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وزير ال�صناعة: نفخر بعطاءات القطاع اخلا�ص

ا�ستقبل وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة زايد بن 

الوجيه  الأعمال  رجل  اأم�س  �سباح  الزياين مبكتبه  را�سد 

حممد املناعي، حيث مت ا�ستعرا�س امل�ستجدات والتطورات 

التي ي�سهدها القطاع القت�سادي والتجاري ب�سكل خا�س 

يف مملكة البحرين، اإ�سافة اإىل الق�سايا ذات العالقة بهذا 

القطاع.

وخالل اللقاء قال الوزير: »اإن الوزارة تفخر بعطاءات 

رئي�سًيا  �سريًكا  وتعتربه  البحريني  اخلا�س  القطاع 

بكافة  وتعمل  ــوه،  ومن الوطني  القت�ساد  نه�سة  يف 

من  املزيد  تقدمي  على  املعنية  اجلهات  ومب�ساركة  ال�سبل 

�سواء  ال�ستثمارات  اإقامة  ان�سيابية  ل�سمان  الت�سهيالت 

الأمر الذي �سي�سب يف نهاية املطاف  العاملية،  اأو  املحلية 

م�سيًدا  عامة«،  ب�سورة  الوطني  القت�ساد  �سالح  يف 

بامل�ساهمات الكبرية وال�سراكة املميزة القائمة بني القطاع 

اخلا�س واحلكومة، من حيث تنفيذ امل�ساريع القت�سادية 

والتجارية ذات القيمة امل�سافة لالقت�ساد الوطني.

وزير 

ال�صناعة 

م�صتقبالً 

حممد املناعي

التقى وزيرة الدولة للهجرة و�ص�ؤون امل�صريني باخلارج 

حميدان ينوه مب�صاهمة اجلالية امل�صرية يف نه�صة البحرين
والتنمية  العمل  ــر  وزي التقى 

علي  حممد  بن  جميل  الجتماعية 

ــرة  وزي ام�س  مكتبه  يف  حميدان 

امل�سريني  و�سوؤون  للهجرة  الدولة 

يف اخلارج بجمهورية م�سر العربية 

ال�سقيقة نبيلة مكرم عبدال�سهيد.

واأطلع حميدان الوزيرة امل�سرية 

على جتربة مملكة البحرين يف اإ�سالح 

لدمج  املطبقة  والربامج  العمل  �سوق 

اخلا�س  القطاع  من�ساآت  يف  ال�سباب 

والتاأهيل  التدريب  برامج  وتطوير 

والقدرات  املهارات  لتح�سني  املهني 

احلماية  توفري  عن  ف�ساًل  املهنية، 

الجتماعية للمواطنني وتعزيز مبادئ 

الثالثة،  النتاج  اأطراف  بني  احلوار 

اإ�سافة اإىل بحث العالقات التي جتمع 

تعزيزها،  و�سبل  ال�سقيقني  البلدين 

وخا�سة يف املجال العمايل من خالل 

وتن�سيق  الفنية  اخلــربات  تبادل 

املواقف يف املحافل العمالية العربية 

اململكة على  موؤكًدا حر�س  والدولية، 

وغريها  املبادرات  هذه  مثل  تبادل 

الأ�سقاء  على  منها  ال�ستفادة  لتعميم 

القومية  مواقفها  من  انطالًقا  العرب 

العربية الثابتة.

اجلالية  ونوه حميدان مب�ساهمة 

البحرين  مملكة  نه�سة  يف  امل�سرية 

التنموية يف خمتلف املجالت واملواقع 

به  تتمتع  ما  اىل  لفًتا  الإنتاجية، 

العمالة امل�سرية يف البالد من كفاءة 

حر�س  موؤكًدا  وظيفي،  وان�سباط 

بني  الــروابــط  تعميق  على  اململكة 

تعترب  التي  العربية  م�سر  جمهورية 

العربية  للدول  م�سانًدا  عربًيا  ثقاًل 

ال�سيا�سية  الأ�ــســعــدة  كافة  على 

والقت�سادية والتنموية.

امل�سرية  الــوزيــرة  ــت  ــوه ون

التي  التاريخية  العالقات  بعمق 

عن  معربة  ال�سقيقني،  البلدين  تربط 

اعتزازها بتجربة البحرين يف اإ�سالح 

تتلقاه  مبا  م�سيدة  العمل،  �سوق 

ظل  يف  رعاية  من  امل�سرية  العمالة 

التي  املتطورة  العمالية  الت�سريعات 

ت�سهدها اململكة يف هذا العهد الزاهر.

حميدان خالل لقاءه الوزيرة امل�صرية

خالل اجتماع مع اخلدمة املدنية.. وزير الإعالم: 

دمج الوزارتني لتقليل امل�صروفات وحت�صني الكفاءة الإدارية
ال�سورى  و�سوؤون جمل�سي  الإعالم  �سوؤون  وزير  اأكد 

دمج  اأن  احلمادي  عبدالرحمن  بن  عي�سى  والنواب 

طريق  على  مهمة  خطوة  احلكومية  والهيئات  الوزارات 

العامة  امليزانية  يف  العجز  وتقلي�س  الإنفاق  تر�سيد 

وحت�سني  املتكررة،  امل�سروفات  تقليل  خالل  من  للدولة، 

الإنتاجية واخلدمات ورفع الكفاءة الإدارية، دون م�سا�س 

بحقوق القوى العاملة.

