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امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يبعثون
برقيات تهنئة لرئي�س وزراء اململكـة املتحـدة
بعث ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ملك البالد املفدى برقية تهنئة �إىل بوري�س
جون�سون رئي�س وزراء اململكة املتحدة ال�صديقة.
عب جاللته يف الربقية عن خال�ص تهانيه
وقد رّ
مبنا�سبة فوز معاليه بزعامة حزب املحافظني ورئا�سة
الوزراء يف بريطانيا ،متمن ًيا جاللته له التوفيق
والنجاح ملوا�صلة العمل نحو املزيد من التقدم واالزدهار
للمملكة املتحدة و�شعبها ال�صديق.
و�أ�شاد جاللته بالعالقات التاريخية واملتميزة التي
تربط بني البلدين ال�صديقني وما ت�شهده على الدوام من
تطور ومنو يف العديد من املجاالت.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء بربقية تهنئة �إىل رئي�س
وزراء اململكة املتحدة بوري�س جون�سون� ،أعرب �سموه
فيها عن �أطيب تهانيه مبنا�سبة فوزه بزعامة حزب
املحافظني ورئا�سة الوزراء يف بريطانيا ،متمن ًيا �سموه
له دوام التوفيق والنجاح ملوا�صلة العمل نحو املزيد
من التقدم واالزدهار للمملكة املتحدة و�شعبها ال�صديق.
و�أ�شاد �سموه يف برقيته بالعالقات املتميزة التي
تربط البلدين وال�شعبني ال�صديقني ،وما ت�شهده على
الدوام من تطور ومنو يف العديد من املجاالت.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء برقية تهنئة �إىل رئي�س وزراء
اململكة املتحدة ال�صديقة بوري�س جون�سون� ،أعرب
�سموه فيها عن �أطيب تهانيه مبنا�سبة فوزه بزعامة
حزب املحافظني ورئا�سة الوزراء يف بريطانيا ،متمنيا ً
�سموه له دوام التوفيق والنجاح ملوا�صلة العمل نحو
املزيد من التقدم واالزدهار للمملكة املتحدة و�شعبها
ال�صديق.
و�أ�شاد �سموه يف برقيته بالعالقات املتميزة التي
تربط البلدين وال�شعبني ال�صديقني ،وما ت�شهده على
الدوام من تطور ومنو يف العديد من املجاالت.

�أمر ملكي ب�إعادة ت�شكيـل
املجلــــ�س الأعلــى للق�ضــاء
عبداهلل
البوعينني

�صدر عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى� ،أمر ملكي رقم
( )40ل�سنة  2019ب�إعادة ت�شكيل املجل�س الأعلى
للق�ضاء.
وجاء يف املادة الأوىل من الأمر امللكي:
ي�شكل املجل�س الأعلى للق�ضاء من كل من:
 .1امل�ست�شار عبداهلل بن ح�سن البوعينني
رئي�س حمكمة التمييز نائب رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء.
 .2الدكتور علي بن ف�ضل البوعينني النائب
العام.
 .3القا�ضي عبدالرحمن ال�سيد حممد ال�سيد
�أحمد وكيل حمكمة التمييز.
 .4القا�ضي مع�صومة عبدالر�سول عي�سى وكيل
حمكمة التمييز.
 .5ف�ضيلة ال�شيخ عدنان عبداهلل القطان وكيل
حمكمة التمييز.
 .6ف�ضيلة ال�شيخ نا�صر �أحمد خلف الع�صفور
وكيل حمكمة التمييز.
 .7القا�ضي ال�شيخ حممد بن علي �آل خليفة
وكيل حمكمة التمييز.
 .8امل�ست�شار �أ�سامة علي العويف املحامي العام.
 .9القا�ضي علي �أحمد الكعبي الأمني العام.
 .10القا�ضي حممد مريزا حممد �أمان رئي�س
حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية.
 .11القا�ضي فاطمة في�صل حبيل من�صور
وكيل املحكمة الكربى املدنية.
 .12امل�ست�شار حميد حبيب �أحمد املحامي العام
الأول �سابقا.
وتكون مدة ع�ضويتهم يف هذا املجل�س ثالث
�سنوات قابلة للتجديد.
وجاء يف املادة الثانية انه يعمل بهذا الأمر من
تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

مر�سوم ملكي ب�إعادة تنظيم �ش�ؤون العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية

جاللة امللك

�صدر عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى ،مر�سوم رقم ( )49ل�سنة 2019
ب�إعادة تنظيم �ش�ؤون العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية بوزارة العدل
وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
وجاء يف املادة الأوىل من املر�سوم �أنه يعاد تنظيم �ش�ؤون
العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية بوزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف ،وذلك على النحو الآتي:
وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،ويتبعه:
�أوال :جهاز ق�ضايا الدولة (مب�ستوى �إدارة).
ثانيا :وكيل الوزارة للعدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،ويتبعه:
� -1إدارة �ش�ؤون و�أموال القا�صرين.
 -2الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم والتوثيق ،وتتبعه:
�أ� -إدارة املحاكم.
ب� -إدارة التنفيذ.
ج� -إدارة التوثيق.
 -3الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،وتتبعه:

�أ� -إدارة ال�ش�ؤون الدينية.
ب� -إدارة �ش�ؤون القر�آن الكرمي.
ثالثا :وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأ�سري والنفقة،
ويتبعه:
� -1إدارة التخطيط والإح�صاء.
� -2إدارة املواد الب�شرية واملالية.
� -3إدارة نظم املعلومات.
 -4معهد الدرا�سات الق�ضائية والقانونية.
وجاء يف املادة الثانية من املر�سوم �أنه تلغى الفقرة (ثانيا)
من املر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2003بتنظيم وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية ،واملر�سوم رقم ( )34ل�سنة  2013ب�إعادة تنظيم
�ش�ؤون العدل بوزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف،
كما يلغى كل ن�ص يخالف �أحكام هذا املر�سوم.
وجــاء يف املادة الثالثة من املر�سوم �أن على وزير العدل
وال�شـ�ؤون الإ�سالمية والأوقاف تنفيذ هذا املر�سوم ،ويعــمل
بــه من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

تلقى ات�صا ً
ال من وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط الربيطاين

وزير اخلارجية :نت�ضامن مع اململكة املتحدة �ضد كل ما ّ
يهدد �أمنها
تلقى وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن �أحمد بن
حممد �آل خليفة �أم�س ات�صاالً هاتف ًيا من وزير الدولة
ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بوزارة
خارجية اململكة املتحدة ال�صديقة �أندرو موري�سون،
�إذ �أعرب وزير اخلارجية عن خال�ص تهنئته للدكتور
�أندرو موري�سون مبنا�سبة تعيينه وزي ًرا للدولة
ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بوزارة
خارجية اململكة املتحدة ،متمن ًيا له كل التوفيق يف
�أداء مهامه.
ونوه وزير اخلارجية بامل�سار املتميز واملتقدم
للعالقات التاريخية الوثيقة التي تربط بني مملكة
البحرين واململكة املتحدة ال�صديقة ،وما تت�سم به
من تنوع ي�شمل جميع �أوجه التعاون ال�سيا�سي
واالقت�صادي والأمني وغريها من املجاالت التي
ت�ؤكد عمق التعاون الثنائي وتعزز امل�صالح امل�شرتكة

للبلدين وال�شعبني ال�صديقني ،م�ؤك ًدا حر�ص مملكة
البحرين على ا�ستمرار الت�شاور والتن�سيق امل�شرتك
�إزاء خمتلف الق�ضايا الإقليمية والدولية.
وجدد وزير اخلارجية �إدانة مملكة البحرين قيام
�إيران ب�إحتجاز ناقلة نفط تابعة للمملكة املتحدة يف
م�ضيق هرمز ،م�ؤك ًدا موقف مملكة البحرين املت�ضامن
بقوة مع اململكة املتحدة ال�صديقة �ضد كل من يهدد
�أمنها �أو مي�س م�صاحلها والراف�ض ب�شدة ملمار�سات
�إيران املتكررة التي تهدد �سالمة املالحة البحرية
واملزعزعة للأمن وال�سلم الدوليني.
من جانبه ،عرب الدكتور �أندرو موري�سون عن
خال�ص �شكره وتقديره لوزير اخلارجية واعتزازه
بعالقات ال�صداقة بني مملكة البحرين واململكة املتحدة
وما ت�شهده من تطور وتقدم يف �شتى الأ�صعدة ،متمن ًيا
ململكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

ال�شيخ خالد بن �أحمد

عبـدالرحمـن بن علـي ي�شيـد بعمـق العالقـات مـع ال�سعوديـة
�أقام ال�شيخ عبدالرحمن بن على بن خليفة �آل خليفة
م�أدبة ع�شاء يف جمل�سه بالرفاع الغربي على �شرف �سفري
خادم احلرمني ال�شريفني لدى مملكه البحرين عبداهلل بن
عبدامللك �آل ال�شيخ ،وذلك مبنا�سبة انتهاء فرته عمله
الدبلوما�سي يف اململكة ح�ضرها اللواء الركن ال�شيخ �أحمد
بن حممد بن علي �آل خليفة وكيل وزارة الدفاع ،وعدد من
ال�شيوخ والأعيان ورجال الأعمال.
وخالل احلفل� ،أ�شاد ال�شيخ عبدالرحمن بن علي �آل
خليفة بعمق العالقات الأخوية التي تربط البلدين ال�شقيقني،
والتي حتظى بكل الدعم واال�سناد من القيادتني الر�شيدتني
ملا يجمع البلدين من روابط حمبة و�أوا�صر قربى ووحدة
م�صري م�شرتك بناها الآباء والأجداد ،مثمنا ً الدور الكبري
لل�سفري يف تعزيز مثل هذه العالقات وتنميتها وامل�ضي بها
لآفاق �أرحب من التن�سيق امل�شرتك بني البلدين� ،سائال املوىل
عزوجل له كل التوفيق والنجاح يف مهامه امل�ستقبلية.

