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ناقشوا عدداً من مشروعات القوانين المتعلقة بتوحيد وتكامل التشريعات

سلطنة عمان واإلمارات شاركتا في اجتماعات وزراء العدل العرب

• جانب من احل�ضور

�شاركت ال�سلطنة يف اجتماعات
الدورة الرابعة والثالثني ملجل�س
وزراء العدل العرب التي ا�ست�ضافها
ال�سودان وتر�أ�س وفد ال�سلطنة وزير
العدل ال�شيخ عبدامللك اخلليلي.
وقد اختتم املجل�س �أم�س اجتماعاته
بعد �أن �أقر الكثري من املو�ضوعات
املرفوعة �إليه من اللجان املخت�صة
وا�ستمع �إلى تقرير �أمانة املجل�س
ع���ن اجل���ه���ود ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف
جمال تعزيز التعاون العربي يف
املجاالت العدلية ،م�ؤكدا �أهمية
تفعيل �أحكام امل��ادة الرابعة من
االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب

املعلومات

املتعلقة ب��ت��ب��ادل
واخلربات والتحريات.
كما ن�ص على دعوة الدول التي مل
ت�صادق على اتفاقية غ�سيل الأموال
ومتويل الإرهاب �إلى �إمتام �إجراءات
الت�صديق و�إي���داع وثائقها لدى
الأمانة العامة للجامعة العربية.
وق��د ��صرح وزي���ر ال��ع��دل ال�شيخ
عبدامللك اخلليلي م�ؤكد ًا على �أهمية
الق�ضايا التي يت�صدى لها جمل�س
وزراء العدل العرب.
م�شري ًا يف ه��ذا ال�صدد �إل��ى جهود
وم�شاركات وف��د ال�سلطنة الذي
ي�شارك يف كل ما من �ش�أنه تعزيز

• الرئي�س عمر الب�شري ي�شهد اجلل�سة االفتتاحية

التعاون العربي وتفعيل االتفاقيات
التي يتم التوافق على �إقرارها،
وقال« :ال�سلطنة ت�سهم على الدوام
يف خدمة العدالة وتعمل مع الأ�شقاء
من �أجل الت�أ�صيل القانوين لها»،
مو�ضحا ب ��أن ال�سلطنة ال تتوانى
عن بذل �أي جهد ي�ؤدي �إلى حتقيق
العدل و�صوال �إلى جمتمعات تنعم
بامل�ساواة والأمن.
و�أ�شار يف هذا ال�صدد �إلى القانون
ال��ع��رب��ي ال��ن��م��وذج��ي ملكافحة
الإرهاب على �سبيل املثال والر�ؤى
التي قدمتها ال�سلطنة لأجل حتديثه
والتي مت الأخذ بها من قبل اللجنة

أبوظبي ولندن تبحثان سبل العالقات
االقتصادية والتنموية

• جانب من اللقاء

بحثت غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة
�أب��وظ��ب��ي م��ع م��ف��و���ض التجارة
ال�ب�ري���ط���اين مل��ن��ط��ق��ة ال����شرق
الأو�سط و�أفغان�ستان وباك�ستان
�سيمون بيني �سبل العالقات
االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة بني
االم���ارات وبريطانيا يف العديد
من القطاعات واملجاالت وتبادل
اخل�برات واال�ستفادة من �أف�ضل
املمار�سات املعمول بها يف غرفة
�أبوظبي وخا�صة يف جمال توفري
اخلدمات والت�سهيالت لل�رشكات
وامل�ؤ�س�سات ومبا ي�سهم يف تعزيز
دورها و �إجناح �أعمالها.
جاء ذلك خالل لقاء حممد هالل
املهريي مدير عام غرفة ابوظبي