عدد  مع  عمل  اجتماع  تروؤ�سه  خالل  الوزير،  وتابع 

الب�سرية واملالية يف ديوان اخلدمة  املوارد  من م�سوؤويل 

املدنية ووزارة �سوؤون الإعالم و�سوؤون جمل�سي ال�سورى 

دمج  ب�ساأن  والتنفيذية  التنظيمية  الإجراءات  والنواب، 

التعاطي  امللكية يف  الروؤية  اأهداف  الوزارتني، مبا يحقق 

الت�سكيل  �سوء  يف  واملالية  القت�سادية  التحديات  مع 

الوزاري الخري مبوجب املر�سوم امللكي رقم )65( ل�سنة 

.2015

اإىل القرتاحات والربامج اخلا�سة  وتطرق الجتماع 

والإيرادات  الب�سرية  املوارد  وتنمية  امل�سروفات  بخف�س 

ذلك  والوظيفي، مبا يف  الإداري  الهيكل  وتطوير  املالية، 

التخ�س�سات  بع�س  يف  ال�سواغر  و�سد  الوظائف  تدوير 

الوظائف  اأداء  يف  ي�سهم  مبا  الداخلي،  النقل  خالل  من 

يف  ازدواجية  ودون  عالية،  وجودة  بكفاءة  احلكومية 

املهام وال�سالحيات.

ا�صتقبل ال�صفري ال�ص�داين مبنا�صبة تعيينه.. وزير الأ�صغال:

امل�صاريع ال�صتثمارية امل�صرتكة تعزز العالقة مع ال�صودان
عبداهلل  بن  ع�سام  املهند�س  اأكد 

ــوؤون  و�ــس ال�ــســغــال  وزيـــر  خلف 

ما  العمراين  والتخطيط  البلديات 

البحرين  بــني  الــعــالقــات  ت�سهده 

وجمهورية ال�سودان من تطور وتنمية 

بني  امل�سرتكة  بامل�ساريع  يتعلق  فيما 

جمال  يف  خا�سة  ال�سقيقني  البلدين 

مت  ما  ومنها  الــزراعــي  ال�ستثمار 

الطرفني من اجل  توقيعه موؤخًرا بني 

حتقيق المن الغذائي والن�سمام اىل 

ال�سناف  الدولية حلماية  التفاقيات 

النباتية اجلديدة.

خلف  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

ل�سفري جمهورية ال�سودان لدى اململكة 

يف مكتبه عبدالرحمن بن خليل افندي 

�سفريا جديدا  تعيينه  وذلك مبنا�سبة 

لبالده لدى مملكة البحرين.

وجرى خالل اللقاء تبادل احلديث 

تعزيز  �سبل  ــول  ح الطرفني  بــني 

ومت  ال�سقيقني  البلدين  بني  العالقات 

الدولية  املو�سوعات  من  عدد  بحث 

جانب  اىل  امل�سرتك  الهتمام  ذات 

من  التي  التنموية  امل�ساريع  مناق�سة 

الوزارة  خطة  خالل  تنفيذها  املوؤمل 

الثر  لها  �سيكون  والتي  امل�ستقبلية 

القت�سادي  ال�سعيد  على  الوا�سح 

للبلدين.

ت�سهده  مبــا  خلف  م.  ــاد  ــس واأ�

وال�سوادن  البحرين  بني  العالقات 

من تطور خا�سة فيما يتعلق بتبادل 

م�سرًيا  الزراعة،  قطاع  يف  اخلربات 

بني  توقيعها  مت  التي  التفاقية  اىل 

ارا�س  تخ�سي�س  ب�ساأن  اجلانبني 

الزراعي  لال�ستثمار  ال�سودان  يف 

نقلة نوعية يف  البحريني مبا ي�سكل 

ويعزز  الغذائي  المن  حتقيق  جمال 

جمال  يف  املوقرة  احلكومة  جهود 

رفع  بهدف  الزراعة  بقطاع  الهتمام 

م�ستويات الكتفاء الذاتي للغذاء على 

ال�سعيد املحلي والدويل.

و�سوؤون  ال�سغال  وزير  ومتنى 

كل  العمراين  والتخطيط  البلديات 

ال�سوداين  لل�سفري  والنجاح  التوفيق 

فرتة  طــوال  مهامه  اداء  يف  اجلديد 

بعمق  م�سيدا  اململكة  يف  تعيينه 

ــداف  اله جتمعها  التي  العالقات 

منذ  املمتدة  امل�سرتكة  والهتمامات 

القدم بني البلديني ال�سقيقني.

وزير الأ�صغال خالل ا�صتقباله عبدالرحمن افندي


