته  وصادق  تعازيه  خالص  عن  جاللته 
صاحب  تعالى  اهلل  بإذن  له  المغفور  بوفاة 
بن  فيصل  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
المولى  جاللته  داعياً  سعود،  آل  عبدالعزيز 
ويسكنه  رحمته  بواسع  يتغمده  أن  تعالى 

فسيح جناته.
وبعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تعزية 
عاهل  الشريفين  الحرمين  خادم  إلى  ومواساة 
الملك  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
سموه  عبر  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
وفاة  في  والمواساة  التعازي  أحر  عن  فيها 
السمو  صاحب  تعالى  اهلل  بإذن  له  المغفور 
عبدالعزيز  بن  فيصل  بن  محمد  األمير  الملكي 
آل سعود، مبتهاًل سموه إلى الباري جلت قدرته 
ورضوانه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 

ويسكنه فسيح جناته.
رئيس  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
الوزراء برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى 
كل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
السعودية  العربية  بالمملكة  الداخلية  وزير 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف آل 
سعود وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس 
العربية  الدفاع بالمملكة  الوزراء وزير  مجلس 
الملكي األمير محمد  السعودية صاحب السمو 
خالص  سموه  ضمنهما  سعود،  آل  سلمان  بن 

تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.
وبعث ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
السمو  صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ببرقية 
تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  عاهل 
عبر  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
في  ومواساته  تعازيه  صادق  عن  فيها  سموه 
وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو 
عبدالعزيز  بن  فيصل  بن  محمد  األمير  الملكي 
أن  وجل  عز  المولى  سموه  داعياً  سعود،  آل 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه 

فسيح جناته.
العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
إلى  مماثلة  ومواساة  تعزية  برقيات  الوزراء 
كل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

السعودية  العربية  بالمملكة  الداخلية  وزير 
نايف  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
العهد  ولي  وولي  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 
وزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الدفاع 
ومستشار  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 

مكة  منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين  خادم 
خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  المكرمة 
آل سعود، وصاحب  عبدالعزيز  بن  فيصل  بن 
بن  فيصل  بن  تركي  األمير  الملكي  السمو 
خالص  سموه  ضمنها  سعود،  آل  عبدالعزيز 

تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.

العاهل السعوديعاهل البالد

 القيادة تهنئ الرئيس السوداني 
بنجاح العملية الجراحية

] أجرى عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصااًل هاتفيًا، 
يوم أمس السبت )14 يناير/ كانون الثاني 2017(، برئيس جمهورية السودان الشقيقة الرئيس 

عمر حسن البشير.
بنجاح  السوداني  للرئيس  جاللته  تهاني  خالص  عن  االتصال،  البالد، خالل  عاهل  وأعرب 

العملية الجراحية التي أجريت له، وبقرار رفع بعض العقوبات األميركية عن السودان.
الملك على مشاعره األخوية  من جانبه، عبر الرئيس السوداني عن شكره وامتنانه لجاللة 

الطيبة، متمنيًا له موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين مزيداً من التقدم واالزدهار.
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  جانبه،بعث  من 
القلبية  برقية تهنئة أمس  الى رئيس السوداني ، عبَّر فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته 
المولى عز وجل أن يديم على  لفخامته، سائال  التي أجريت  الجراحية  العملية  بمناسبة نجاح 

فخامته موفور الصحة والسعادة.
شتى  في  ونماء  تطور  من  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  تشهده  لما  ارتياحه  عن  وأعرب 

المجاالت.
الوزراء صاحب  لرئيس مجلس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  بعث  ذلك،  الى 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ببرقية تهنئة  الى رئيس السوداني، عبر فيها 
عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته، 
في  سموه  والسعادة.وأعرب  الصحة  موفور  فخامته  على  يديم  أن  وجل  عز  المولى  سائال 
برقيته المهنئة عن ارتياحه لما تشهده العالقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماء في شتى 

المجاالت.