�سيمون بيني مفو�ض التجارة
الربيطاين وال��وف��د امل��راف��ق له
حيث اك��د �أن الغرفة تعمل على
ت��وف�ير ك��ل ال�سبل والو�سائل
لت�سهيل ع��م��ل رج���ال الأع��م��ال
وال�رشكات يف الإم��ارة ،مو�ضح ًا
�أن الغرفة تبنت �أحدث الو�سائل
التقنية وتكنولوجيا املعلومات
يف تعاملها مع ال�رشكات والأفراد،
وذل����ك ع�ب�ر ت��ق��دمي خدماتها
على موقعها الإل��ك�تروين بحيث
ي�ستطيع �أع�ضاء الغرفة �إمتام
بع�ض معامالتهم دون احلاجة
للتواجد  ،كما عملت على �إن�شاء
مركز خدمات الأع�ضاء الذي ي�ضم
جمموعة كبرية من امل�ؤ�س�سات

والدوائر ذات العالقة باملعامالت
اال�ستثمارية ،بحيث تُ قدم اخلدمة
للم�ستثمر يف مكان واحد.
من جانبه �أكد �سيمون بيني زيادة
اهتمام ال����شرك��ات الربيطانية
العاملة يف ال��دخ��ول ب�أ�سواق
الإمارات العربية املتحدة وتعزيز
ا�ستثماراتها يف �إم���ارة �أبوظبي
واال�ستفادة مما توافر من فر�ص
ا�ستثمارية وت�سهيالت وخدمات
لل�رشكات الربيطانية الراغبة
يف العمل واال�ستثمار يف الإمارة،
م�شريا �إلى �أن  %88من �صادرات
ب��ري��ط��ان��ي��ا ه��ي ل���دول اخلليج
العربية ،وت�شكل الإم��ارات %48
تقريبا من قيمة هذه ال�صادرات.

إشادة بجهود السعودية

لدعم األقليات المسلمة في العالم
�أ�شاد رئي�س مركز الدعوة الإ�سالمية لأمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي ال�شيخ �أحمد ال�صيفي ،باجلهود
الكبرية واملتوا�صلة التي تقدمها اململكة يف خدمة
الإ�سالم وامل�سلمني ودع��م الأقليات امل�سلمة بدول
العامل ،م�شري ًا �إلى �أن م�ؤمتر �ساو باولو ميثل جزءا
من �أوجه دعم اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز وب�إ�رشاف وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد لرت�سيخ قيم االنتماء
والهوية الإ�سالمية لدى الأقليات يف �أمريكا الالتينية
ودول البحر الكاريبي.
جاء ذلك خالل الكلمة التي �ألقاها ف�ضيلته يف م�ستهل
تكرميا
حفل اال�ستقبال ،الذي �أقامه رئي�س املركز
ً
لنائب وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد
د.توفيق ال�سديري ،والوفد ال�سعودي امل�شارك يف
�أعمال امل�ؤمتر الدويل الـ  31مل�سلمي �أمريكا الالتينية
ودول البحر الكاريبي ،الذي ينظمه حال ًيا مبدينة �ساو
باولو الربازيلية ،مركز الدعوة الإ�سالمية يف �أمريكا
الالتينية ،بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والدعوة والإر�شاد باململكة العربية ال�سعودية.
ورف���ع رئي�س م��رك��ز ال��دع��وة الإ���س�لام��ي��ة ب�أمريكا

الالتينية ,ال�شكر والتقدير والعرفان خلادم احلرمني
ال�رشيفني و�سمو ويل عهده على ما يقدمانه من جهود
ت�صب يف م�صلحة الأمة الإ�سالمية والعمل على جمع
الكلمة وتوحيد ال�صف الإ�سالمي وتر�سيخ الهوية لدى
امل�سلمني ،منوه ًا يف هذا ال�صدد باجلهود التي تقوم بها
وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية من خالل مبعوثيها وبراجمها
املتنوعة التي ي�رشف عليها الوزير ال�شيخ د�.آل
ال�شيخ يف �إطار املحافظة على القيم ون�رش الو�سطية
واالعتدال وحماربة الغلو والتطرف والإرهاب.
من جانبه ،ع�بر نائب وزي��ر ال�ش�ؤون الإ�سالمية
د.توفيق ال�سديري ,عن �شكره وتقديره لرئي�س مركز
الدعوة الإ�سالمية ،على ما وجده والوفد املرافق له
من كرم �ضيافة وحفاوة ا�ستقبال ،م�شيد ًا باجلهود
التي يقدمها املركز خلدمة م�سلمي �أمريكا الالتينية
ودول البحر الكاريبي.
ح�رض احلفل القائم ب�أعمال �سفارة خادم احلرمني
ال�رشيفني يف الربازيل حممد عبداحلميد خان ،وعدد
من ال�سفراء والدبلوما�سيني املعتمدين لدى الربازيل،
وعدد من العلماء والأكادمييني والدعاة امل�شاركني
بامل�ؤمتر من داخل الربازيل وخارجها.

