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�أمر ملكي باإعادة ت�شكيـل 

�ملجلــــ�س �لأعلــى للق�شــاء

�صدر عن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اأمر ملكي رقم 

)40( ل�صنة 2019 باإعادة ت�صكيل املجل�س الأعلى 

للق�صاء.

وجاء يف املادة الأوىل من الأمر امللكي:

 ي�صكل املجل�س الأعلى للق�صاء من كل من:

البوعينني  ح�صن  بن  عبداهلل  امل�صت�صار   .1

رئي�س حمكمة التمييز نائب رئي�س املجل�س الأعلى 

للق�صاء.

النائب  البوعينني  ف�صل  بن  علي  الدكتور   .2

العام.

ال�صيد  حممد  ال�صيد  عبدالرحمن  القا�صي   .3

اأحمد وكيل حمكمة التمييز.

4. القا�صي مع�صومة عبدالر�صول عي�صى وكيل 

حمكمة التمييز.

5. ف�صيلة ال�صيخ عدنان عبداهلل القطان وكيل 

حمكمة التمييز.

6. ف�صيلة ال�صيخ نا�صر اأحمد خلف الع�صفور 

وكيل حمكمة التمييز.

خليفة  اآل  علي  بن  حممد  ال�صيخ  القا�صي   .7

وكيل حمكمة التمييز.

8. امل�صت�صار اأ�صامة علي العويف املحامي العام.

9. القا�صي علي اأحمد الكعبي الأمني العام.

رئي�س  اأمان  حممد  مريزا  حممد  القا�صي   .10

حمكمة ال�صتئناف العليا املدنية.

من�صور  حبيل  في�صل  فاطمة  القا�صي   .11

وكيل املحكمة الكربى املدنية.

12. امل�صت�صار حميد حبيب اأحمد املحامي العام 

الأول �صابقا.

ثالث  املجل�س  هذا  يف  ع�صويتهم  مدة  وتكون 

�صنوات قابلة للتجديد.

وجاء يف املادة الثانية انه يعمل بهذا الأمر من 

تاريخ �صدوره، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

�صدر عن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

ل�صنة 2019   )49( رقم  مر�صوم  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

باإعادة تنظيم �صوؤون العدل وال�صوؤون الإ�صالمية بوزارة العدل 

وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف.

وجاء يف املادة الأوىل من املر�صوم اأنه يعاد تنظيم �صوؤون 

العدل وال�صوؤون الإ�صالمية بوزارة العدل وال�صوؤون الإ�صالمية 

والأوقاف، وذلك على النحو الآتي:

وزير العدل وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف، ويتبعه:

اأول: جهاز ق�صايا الدولة )مب�صتوى اإدارة(.

ثانيا: وكيل الوزارة للعدل وال�صوؤون الإ�صالمية، ويتبعه:

1- اإدارة �صوؤون واأموال القا�صرين.

2- الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون املحاكم والتوثيق، وتتبعه:

اأ - اإدارة املحاكم.

ب - اإدارة التنفيذ.

ج - اإدارة التوثيق.

3- الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون الإ�صالمية، وتتبعه:

اأ - اإدارة ال�صوؤون الدينية.

ب - اإدارة �صوؤون القراآن الكرمي.

ثالثا: وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأ�صري والنفقة، 

ويتبعه:

1- اإدارة التخطيط والإح�صاء.

2- اإدارة املواد الب�صرية واملالية.

3- اإدارة نظم املعلومات.

4- معهد الدرا�صات الق�صائية والقانونية.

وجاء يف املادة الثانية من املر�صوم اأنه تلغى الفقرة )ثانيا( 

ال�صوؤون  وزارة  بتنظيم   2003 ل�صنة   )7( رقم  املر�صوم  من 

تنظيم  باإعادة  ل�صنة 2013  رقم )34(  واملر�صوم  الإ�صالمية، 

والأوقاف،  الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  بوزارة  العدل  �صوؤون 

كما يلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�صوم. 

