
03 www.alayam.comمحليات
الثالثاء 7 جمادى األولى 1434 - العدد 8744

Tuesday 19th - March 2013 - No.8744

�آل  مبارك  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 

�لوزر�ء يف مكتبه  نائب رئي�س جمل�س  خليفة 

عبد�لعزيز  �لدكتور  �م�س  �لق�شيبية  بق�شر 

حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  رئي�س  �بل  ح�شن 

جلنة  رئي�س  �شلمان  علي  وجميلة  �الن�شان 

و�لدكتورة  و�ل�شيا�شية  �ملدنية  �حلقوق 

�حلقوق  جلنة  رئي�س  �ل�شالح  �شعيد  فوزية 

و�لدكتور  و�لثقافية  و�الجتماعية  �القت�شادية 

�حمد عبد�هلل فرحان �المني �لعام للموؤ�ش�شة.

�بل  عبد�لعزيز  �لدكتور  �شموه  هناأ  وقد 

مبنا�شبة �شدور �المر �مللكي بت�شكيل �ملوؤ�ش�شة 

تلبية  جاء  و�لذي  �الن�شان  حلقوق  �لوطنية 

ومرئيات  �لوطني  �لتو�فق  حو�ر  ملقرر�ت 

موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين.

�ملوؤ�ش�شة  �ن  �للقاء  خالل  �شموه  وبني 

�ال�شطالع مبهامها  على  قادرة  �ليوم  ��شبحت 

حقوق  مبادئ  وتعزيز  حماية  يف  كاملة 

�ىل  �شموه  م�شري�  �لبحرين  �الن�شان يف مملكة 

ومرموقة  مميزة  مكانة  حققت  �لبحرين  �ن 

تكري�س  يف  �ل�شباقة  �لدول   بني  من  وكانت 

و�حرت�م حقوق �الن�شان، د�عيا �شموه �ملوؤ�ش�شة 

�ىل �لبناء على هذ� �الجناز وتنميته. من جانبه 

�شكر �لدكتور عبد�لعزيز �بل �شمو نائب رئي�س 

ودعمه  �شموه  �هتمام  على  �لوزر�ء  جمل�س 

�لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  �ن  موؤكد�  �ملوؤ�ش�شة،  جلهود 

�ال�شتفادة  على  تعمل  �شوف  �الن�شان  حلقوق 

و�لدولية يف جمال  �ملحلية  �خلرب�ت  كافة  من 

تعزيز وتطوير قيم ومبادئ حقوق �الن�شان يف 

�جنزته  ما  كل  على  وحتافظ  �لبحرين  مملكة 

�ململكة يف هذ� �ملجال.

خالل ��شتقباله رئي�س �ملوؤ�ش�شة �لوطنية حلقوق �الإن�شان.. نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء:

املوؤ�س�سة  قادرة على حماية وتعزيز مبادئ حقوق الإن�سان  يف البحرين

نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�ستقبالً رئي�س املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق االن�سان

�شموه يعرب عن ثقته باأن �لعالقات �لبحرينية �لهندية تب�شر بنمو كبري.. ويل �لعهد:

نتابع احلوار ونتمنى التوافق على خمرجات ت�سب يف م�سلحة الوطن

بن  �شلمان  �الأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  قال 

�الأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد  وىل  خليفة  �آل  حمد 

زيارته  �ن  �لوزر�ء  لرئي�س جمل�س  �الأول  �لنائب 

ل�شعبها  �ل�شكر  لتوجيه  تاأتي  كريال  لوالية 

�شتبقى يف  �لتي  �ال�شتقبال  �ل�شديق على حفاوة 

�لذ�كرة.

و�أكد �شموه يف كلمته �لتي �لقاها لدى ح�شوره 

حفل �ال�شتقبال �لذي �قامه �شريي �ومني ت�شاندي 

�لوزير �الأول بوالية كريال مبدينة كوت�شي �ن هذه 

�لزيارة للهند �تاحت له مرة �أخرى �الطالع على 

�لبلد  �لهائلة �حلالية و�مل�شتقبلية لهذ�  �الإمكانات 

�لتعاون  من  �ملزيد  حتقيق  و�مكانيات  �ل�شديق 

و�لثقايف  و�القت�شادي  �ل�شيا�شي  �ل�شعيد  على 

موؤكد� �شموه على تعاظم �القت�شاد �لهندي كقوة 

بد�أته  حر  و�قت�شاد  �ال�شيوي  �مل�شتوى  على 

فقط من خالل  لي�س  يت�شح  �شنة  منذ 22  �لهند 

م�شتويات ثابتة من �لنمو �ملرتفع، ولكن �أي�شا من 

و�أبرزها  �لعاملية  �القت�شادية  �لتحديات  جتاوز 

�ىل  �شموه  و��شار  �الأخرية  �لعاملية  �ملالية  �الأزمة 

ما ميتاز به �القت�شاد �لهندي من دينامكية �شوف 

ت�شهم على دفع �لنمو يف �مل�شتقبل و��شار �شموه 

ب�شر�كة  �شركة   2100 �لبحرين  مملكة  يف  �ن 

هندية م�شجلة..