الفنية امل�شرتكة امل�ؤلفة من خرباء
وممثلي وزارات العدل والداخلية
العرب.
جدير بالذكر �أن ال�سلطنة �صادقت
على االتفاقية العربية ملكافحة
الإره���اب منذ ع��ام  1999مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رق��م 55/99
كما �صادقت على االتفاقية العربية
ملكافحة غ�سيل الأم���وال ومتويل
الإره��اب باملر�سوم ال�سلطاين رقم
27/2014م.
كما �شاركت الإمارات يف االجتماعات
بوفد يرت�أ�سه وزير العدل �سلطان
ال��ظ��اه��ري ،وق���د �شهد اجلل�سة

االف��ت��ت��اح��ي��ة ل�لاج��ت��م��اع ح�ضور
الرئي�س ال�����س��وداين عمر الب�شري
ووزراء العدل العرب وحممد الأمني
ول��د �أكيك الأم�ين العام امل�ساعد
جلامعة الدول العربية والدكتور
م�شعل ب��ن فهد رئي�س الربملان
العربي وع��دد كبري م��ن ال���وزراء
وامل�س�ؤولني ال�سودانيني �إلى جانب
ال�سفراء و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي
املعتمدين لدى اخلرطوم.
وق��د القى وزي��ر العدل الإماراتي
كلمة يف بداية اجلل�سة االفتتاحية
ل�لاج��ت��م��اع رح���ب فيها بح�ضور
الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري،

و�سلم رئ��ا���س��ة ال����دورة احلالية
للدكتور حممد �سامل وزي��ر العدل
ال�سوداين متمنيا التوفيق لأعمال
هذا االجتماع.
وبدوره توجه وزير العدل ال�سوداين
بال�شكر ل��دول��ة الإم�����ارات على
تر�ؤ�سها الدورة الثالثة والثالثني
للمجل�س.
ون���اق�������ش ال��������وزراء ع�����ددا من
املو�ضوعات املهمة وع���دد ًا من
م����شروع��ات ال��ق��وان�ين املتعلقة
بتوحيد وتكامل الت�رشيعات بني
دول املجل�س من بينها االتفاقية
العربية ملكافحة الإره��اب والبند

اخل��ا���ص ب��ت��وح��ي��د الت�رشيعات
العربية واالتفاقية العربية لالجئني
واالتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد
ومو�ضوعات �أخرى كانت معرو�ضة
على جدول الأعمال.
و�ضم وفـد وزارة العدل امل�شـارك فـي
االجتماعات القا�ضي حممد البادي
رئي�س املحكمة االحتادية العليا
وامل�ست�شار الدكتور حمد ال�شام�سي
النائب العام االحتادي وامل�ست�شار
�سلطان را�شد املطرو�شـي القائم
ب�أعمال وكيل وزارة العدل والقا�ضي
عبدالرحمن البلو�شي مدير �إدارة
التعاون الدويل بالوزارة.