وجــاء يف املادة الثالثة من املر�صوم اأن على وزير العدل 

ويعــمل  املر�صوم،  هذا  تنفيذ  والأوقاف  الإ�صالمية  وال�صـوؤون 

بــه من تاريخ �صدوره، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

مر�ش�م ملكي باإعادة تنظيم �ش�ؤون �لعدل و�ل�ش�ؤون �لإ�شالمية

جاللة امللك

تلقى ات�ساًل من وزير الدولة ل�س�ؤون ال�سرق الأو�سط الربيطاين

وزير �خلارجية: نت�شامن مع �ململكة �ملتحدة �شد كل ما يهّدد �أمنها

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ  اخلارجية  وزير  تلقى 

حممد اآل خليفة اأم�س ات�صالً هاتفًيا من وزير الدولة 

بوزارة  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  ل�صوؤون 

موري�صون،  اأندرو  ال�صديقة  املتحدة  اململكة  خارجية 

اإذ اأعرب وزير اخلارجية عن خال�س تهنئته للدكتور 

للدولة  وزيًرا  تعيينه  مبنا�صبة  موري�صون  اأندرو 

بوزارة  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  ل�صوؤون 

يف  التوفيق  كل  له  متمنًيا  املتحدة،  اململكة  خارجية 

اأداء مهامه. 

واملتقدم  املتميز  بامل�صار  اخلارجية  وزير  ونوه 

مملكة  بني  تربط  التي  الوثيقة  التاريخية  للعالقات 

به  تت�صم  وما  ال�صديقة،  املتحدة  واململكة  البحرين 

ال�صيا�صي  التعاون  اأوجه  جميع  ي�صمل  تنوع  من 

التي  املجالت  من  وغريها  والأمني  والقت�صادي 

توؤكد عمق التعاون الثنائي وتعزز امل�صالح امل�صرتكة 

مملكة  حر�س  موؤكًدا  ال�صديقني،  وال�صعبني  للبلدين 

امل�صرتك  والتن�صيق  الت�صاور  ا�صتمرار  على  البحرين 

اإزاء خمتلف الق�صايا الإقليمية والدولية. 

وجدد وزير اخلارجية اإدانة مملكة البحرين قيام 

باإحتجاز ناقلة نفط تابعة للمملكة املتحدة يف  اإيران 

م�صيق هرمز، موؤكًدا موقف مملكة البحرين املت�صامن 

يهدد  من  كل  �صد  ال�صديقة  املتحدة  اململكة  مع  بقوة 

ملمار�صات  ب�صدة  والراف�س  م�صاحلها  مي�س  اأو  اأمنها 

البحرية  املالحة  �صالمة  تهدد  التي  املتكررة  اإيران 

واملزعزعة لالأمن وال�صلم الدوليني. 

عن  موري�صون  اأندرو  الدكتور  عرب  جانبه،  من 

واعتزازه  اخلارجية  لوزير  وتقديره  �صكره  خال�س 

بعالقات ال�صداقة بني مملكة البحرين واململكة املتحدة 

وما ت�صهده من تطور وتقدم يف �صتى الأ�صعدة، متمنًيا 

ململكة البحرين دوام التقدم والزدهار.
ال�شيخ خالد بن اأحمد

خليفة  اآل  خليفة  بن  على  بن  عبدالرحمن  ال�صيخ  اأقام 

الغربي على �صرف �صفري  بالرفاع  ماأدبة ع�صاء يف جمل�صه 

بن  عبداهلل  البحرين  مملكه  لدى  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

عمله  فرته  انتهاء  مبنا�صبة  وذلك  ال�صيخ،  اآل  عبدامللك 

اأحمد  ال�صيخ  الركن  اللواء  اململكة ح�صرها  الدبلوما�صي يف 

اآل خليفة وكيل وزارة الدفاع، وعدد من  بن حممد بن علي 

ال�صيوخ والأعيان ورجال الأعمال.

