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األحــــــداث

ملواجهة �أية حتديات تعرتي م�سارنا الوطني والتنموي..
رئي�س الوزراء ي�شدد على �ضرورة تفعيل التوا�صل ال َب َّناء بني خمتلف مك ِّونات املجتمع

�أك��د �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
ال�������وزراء امل���وق���ر �أن ق��ي��م ال��وح��دة
ال��ت��ي تعلو يف املجتمع تبعث على
االع��ت��زاز ،وه��ي ال��ت��ي ُن��ع��وِّل عليها
مل���واج���ه���ة �أي�������ة حت����دي����ات ت��ع�تري
م�سارنا الوطني �أو توجهات الوطن
التنموية.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ا�ستقبال �سموه
ح��ف��ظ��ه اهلل ب��ق�����ص��ر ال��ق�����ض��ي��ب��ي��ة
�أم�����س ال��ث�لاث��اء ،ل��ع��دد م��ن �أف����راد
العائلة املالكة الكرمية وع��دد من
امل�س�ؤولني مبملكة البحرين.

تفعيل التوا�صل ال َب َّناء بني خمتلف
مكوِّنات املجتمع وتعاونها مبا يعزز
ق��ي��م ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي حتمي
امل��ج��ت��م��ع و ُت���ع���ل���ي ف���ي���ه روح ال���ب���ذل
والعطاء وحب العمل.
و�أكد �سموه �أن املجال مفتوح �أمام كل
جهد وط��ن��ي للم�ساهمة يف م�سرية
البناء والنه�ضة ،وقال «�إن احلكومة
�أولت خمتلف قطاعات املجتمع جل
اهتمامها لتذليل �أية عقبات امامهم
وخ��ل��ال ال���ل���ق���اء �أع������رب ���س��م��وه عن م�����س�يرت��ه ال��وط��ن��ي��ة ،م����ؤك���دا �سموه الدور الطليعي لأبناء الوطن الذين االزده���������ار وال���رف���ع���ة ل���ه���ذا ال���وط���ن و�سد النق�ص يف �أي جانب خدمي � ْإن
التقدير البالغ واالع��ت��زاز باملواقف �أن ه���ذه امل���واق���ف �ستبقى خ��ال��دة يف كانوا ومايزالون حمل الثقة والأمل ب�سواعد �أبناء �شعبه ال��ذي يحركون وُجِ ��د و�صو ًال الى الكفاية اخلدمية
امل�������ض���ي���ئ���ة ل�����ش��ع��ب ال���ب���ح���ري���ن ع�بر ال���ذاك���رة ال��وط��ن��ي��ة ،وام���ت���دح �سموه امل��ع��ق��ود عليهم بتحقيق امل��زي��د من التنمية ،و�شدد �سموه على �ضرورة للمواطن».

خالل اجتماعها برئا�سة وزير الداخلية..

اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ت�شيد مب�ؤ�شرات جناح اخلطة الوطنية
ت���ر�أ����س ال��ف��ري��ق ال���رك���ن م��ع��ايل
ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن ع���ب���داهلل �آل
خليفة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة �أم�����س،
االج��ت��م��اع احل���ادي ع�شر للجنة
ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات،
وذل�����ك ب��ح�����ض��ور ����س���ع���ادة وزي���ر
الرتبية والتعليم ومعايل وزير
ال���ع���دل وال�������ش����ؤون الإ���س�لام��ي��ة
والأوق����اف و�سعادة وزي��ر �ش�ؤون
الإع�لام و�سعادة وزي��رة ال�صحة
وحم���اف���ظ ال��ع��ا���ص��م��ة ورئ��ي�����س
اجل������م������ارك وامل����ف����ت���������ش ال����ع����ام،
و�أع�������ض���اء ال��ل��ج��ن��ة م���ن ممثلي
امل�ؤ�س�سات احلكومية.
ويف ب����داي����ة االج����ت����م����اع ،رح���ب

وزير الداخلية ب�أع�ضاء اللجنة
و�أ���ش��اد بجهودهم يف امل�ساهمة
يف عملية التوعية واحل���د من
خم����اط����ر امل�������خ�������درات ،م���ع���رب���اً
ع����ن ����ش���ك���ره وت���ق���دي���ره لإدارة
م���ك���اف���ح���ة امل������خ������درات ،وال���ت���ي