نائب األمير اطلع على سير العمل في مؤسسة قطر للبترول

الدوحة :األمير الوالد تفقد مهرجان كتارا للمحامل التقليدية
�شهد اليوم الثالث ملهرجان كتارا
التقليدية زيارة �صاحب
للمحامل
ّ
ال�سمو الأمري الوالد ال�شيخ حمد بن
خليفة وكان يف ا�ستقباله د.خالد
ال�سليطي ،املدير العام للم�ؤ�س�سة
العامة للحي الثقايف كتارا ،حيث
تعرف من خاللها
رافقه يف جولة
ّ
على �أرجاء املهرجان وما يت�ضمنه
من �أن�شطة وفعال ّيات.
املقرر �أن تعلن اللجنة املنظمة
ومن
ّ
للمهرجان ع��ن مفاج�أة الن�سخة
الثامنة للمهرجان ،يف الوقت الذي
تتوا�صل فيه فعاليات اليوم الرابع
مبجموعة من العرو�ض� ،أبرزها
العرو�ض ال�ضوئ ّية التي حتكي
ق�ص�ص و�سيناريوهات الغو�ص على
الل�ؤل�ؤ والرحالت البحرية ونه�ضة
وازده��ار قطر ،ب�أ�شكال م�ضيئة،
يف حني يت�ضمن اليوم  7م�سابقات
بحرية ت��راث��ي��ة ،ه��ي« :احل���داق،
التجديف� ،آلة ال�رشاع ،ال�رشاع،
ال�سباحة ،الربيخة ،وال�شو�ش».
ويحظى املهرجان ب�شكل يومي
ب��زي��ارات ال�سفراء يتعرفون من
خاللها على ت��راث قطر البحري،

• الأمري الوالد يف املهرجان

ن��ذك��ر منهم حم��م��د ب���اري �سفري
جمهورية بنني ،وبيلني هرينانديز
�سفرية مملكة �إ�سبانيا ،وبي كوماران
�سفري الهند.
من ناحية �أخرى تر�أ�س �سمو ال�شيخ
عبدالله ب��ن حمد نائب الأم�ير،

رئي�س جمل�س �إدارة قطر للبرتول
اجتماع جمل�س الإدارة ال��ذي عقد
بالديوان الأمريي ظهر �أم�س الأول،
وقد اطلع املجل�س على �سري العمل
يف قطر للبرتول وا�سرتاتيجية
النمو امل�ستقبل ّية ،و�أق� ّ�ر ميزانية

العام .2019
ووج��ه �سمو رئي�س املجل�س خالل
ّ
االج��ت��م��اع ،ب���إط�لاق ا���س��م «حي
عبدالله ب��ن حمد العطية» على
مباين حي قطر للبرتول اجلديدة
يف منطقة اخلليج الغربي تقدير ًا
لدوره الكبري و�إ�سهاماته يف تطوير
قطاع الطاقة يف الدولة.
من ناحية �أخرى� ،أعربت قطر عن
�إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين،
النفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدفت
طلبة مدار�س جنوب مدينة املو�صل
بالعراق ،و�أدى �إلى �سقوط قتلى
وجرحى.
وجددت وزارة اخلارجية ،يف بيان،
موقف قطر الثابت من رف�ض العنف
والإره�����اب مهما ك��ان��ت ال��دواف��ع
والأ�سباب.
و�أك����د ال��ب��ي��ان ت�ضامن ق��ط��ر مع
احلكومة العراقية ،ودعمها لأي
�إجراءات تتخذها حلفظ الأمن.
وعبرّ البيان عن تعازي قطر لذوي
ال�ضحايا وحكومة و�شعب العراق،
ومتنياتها للجرحى بال�شفاء
العاجل.