بنمو  يب�شر  �مل�شتقبل  بان  ثقته  عن  معرباً 

كبري و�لذي �شيكون فر�شة مو�تية لكل �لبلدين. 

و�عرب �شاحب �ل�شمو �مللكي عن تقديره ل�شريي 

�ال�شتقبال  ح�شن  من  �شموه  لقيه  ما  على  �ومني 

تقديره  عن  معرباً  �لهندية  �جلالية  عطاء  مثمناً 

�لبحرين  �ىل  �تو�  �لذين  �لوالية  هذه  البناء 

و�لذين  �لبحرين  �لبناء يف  م�شرية  و�ال�شهام يف 

ي�شكلون ما ال يقل عن 65٪ من �جلالية �لهندية 

جزء�  �ن  �ىل  �شموه  و��شار  �لبحرين  يف  �لكبرية 

من  بالدنا  يف  �ل�شكاين  �لتعد�د  ن�شبة  من  كبري� 

من  باملائة   30 متثل  و�لتي  �لهندية  �جلالية 

تعد�دنا �ل�شكاين...

كريال  يف  �ملجتمع  لون  �شموه  و�متدح 

�ملختلفة  للمعتقد�ت  و�حرت�مه  وجتان�شه 

و�ملذ�هب و�العر�ق يف �ن�شجام تام بعيد عن عدم 

�لثقة و�لت�شكيك و�خلوف من �الآخر وقال �شموه 

�ن �لعر�س �لتقليدي �لفولكلوري �لذي قدم �ليوم 

قد ج�شد بقوة هذه �لرتكيبة �ل�شكانية �ملتجان�شة 

�لتي ت�شكل �شعب هذه �لوالية وتعاي�شه.

وتطرق �شموه �ىل حو�ر �لتو�فق �لوطني �لذي 

�لبحرين  مملكة  يف  �ل�شيا�شي  �شقه  يف  ي�شتكمل 

مناق�شات  نتابع  جميعاً  �إننا  �شموه  �كد  حيث 

للم�شاركني  �لتوفيق  ونتمنى  �حلو�ر  جل�شات 

وقوة عزميتهم للنجاح يف �لتو�فق على خمرجات 

ت�شب يف م�شلحة �لوطن.

تد�شني رو�بط  �لبحرين جادة نحو  �ن  وقال 

ب�شكل  كريال  ووالية  �ل�شديقة،  �لهند  مع  �أوثق 

بلدينا  بني  �لعالقات  تعزيز  �ىل  ونتطلع  خا�س 

على مدى �لعقود �لقادمة.

يف  �القت�شادي  �الإ�شالح  �ىل  �شموه  وتطرق 

�لبحرين حيث قال �ن �لبحرين هي �الأكرث �نفتاحا 

ومنو�ً يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط و��شار�ىل جهود 

�لنفط،  عن  بعيد�  �قت�شادها  لتنويع  �لبحرين 

وت�شجيع �مل�شاريع ذ�ت �لقيمة �مل�شافة. وقال �ننا 

جادون لتطوير وتقريب �لرو�بط و�لعالقات. �ننا 

�قت�شادنا  لدينا بيئة جتارية مفتوحة وقد ر�أينا 

ينمو مثلكم ب�شبعني باملائة خالل �لعقد �ملن�شرم. 

�ننا نبتعد عن �لنفط ونقتن�س فر�شا جديدة لكي 

نكون يف �ملقدمة و�ننا ناأخذ مبحمل �جلد �ن نركز 

�لوقت  �ال�شالح يف  نحو  �ل�شحيح  �لطريق  على 

�ملنا�شب لت�شبح �لبحرين يف مقدمة �لتغيري..

علي  يو�شف  �لهندي  �العمال  رجل  �لقى  كما 

كلمة �كد فيها �ن مملكة �لبحرين هي مملكة �شالم 

ومملكة تتمتع بحرية �الديان و�لت�شامح و�لتنوع 

يف ظل قيادة حكيمة. وقال �ن كريال تقدم ل�شموكم 

�لتحية بكافة تنوعها �لديني و�لعرقي. كما �لقى 

زيارة  �همية  على  �كدت  كلمات  �لوزر�ء  من  عدد 

�شمو ويل �لعهد نائب �لقائد �العلى �لنائب �الول 

ملجل�س �لوزر�ء لولية كريال.