اآل  علي  بن  عبدالرحمن  ال�صيخ  اأ�صاد  احلفل،  وخالل 

خليفة بعمق العالقات الأخوية التي تربط البلدين ال�صقيقني، 

القيادتني الر�صيدتني  والتي حتظى بكل الدعم وال�صناد من 

قربى ووحدة  واأوا�صر  روابط حمبة  من  البلدين  يجمع  ملا 

الكبري  الدور  مثمناً  والأجداد،  الآباء  بناها  م�صرتك  م�صري 

لل�صفري يف تعزيز مثل هذه العالقات وتنميتها وامل�صي بها 

لآفاق اأرحب من التن�صيق امل�صرتك بني البلدين، �صائال املوىل 

عزوجل له كل التوفيق والنجاح يف مهامه امل�صتقبلية. 

لدى  ال�صريفني  احلرمني  خادم  �صفري  قدم  جانبه  ومن 

مملكة البحرين بالغ �صكره وتقديره لل�صيخ عبدالرحمن بن 

والذي  لدنه  املعهود من  ال�صيافة  كرم  اآل خليفة على  علي 

امتد  عائلة حاكمة كرمية  فهو من  عليه  م�صتغرب  هو غري 

كرمها وعطاوؤها على البحرين �صعباً واأر�صاً، وانه �صبحانه 

وتعاىل قد اأ�صبغ على هذا البلد الكرمي نعمه واأف�صاله وولها 

العي�س  ورغد  رخاء  عينيها  ن�صب  و�صعت  حاكمة  عائلة 

ل�صعبها واأمن وا�صتقرار بلدها.

عبـد�لرحمـن بن علـي ي�شيـد بعمـق �لعالقـات مـع �ل�شع�ديـة

»�لب�ليتكنك« و»�لأعلى للمر�أة« ي�شتعر�شان �ملبادر�ت و�لفعاليات �مل�شرتكة
ا�صتقبل نائب الرئي�س التنفيذي ل�صوؤون املوارد واملعلومات 

بن  علي  ال�صيخ  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية 

عبدالرحمن اآل خليفة وفًدا من املجل�س الأعلى للمراأة متمثالً يف 

كل من: ال�صيخة دينا بنت را�صد اآل خليفة مدير عام ال�صيا�صات 

والتطوير، ورنا اأحمد خليفة مدير مركز معلومات وا�صرتاتيجيات 

املراأة، وهند اإبراهيم العليوي رئي�س ق�صم تكافوؤ الفر�س القطاع 

املعنيني  التوازن بني اجلن�صني، بح�صور عدد من  العام مبركز 

لطرح  ال�صتعدادات  اآخر  ا�صتعرا�س  مت  حيث  البوليتكنك،  يف 

التفاق  مت  التي  والبوليتكنك،  املجل�س  بني  امل�صرتكة  امل�صاريع 

اجلاري.  العام  من  �صابق  وقت  يف  الطرفني  بني  تنفيذها  على 

ال�صتعدادات لتنفيذ عدد  اآخر  ا�صتعرا�س  وخالل الجتماع، مت 

من الفعاليات امل�صاحبة ليوم املراأة البحرينية للعام 2019م، 

الذي خ�ص�س لالحتفال بــ »املراأة البحرينية يف جمال التعليم 

العايل وعلوم امل�صتقبل« وذلك تزامًنا مع مرور 80 عاًما على 

بدء التعليم النظامي للبنات يف البحرين، ومن بينها عقد ملتقى 

يف  البحرينية  املراأة  م�صاركة  فر�س  على  ال�صوء  يلقي  علمي 

علوم  على  �صتعتمد  التي  الواعدة،  وفر�صها  العمل  قطاعات 

امل�صتقبل �صواء يف جمال الطاقة املتجددة اأو التكنولوجيا املالية 

اأو احلو�صبة ال�صحابية اأو تقنيات الذكاء ال�صطناعي ب�صكل عام، 

اإىل جانب مناق�صة التح�صريات املبدئية لتنظيم الن�صخة الأوىل 

من م�صابقة )الهاكثون( التي �صتخ�ص�س للمراأة البحرينية.