ومن جانبه قدم �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
مملكة البحرين بالغ �شكره وتقديره لل�شيخ عبدالرحمن بن
علي �آل خليفة على كرم ال�ضيافة املعهود من لدنه والذي
هو غري م�ستغرب عليه فهو من عائلة حاكمة كرمية امتد

كرمها وعطا�ؤها على البحرين �شعبا ً و�أر�ضاً ،وانه �سبحانه
وتعاىل قد �أ�سبغ على هذا البلد الكرمي نعمه و�أف�ضاله ووالها
عائلة حاكمة و�ضعت ن�صب عينيها رخاء ورغد العي�ش
ل�شعبها و�أمن وا�ستقرار بلدها.

«البوليتكنك» و«الأعلى للمر�أة» ي�ستعر�ضان املبادرات والفعاليات امل�شرتكة
ا�ستقبل نائب الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون املوارد واملعلومات
بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) ال�شيخ علي بن
عبدالرحمن �آل خليفة وفدًا من املجل�س الأعلى للمر�أة متمثالً يف
كل من :ال�شيخة دينا بنت را�شد �آل خليفة مدير عام ال�سيا�سات
والتطوير ،ورنا �أحمد خليفة مدير مركز معلومات وا�سرتاتيجيات
املر�أة ،وهند �إبراهيم العليوي رئي�س ق�سم تكاف�ؤ الفر�ص القطاع
العام مبركز التوازن بني اجلن�سني ،بح�ضور عدد من املعنيني
يف البوليتكنك ،حيث مت ا�ستعرا�ض �آخر اال�ستعدادات لطرح
امل�شاريع امل�شرتكة بني املجل�س والبوليتكنك ،التي مت االتفاق
على تنفيذها بني الطرفني يف وقت �سابق من العام اجلاري.
وخالل االجتماع ،مت ا�ستعرا�ض �آخر اال�ستعدادات لتنفيذ عدد
من الفعاليات امل�صاحبة ليوم املر�أة البحرينية للعام 2019م،
الذي خ�ص�ص لالحتفال بــ «املر�أة البحرينية يف جمال التعليم
العايل وعلوم امل�ستقبل» وذلك تزام ًنا مع مرور  80عامًا على
بدء التعليم النظامي للبنات يف البحرين ،ومن بينها عقد ملتقى
علمي يلقي ال�ضوء على فر�ص م�شاركة املر�أة البحرينية يف
قطاعات العمل وفر�صها الواعدة ،التي �ستعتمد على علوم
امل�ستقبل �سواء يف جمال الطاقة املتجددة �أو التكنولوجيا املالية
�أو احلو�سبة ال�سحابية �أو تقنيات الذكاء اال�صطناعي ب�شكل عام،
�إىل جانب مناق�شة التح�ضريات املبدئية لتنظيم الن�سخة الأوىل

من م�سابقة (الهاكثون) التي �ستخ�ص�ص للمر�أة البحرينية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت بحث �سبل التعاون يف جمال البحث
وخ�صو�صا يف جمال علوم
العلمي بني املجل�س والبوليتكنك،
ً
امل�ستقبل ،وا�ستثمار م�شاريع التخرج ذات العالقة مبو�ضوع
يوم املر�أة البحرينية لإبراز الكفاءات ال�شابة والعمل على ت�أمني
�أوجه اال�ستفادة منها على امل�ستوى الوطني .من جهته ،ث َّمن
ال�شيخ علي مبادرة املجل�س الأعلى للمر�أة برئا�سة �صاحبة

ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة
العاهل املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة ،بتخ�صي�ص يوم
املر�أة البحرينية هذا العام لالحتفاء باملر�أة يف جمال التعليم
العايل وعلوم امل�ستقبل ،م�ؤكدًا �إميان البوليتكنك بدور املر�أة
و�أهميــة تعزيــز ح�ضــورها يف خمتلف املجاالت ،وم�ساندتها
داخـل وخــارج الكليــة وجعلها �أمنوذجً ا رائدًا يف ميادين
العمل الن�سائية.