ت��ق��وم ب����دور رئ��ي�����س��ي يف �ض ْبط
ق�������ض���اي���ا امل������خ������درات ،يف �إط�����ار
اجلهود الوطنية للت�صدي لهذا
اخلطر.
وبعد ا�ستعرا�ض م��ا مت تنفيذه
م���ن ت��ك��ل��ي��ف��ات يف االج��ت��م��اع��ات

ال�����س��اب��ق��ة ،ب�����د�أت ال��ل��ج��ن��ة بحث
املو�ضوعات املدرجة على جدول
�أع��م��ال��ه��ا ،واط��ل��ع��ت ع��ل��ى �إي��ج��از
ي��ت��ع��ل��ق ب���ن���ت���ائ���ج زي��������ارة امل���رك���ز
ال��وط��ن��ي ل��ل��ت���أه��ي��ل يف �أب��وظ��ب��ي
والتعرف على �أهدافه والربامج

خالل االحتفال بذكرى ليلة القدر..

وزير العدل :البحرين تتخذ من الإ�سالم مبادئه وق َيمه ال�سامية
�أك���د م��ع��ايل ال�شيخ خ��ال��د ب��ن علي
بن عبداهلل �آل خليفة وزير العدل
وال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة والأوق����اف،
�أنه يف ليلة القدر تتجدد الفر�صة
ل��ل��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ق��ي��م �شهر رم�ضان
الف�ضيل ،وه���ذه الليلة ال�شريفة
ت��ت��ج��ل��ى ق���ي���م اخل��ي��ر وال���ت���وا����ص���ل
والأل�����ف�����ة وال���ت�������س���ام���ح وال���ت���ع���اون
والأ����س���رة ال���واح���دة ،و�سيبقى هذا
ال��دي��ن مب��ب��ادئ��ه احل�����ض��اري��ة التي
الو�سطِ ية وال�سالم
دعت �إلى منهاج َ
ونبذ الغلو والتطرف ،وهو النهج
ال���را����س���خ مل��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��ت��ي
ات����خ����ذت م����ن م����ب����ادىء الإ�����س��ل�ام
ال�سامية وق�� َي��م��ه النبيلة منهاجاً
ح�������ض���اري���اً م���ت���ق���دم���اً ،وت��ت��ع��اق��ب
الأج������ي������ال ع���ل���ى �أر�����ض����ه����ا داع���ي���ة

ل���ل�������س�ل�ام ،يف م�������س�ي�رة ح�����ض��اري��ة
يتوجها ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امل��ل��ك ح��م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة
ع��اه��ل ال���ب�ل�اد امل���ف���دى �أ َّي�����ده اهلل،
مب�شروع ح�ضاري ،يحمل يف طياته
ركائز التعاي�ش الإن�ساين ،واحلوار
احل�ضاري ،وتوالت املبادرات امللكية
ال�سامية ال��ت��ي احت�ضنتها مملكة

البحرين برعاية �سامية من قبل
ج�ل�ال���ت���ه ،م��ن��ه��ا م�����ؤمت����ر احل�����وار
الإ����س�ل�ام���ي امل�����س��ي��ح��ي ،وم����ؤمت���ر
التقريب بني املذاهب الإ�سالمية،
ث�����م م������ؤمت�����ر ح�������وار احل���������ض����ارات
وال��ث��ق��اف��ات ،ويف ه��ذا ال�����ش���أن د�شن
جاللته م���ؤخ��راً مركز امللك حمد
العاملي للتعاي�ش ال�سلمي ،ليج�سد
هذه الر�ؤية وهذا املبد�أ الإ�سالمي
ال��را���س��خ يف ال��ع��م��ل م��ن �أج���ل ن�شر
ال�����س�لام وحت��ق��ي��ق احل���ي���اة الآم��ن��ة
والكرمية لكل الب�شرية.
جاء ذلك خالل االحتفال ال�سنوي
بذكرى ليلة القدر املباركة بجامع
م��رك��ز �أح���م���د ال���ف���احت الإ���س�لام��ي
م�ساء الإثنني املا�ضي ،الذي ا�ستهل
ب��ت�لاوة عطرة م��ن ال��ذك��ر احلكيم

ل��ل��ق��ارىء خ��ل��ي��ل ب��ن�����ش��ي ،و�أق��ي��م��ت
بتنظيم من �إدارة ال�ش�ؤون الدينية
بالوزارة واملجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية ،وذلك بح�ضور معايل
ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن حممد
ب��ن را���ش��د �آل خليفة ن��ائ��ب رئي�س
امل��ج��ل�����س وم����ع����ايل ال�����ش��ي��خ خ��ال��د
ب���ن ع��ل��ي ب���ن ع���ب���داهلل �آل خليفة
وزي��ر العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف ،وف�ضيلة الدكتور ال�شيخ
ف���ري���د ب���ن ي��ع��ق��وب امل���ف���ت���اح وك��ي��ل
الوزارة لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،وعدد
من �أ�صحاب الف�ضيلة وال�سماحة
امل�������ش���اي���خ وال���ق�������ض���اة ،وع������دد م��ن
�أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء ورجال
ال�سلك الدبلوما�سي ،وج��م��ع من
املواطنني واملقيمني.