�العمال  رجال  �لتقى  �حلفل  وخالل 

�لبحرينيون بنظر�ئهم �لهنود ومت تبادل وجهات 

�لنظر حول فر�س �لتعاون �القت�شادى و�لتجارى 

وجماالت �ال�شتثمار و�كدو� على �شرورة ��شتمر�ر 

هذه �للقاء�ت وتبادل �لزيار�ت .

�أ�شاد بدور جاليتها يف نه�شة �ململكة.. ويل �لعهد:

الهند �سريك جتاري وعالقاتنا م�ستمرة دون انقطـاع

�شلمان  �الأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  ��شاد 

�آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى  بن حمد 

�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء بالدور �لذي 

�لبحرين  نه�شة  �لهندية يف  �جلالية  به  �شاهمت 

�حلديثة.

�لذين  �جلالية  هذه  �أفر�د  �ن  �شموه  وقال 

�عطت  قد  كريال  والية  من  �لبحرين  �إىل  قدمو� 

مناذجاً طيبة للجالية �لهندية و�لتي �متد عطاوؤها 

�إىل �شنو�ت طويلة.

�ال�شتقبال  حفل  ح�شوره  لدى  �شموه  وقال 

�لذي �قيم على �شرف وفد رجال �الأعمال بتنظيم 

عدد  بح�شور  �القت�شادية  �لتنمية  جمل�س  من 

�لذين  �لهندية من والية كريال  �أفر�د �جلالية  من 

�لعالقات  �ن  �لبحرين  ل�شنو�ت طويلة يف  عملو� 

�لعالقات  �أقدم  من  تعترب  �لهندية   - �لبحرينية 

فالبحرين  و�ل�شعوب  �الأمم  بني  تربط  �لتي 

و�لديلمونية  �لربونزية  للع�شور  موطن  كانت 

باعتبارها �شريان جتاري هام.

�شريك  هي  �لهند  جمهورية  �ن  �شموه  و�أكد 

�نقطاع ويف هذ�  جتاري وعالقات م�شتمرة دون 

هي  �لهندية  �لعملة  �ن  �ىل  �شموه  �أ�شار  �جلانب 

�لعملة �ملتد�ولة حتى عام 1965 ب�شكل و��شع يف 

�لبحرين ودول �خلليج يف فرتة �زدهار �شناعة 

�للوؤلوؤ وقبل �كت�شاف �لنفط.

�بناء  ��شهامات  �ن  �لعهد  ويل  �شمو  و�أ�شاف 

و�الحرت�م خا�شة  �لتقدير  والية كريال هي حمل 

�لنماذج  من  �لعديد  �حت�شنت  قد  �لبحرين  و�ن 

�لوطنية  �لقوى  مع  جنب  �ىل  جنبا  عملت  �لتي 

�لبحرينية كفنيني و�إد�ريني وت�شيري عجلة �لتنمية 

�جلالية  �فر�د  و��شهم  �شتى  جماالت  يف  و�لعمل 

�لبحرين  يف  �لهندي  �لنادي  تاأ�شي�س  يف  �الو�ئل 

يف  بوجوده  ويفخر  يعتز  ومنهم   1915 عام 

�متدت �ىل خم�شني عاما ومنهم  �لبحرين لفرت�ت 

من يو��شل �ليوم م�شريته و��شهاماته �لفعالة.

يف  هنا  �لفر�شة  �غتنم  �نني  �شموه  وقال 

لل�شخ�شيات  �لبحرين  وتقدير  �شكر  القدم  كريال 

�ملتو�جدة بيننا للدور �لذي قامت به يف �لبحرين 

وهم:- �شومن بيبي رىي�س حترير جريدة ديلي 

تريبيون وتي تي توما�س وبي بي ماثيو و�ل�شيد 

جي  و�ل�شيدة  و�ل�شيد  ماثيو  فرجي�س  و�ل�شيدة 

و�شتبقى  عطائهم  نذكر  و�شنظل  تايت�س  �شي 

�لعموم و�شعب كريال على  �لهندية على  �جلالية 

�خل�شو�س مرحب بها يف �لبحرين.