«الشورى البحريني» :التشريعات الوطنية صانت
حقوق المرأة ضد العنف والتمييز
مبنا�سبة اليوم ال��دويل للق�ضاء على
العنف �ضد املر�أة ،والذي ي�صادف يوم
اخلام�س والع�رشين من �شهر نوفمرب من
كل عام� ،أكد جمل�س ال�شورى البحريني
�أن الت�رشيعات الوطنية املتقدمة التي
تزخر بها مملكة البحرين ،والأنظمة
والقرارات املتعددة ،حفظت للمر�أة
البحرينية حقوقها ،و�أ�سهمت يف
�صونها م��ن خمتلف �أ���ش��ك��ال العنف
والتمييز ،معرب ًا ع��ن بالغ فخره
واعتزازه بالإجنازات الوطنية التي
حققتها امل��ر�أة ،يف ظل ما حتظى به
من دعم كبري من لدن امللك حمد بن
عي�سى ،واهتمام متوا�صل من احلكومة
برئا�سة الأم�ي�ر خليفة ب��ن �سلمان،
وم�ساندة م�ستمرة من الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ،ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء
وي�شيد جمل�س ال�شورى باالهتمام
الكبري ال��ذي توليه الأم�ي�رة �سبيكة
بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة عاهل
البالد رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة،
ب��امل��ر�أة البحرينية ،وه��و ما �أ�سهم
يف نه�ضتها وتقدمها ،وم�شاركتها
الكبرية يف حتقيق التنمية والتقدم
منوها املجل�س
يف جميع املجاالتّ ،
ب���دور املجل�س الأع��ل��ى ل��ل��م��ر�أة يف
حتقيق ال�رشاكة والتناف�سية يف جمتمع
متطور ومتقدم ،عرب و�ضع اخلطط
والإ�سرتاتيجيات الطموحة.
وي�����ش�ير جمل�س ال�����ش��ورى �إل���ى �أن
البحرين ومنذ عقود طويلة� ،أدركت
الدور البارز الذي ت�ضطلع به املر�أة

• جمل�س ال�شورى البحريني

يف مناء املجتمع ونه�ضته ،وعززت
ح�ضورها وم�شاركتها الفاعلة يف
جميع املجاالت ،عرب �سن الت�رشيعات
و�إ�صدار القرارات واللوائح التنظيمية
التي منحت املر�أة حقوقها كافة ،ومن
بينها قانون الأ�رسة الذي �أ�صبح ناف ًذا
ومطب ًقا يف حماكم خا�صة بالأ�رسة،
وه��و ما ُيعد واح���د ًا من ال�ضمانات
الكربى حلقوق املر�أة البحرينية.
وي����ؤك���د جمل�س ال�����ش��ورى يف هذه
املنا�سبة ،التي تقام هذا العام حتت
�شعار «العامل الربتقايل ...ا�سمعني
� ً
أي�ضا» �أن امل��ر�أة البحرينية �أ�سهمت
يف �إعالء ا�سم مملكة البحرين ،و�إبراز
وخ�صو�صا يف
مكانتها املرموقة،
ً
املحافل الدولية ،من خ�لال �إح��راز

امل���راك���ز امل��ت��ق��دم��ة ،والإجن�����ازات
املتتالية يف املجاالت االقت�صادية
والثقافية والأدبية والريا�ضية وغريها
من املجاالت.
كما ي�شري جمل�س ال�شورى �إل��ى �أن
احتفال العامل باليوم الدويل للق�ضاء
على العنف �ضد املر�أة ،ي�أتي هذا العام
بالتزامن مع احتفاء البحرين باملر�أة
البحرينية يف املجل�س الت�رشيعي
واملجال�س البلدية ،وه��و ما ي�ؤكد
الإ���س��ه��ام��ات ال��ك��ب�يرة والنجاحات
امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا امل����ر�أة
البحرينية يف هذين املجالني ،من
خالل ممار�ستها حلقوقها ال�سيا�سية،
وم�شاركتها ال��ف��اع��ل��ة يف ال�سلطة
الت�رشيعية واملجال�س البلدية.

وي�ؤكد املجل�س �أن جميع امل�ؤ�س�سات
واجلهات ،ومنظمات املجتمع املدين
بالبحرين تدرك مكانة املر�أة ،وجتمع
على رف�����ض خمتلف �أ���ش��ك��ال العنف
والتمييز �ضدها ،يف ال��وق��ت الذي
تت�ضافر فيه اجلهود لإقامة وتنفيذ
الربامج واخلطط الرامية لتعزيز دور
املر�أة يف حتقيق العدالة التنموية.
وي�شيد جمل�س ال�شورى بحر�ص مملكة
البحرين على االن�ضمام لالتفاقيات
واملعاهدات الدولية املتعلقة بحماية
ح��ق��وق امل����ر�أة ،ومناه�ضة العنف
�ضدها ،وتعديل الت�رشيعات الوطنية
مب��ا ي��ت��واءم م��ع ه��ذه االتفاقيات،
وخا�صة اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة «ال�سيداو».