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي
يقدمها ،و�أهمية اال�ستفادة من
جتربة دول��ة الإم����ارات العربية
امل��ت��ح��دة ال�شقيقة فيما يتعلق
ب����إن�������ش���اء م���رك���ز ط��ب��ي خمت�ص
ب��ع�لاج ح���االت الإدم�����ان و�إع����ادة

ت�أهيل املدمنني.
ك��م��ا ن��اق�����ش��وا م����ؤ����ش���رات جن��اح
اخل�����ط�����ة ال����وط����ن����ي����ة مل���ك���اف���ح���ة
امل����خ����درات وامل�����ؤث����رات العقلية
وم����ع����دالت الإجن�������از ب��ال��ت��ع��اون
م������ع ������ش�����رك�����اء ال����ت����ن����ف����ي����ذ ،م��ن
خ��ل�ال الإي����ج����از ال�����ذي ق��دم��ت��ه
الإدارة ال����ع����ام����ة ل��ل��م��ب��اح��ث
والأدل�����ة اجل��ن��ائ��ي��ة ،ح��ي��ث بلغت
ن�سبة الإجن����از  ،%79وب��ل��غ عدد
الإج�����راءات  283مت تنفيذ 225
م��ن��ه��ا وج����ا ٍر تنفيذ � 30إج�����راءً،
ك��م��ا مت ا���س��ت��ع��را���ض ال��ت��ط��ل��ع��ات
امل�ستقبلية لفريق متابعة �أهداف
اخلطة.

املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية
حتري ر�ؤية هالل �شهر �شوال
يعلن عن ِّ

اع�����ل�����ن امل����ج����ل���������س الأع�����ل�����ى
ل�����ل�����������ش������ؤون الإ�����س��ل�ام����ي����ة
للجمهور ال��ك��رمي �أن هيئة
ال���ر�ؤي���ة ال�����ش��رع��ي��ة �ستعقد
جل�ستها بقاعة االجتماعات
مب����ب����ن����ى امل����ج����ل���������س م�������س���اء
اخلمي�س  29رم�ضان 1439هـ
امل����واف����ق  14ي��ون��ي��و 2018م
لتلقي الأن���ب���اء وال�����ش��ه��ادات
ب���ر�ؤي���ة ه��ل�ال ���ش��ه��ر ���ش��وال
لعام 1439هـ.
ودع������ا امل��ج��ل�����س يف ب���ي���ان���ه ك��ل
م��ن تكون لديه �شهادة �أو نب�أ
ع���ن ر�ؤي�����ة ال���ه�ل�ال �أن ي�����س��ارع
ب���االت�������ص���ال ب��ه��ي��ئ��ة ال����ر�ؤي����ة
ال�شرعية لإبالغ ذلك م�شكوراً

وم�أجوراً.
وانتهز املجل�س ه��ذه املنا�سبة
اجل��ل��ي��ل��ة ل��ت��ه��ن��ئ��ة م����ن ���ص��ام
���ش��ه��ره وق�����ام ل��ي��ل��ه ،وط��وب��ى
مل��ن ا���س��ت��ق��ب��ل ع��ي��ده بالبهجة
وامل�����س��رات ،وهنيئاً ملن امتدت
ي�����ده ب���ال�������ص���دق���ات ل��ل��ف��ق��راء
وامل�����س��اك�ين ،ومل��ن ك�سا الأي��ت��ام
وامل���ع���وزي���ن��� ،ص��دق��ة ت��ب��ع��ث يف
النفو�س ال�سرور والطم�أنينة،
وتغمرها بالفرحة مبا نالته
م��ن الإح�����س��ان ،فبهذا يتقبل
اهلل ع����ز وج�����ل م����ن ال�����ص��ائ��م
���ص��وم��ه في�ضاعف ل��ه الأج���ر
وال�����ث�����واب يف ���س��ج��ل ال��ب��ررة
والأخيار.