�طلع على �خلطط �لتو�شعية ل�شركة »لولو« باململكة

ويل العهد يرحب بال�ستثمارات الهندية يف البحرين

�أكد �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري �شلمان 

�لقائد  نائب  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن 

�الأعلى �لنائب �الول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�أهمية �لفر�س �ال�شتثمارية �ملرتبطة بتجارة 

�القت�شادي  �لن�شاط  تعزيز  يف  �لتجزئة 

و�إيجاد فر�س عمل جديدة وم�شتمرة.

ورحب �شاحب �ل�شمو �مللكي ويل �لعهد 

لرئي�س  �الول  �لنائب  �الأعلى  �لقائد  نائب 

يف  �لهندية  باال�شتثمار�ت  �لوزر�ء  جمل�س 

مملكة �لبحرين.

ملجمع  �شموه  زيارة  لدى  ذلك  جاء 

مبدينة  �لتجزئة  لتجارة  لولو  �شركة 

�كرب  يعد  و�لذي  كريال،  والية  يف  كوت�شي 

�ملجمعات �لتجارية بالهند، حيث قام �شموه 

علي  يو�شف  من  و��شتمع  باملجمع  بجولة 

رئي�س جمموعة لولو �ىل �شرح حول خطط 

يف  �لتجزئة  جتارة  يف  للتو�شع  �ملجموعة 

�المكانات  كافة  وبحث  و�ملنطقة  �لبحرين 

هذ�  يف  ��شتثمارها  ميكن  �لتي  و�لفر�س 

�حليوية  �لقطاعات  من  وغريها  �لقطاع 

�ملتاحة يف �لبحرين.

ورفع رجل �العمال يو�شف علي �شكره 

�الأمري  �مللكي  �ل�شمو  ل�شاحب  وتقديره 

�شلمان على تف�شله بهذه �لزيارة.

وقال �إن هذه �لزيارة �لتي نثمنها عالياً 

وم�شاندة  دعم  من  �شموه  ُيوليه  ما  تعك�س 

لتطوير �ال�شتثمار�ت وت�شجيعها ملا لها من 

�ثر يف تعزيز �القت�شاد. و�أ�شاد مبا قدمت له 

مملكة �لبحرين من ت�شهيالت النطالق �عمال 

جمموعته �شمن �الن�شطة �القت�شادية فيها.

�الأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  وغادر 

�لعهد نائب  �آل خليفة ويل  �شلمان بن حمد 

لرئي�س جمل�س  �الأول  �لنائب  �الأعلى  �لقائد 

كريال  والية  ورعايته  �هلل  بحفظ  �لوزر�ء 

زيارة  بعد  �أم�س  م�شاء  �لهند  بجمهورية 

ت�شاندي  �وومني  ب�شريي  �لتقى خاللها  لها 

من  وعدد  كريال  لوالية  �الول  �لوزير 

�القت�شادية  و�لفعاليات  �مل�شوؤولني  كبار 

و�لتجارية.

مغادرته  لدى  �شموه  ود�ع  فى  وكان 

كبار  من  عدد  �لدويل  كوت�شني  مطار 

�لبلدين  و�شفري�  �حلكوميني  �مل�شوؤولني 

�ل�شخ�شيات  كبار  من  وعدد  �ل�شديقني 

�القت�شادية و�لتجارية. 

ويل  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  و�شرح 

مغادرته  لدى  �الأعلى   �لقائد  نائب  �لعهد 

كريال  والية   بزيارة  كثري�ً  »�شعدت  قائالً: 

�أوجه  و�أن  �ل�شديقة  �لهند  بجمهورية 

يف  و�إ�شهاماته  لعطائه  ل�شعبها  �ل�شكر 

من  به  ��شُتقبلنا  وملا  �لبحرين  مملكة 

حفاوة وترحيب عك�س ما حتظى به مملكة 

�ل�شعب  لدى  وتقدير  مكانة  من  �لبحرين 

�لهندي �ل�شديق«.

و�أ�شاد �شموه كذلك باهتمام والية كريال 

و�ال�شتثماري  �القت�شادي  �رتباطها  بزيادة 

مع مملكة �لبحرين وتوفري كافة �لت�شهيالت 

من �جلانبني لنمو �ال�شتثمار�ت يف خمتلف 

�مل�شتقبل يعد  باأن  �شموه  موؤكد�ً  �لقطاعات، 

و�ال�شتفادة  �لثنائي  للتعاون  �أرحب  باآفاق 

�نطالقاً من �التفاقيات �ملوقعة بني �لبحرين 

يف  �خلا�س  �لقطاع  دور  وتعزيز  و�لهند 

�شموه  ومتنى  �ملرجوة  �لتطلعات  حتقيق 

�لتقدم وحتقيق �ملزيد من  لوالية كريال كل 

�لنمو و�الزدهار.