بالإ�صافة اإىل ذلك، مت بحث �صبل التعاون يف جمال البحث 

علوم  ا يف جمال  والبوليتكنك، وخ�صو�صً املجل�س  بني  العلمي 

مبو�صوع  العالقة  ذات  التخرج  م�صاريع  وا�صتثمار  امل�صتقبل، 

يوم املراأة البحرينية لإبراز الكفاءات ال�صابة والعمل على تاأمني 

ثمَّن  جهته،  من  الوطني.  امل�صتوى  على  منها  ال�صتفادة  اأوجه 

�صاحبة  برئا�صة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  مبادرة  علي  ال�صيخ 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو 

يوم  بتخ�صي�س  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  رئي�صة  املفدى  العاهل 

التعليم  جمال  يف  باملراأة  لالحتفاء  العام  هذا  البحرينية  املراأة 

املراأة  بدور  البوليتكنك  اإميان  موؤكًدا  امل�صتقبل،  وعلوم  العايل 

واأهميــة تعزيــز ح�صــورها يف خمتلف املجالت، وم�صاندتها 

ميادين  يف  رائًدا  اأمنوذًجا  وجعلها  الكليــة  وخــارج  داخـل 

العمل الن�صائية.

عبداهلل 

البوعينني

�مللك ورئي�س �ل�زر�ء وويل �لعهد يبعث�ن

برقيات تهنئة لرئي�س وزر�ء �ململكـة �ملتحـدة

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

بوري�س  اإىل  تهنئة  برقية  املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل 

جون�صون رئي�س وزراء اململكة املتحدة ال�صديقة.

تهانيه  خال�س  عن  الربقية  يف  جاللته  عربرّ  وقد 

مبنا�صبة فوز معاليه بزعامة حزب املحافظني ورئا�صة 

التوفيق  له  جاللته  متمنًيا  بريطانيا،  يف  الوزراء 

والنجاح ملوا�صلة العمل نحو املزيد من التقدم والزدهار 

للمملكة املتحدة و�صعبها ال�صديق.

واأ�صاد جاللته بالعالقات التاريخية واملتميزة التي 

تربط بني البلدين ال�صديقني وما ت�صهده على الدوام من 

تطور ومنو يف العديد من املجالت.

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

�صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء بربقية تهنئة اإىل رئي�س 

وزراء اململكة املتحدة بوري�س جون�صون، اأعرب �صموه 

حزب  بزعامة  فوزه  مبنا�صبة  تهانيه  اأطيب  عن  فيها 

املحافظني ورئا�صة الوزراء يف بريطانيا، متمنًيا �صموه 

املزيد  نحو  العمل  ملوا�صلة  والنجاح  التوفيق  دوام  له 

من التقدم والزدهار للمملكة املتحدة و�صعبها ال�صديق.

التي  املتميزة  بالعالقات  برقيته  يف  �صموه  واأ�صاد 

على  ت�صهده  وما  ال�صديقني،  وال�صعبني  البلدين  تربط 

الدوام من تطور ومنو يف العديد من املجالت.

كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اإىل رئي�س وزراء  الوزراء برقية تهنئة  لرئي�س جمل�س 

اأعرب  جون�صون،  بوري�س  ال�صديقة  املتحدة  اململكة 

بزعامة  فوزه  مبنا�صبة  تهانيه  اأطيب  عن  فيها  �صموه 

الوزراء يف بريطانيا، متمنياً  املحافظني ورئا�صة  حزب 

العمل نحو  التوفيق والنجاح ملوا�صلة  له دوام  �صموه 

و�صعبها  املتحدة  للمملكة  والزدهار  التقدم  من  املزيد 

ال�صديق.

التي  املتميزة  بالعالقات  برقيته  �صموه يف  واأ�صاد   

على  ت�صهده  وما  ال�صديقني،  وال�صعبني  البلدين  تربط 

الدوام من تطور ومنو يف العديد من املجالت.