حميدان: عمال البحرين سجلوا فخرهم الوطني 
واعتزازهم بجاللة الملك قائد المسيرة

العمل والتنمية  §مدينة عيسى - وزارة 
االجتماعية

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  قام   [
المنظمة  العليا  اللجنة  بتكريم  جميل حميدان، 
لتكريم  ـــ)32(  ال للحفل  المساندة  والفرق 
والمنشآت  والمتفوقين  المجدين  العمال 
الذي أقيم مؤخراً  القطاع األهلي،  المتميزة في 
لعاهل  السامية  الرعاية  تحت  الوزارة،  بمقر 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 

عيسى آل خليفة.
أعرب حميدان  التكريم،  له خالل  كلمة  وفي 
اللجنة  أعضاء  لجهود  وتقديره  شكره  عن 
في  لها،  المساندة  والفرق  المنظمة،  العليا 
إخراج هذا الحفل بالشكل الذي يليق بالرعاية 
الملك، والذي جاء متزامناً مع  السامية لجاللة 

احتفاالت مملكة البحرين بذكرى تولي صاحب 
والعيد  الحكم  مقاليد  المفدى  الملك  الجاللة 
عكس  الحفل  أن  إلى  الفتاً  المجيد،  الوطني 
الموقرة  والحكومة  الحكيمة  القيادة  اهتمام 
والمنشآت  المجدين  البحرينيين  بالعمال 
من  ساهموا  الذين  الخاص،  بالقطاع  المتميزة 
تقدم  في  المختلفة  اإلنتاج  عمل  مواقع  خالل 

ورفعة ونهضة البالد.
الحفل،  المكرمين، خالل  العمال  أن  وأوضح 
واعتزازهم  الوطني  الفخر  مشاعر  عن  عبروا 
بقائد مسيرة التنمية الشاملة العاهل المفدى، 
على رعايته وتكريمه السامي لهم، مما يعطي 
في  األخرى  العمالية  للشرائح  أكبر  دافعاً 
مختلف مواقع العمل واإلنتاج على بذل المزيد 
أكثر  مستقبل  أجل  من  والتضحية  العطاء  من 
إشراقاً وتقدماً في ظل هذه المسيرة المباركة، 

ومازالوا  كانوا  البحرين  أبناء  أن  إلى  مشيراً 
وقد  المستدامة،  التنمية  في  األساس  حجر 
الفرصة  منح  أن  على  التجارب  برهنت 
القطاع  إدارة   في  البحرينيين  للمواطنين 
سوق  نمو  في  المؤثر  العامل  كان  الخاص 
وهم  الماضية،  السنوات  امتداد  على  العمل 
الحكومة  دعم  بفضل  المستقبل،  صانعو 
على  والعمل  الوطنية  العاملة  للقوى  الموقرة 
خالل  من  إنتاجيتها  وزيادة  أدائها  تحسين 
لمواكبة  المتخصصة  التدريب  برامج  توفير 

الفعلية. العمل  مستجدات ومتطلبات سوق 
بعدها قام وزير العمل والتنمية االجتماعية 
أعضاء  على  التقديرية  الشهادات  بتوزيع 
التوفيق  للجميع  متمنياً  المنظمة،  اللجنة 
الفعاليات  مختلف  تنظيم  في  والنجاح 

واألنشطة المسندة لهم خالل الفترة المقبلة.

وزير العمل في صورة جماعية مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة لحفل تكريم »المجدين«

ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين
§المنامة - بنا

لرئيس مجلس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  تلقى   [
برقية  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  الوزراء صاحب 
العربية  المملكة  عاهل  الشريفين  الحرمين  خادم  من  جوابية  شكر 
رداً  وذلك  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشقيقة  السعودية 

خادم  لتولي  الثانية  الذكرى  بمناسبة  له  المهنئة  سموه  برقية  على 
الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وتقديره  شكره  خالص  عن  برقيته  في  السعودي  العاهل  وأعرب 
لسموه  متمنياً  الكريمة،  األخوية  مشاعر سموه  على  العهد  ولي  لسمو 
التطور  من  المزيد  البحرين  مملكة  ولشعب  والسعادة  الصحة  موفور 

والنماء.


