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نــــاخــــبــــون أبــــــــــدى   ]
ـــام ـــي ــــم مــــــن ق ــــاءه ــــي ــــت اس
ــن ــي ــح ــرش ــت ــم ــــن ال عـــــدد م
لزيارة النساء باستغالل
استمالة ومحاولة المنازل
الحصول بهدف  األهــالــي 
ــــف ــــوات ه ــــى أرقــــــــــــام ــــل ع
الــمــنــازل... ــذه أصــحــاب ه
ـــون مــن ـــب ـــاخ ـــن وطــــالــــب ال
ــاذ ــخ ات ــات الــمــعــنــيــة ــه ــج ال
بالحد الكفيلة اإلجــــراءات
ــي ــت ال ـــرة ـــاه ـــظ ــــذه ال ـــن ه م
حد ــى ــل ــت تــزعــجــهــم ع ــات ب

تعبيرهم.

التقرير يتسلم العاهل
السنوي للمجلس الوطني

جاللة ــالد ــب ال عــاهــل تسلم   ]
خليفة آل عيسى  بــن حمد الملك
رئيس أمس استقباله عصر خالل
رضي فيصل  ــورى ــش ال مجلس 
مجلس النواب الموسوي ورئيس
التقرير الظهراني، أحمد خليفة
االنــعــقــاد دور ــال ــم ألع الــســنــوي 
الشورى لمجلسي الرابع العادي
الملك ــة ــالل ج ــــاد وأش ـــواب. ـــن وال
المهم بــالــدور بهما،  اللقاء خــالل 

وترسيخ تعزيز في  المجلسين وأعــضــاء رئيسا به يضطلع ــذي  ال
الجهود كــل  تقديره عــن  معربًا الــبــالد، فــي الديمقراطية  المسيرة 
األربــعــة األدوار انعقاد طـــوال الجميع  قدمها  الــتــي والمساهمات
وما البرلمانية التجربة هــذه  إلنجاح األول التشريعي الفصل من
جاللته وأكــد والمواطن.  الوطن تهم انجازات من المجلسان  حققه
حر، وطني وخــيــار ثابت حياة نهج  البحرين فــي الديمقراطية أن 
التنفيذية الثالث  السلطات  بين  المستمر التعاون  أهمية  على مشددًا
تحقيقًا ركائزه وتدعيم النهج هذا ترسيخ في والقضائية والتشريعية
للجميع الصادقة  تمنياته  عن  جاللته وعّبر العليا. الوطنية للمصلحة
لخدمة المميز واألداء والعطاء العمل ومواصلة والسداد التوفيق
السنوي تقريره  أصــدر الشورى مجلس وكــان وشعبها. البحرين
شئون إدارة بإعداده قامت  الذي الرابع العادي االنعقاد  دور  ألعمال
متضمنة  أبواب وتسعة صفحة  230 من التقرير وتكون الجلسات،
المالحق إلى إضافة البيانية والرسوم والجداول الصور من الكثير

المجلس. لمناقشات وسجل

بإحباط ــــوزراء ال مجلس أشـــاد المحلي، ــأن ــش ال ــي  وف
المخدرات من كبيرة كمية تهريب محاولة الداخلية وزارة
المجلس فاستنكر الخارجي الشأن في وأما المملكة، إلى
التي بفلسطين ــون ــان ح بيت ــي ف الصهيونية الــمــجــزرة
إلــى ــي ــدول ال المجتمع ــًا ــي داع ــرات، ــش ــع ال ضحيتها  راح 
الممارسات تلك مثل  وقف على والعمل مسئوليته  تحّمل
ــــوزراء وكــــان مــجــلــس ال لــحــمــايــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.
القيام في  العمل وزارة استمرار على اجتماعه في  ــق واف
يتعلق فــيــمــا ــل ــم ــع ال ـــوق س تــنــظــيــم هــيــئــة  ــاص  ــص ــت ــاخ ب
والترخيص العمل تراخيص ومنح العمالي بالتفتيش
من االنــتــهــاء يتم أن ــى إل العاملة ـــدي  األي تــوريــد  لمكاتب 
واإلدارية الالزمة المذكورة أجهزتها الفنية الهيئة استكمال
تنظــــيم قانــــون ألحكــام  طبقًا االختصاص بهذا للقيام

.2006 لسنة (9) رقم العمل ســـوق
على هامش بحريني يوم عقد على أيضًا ووافق المجلس
أعمالمؤتمرالعملالدوليالمقررعقدهفيجنيفبسويسرا
حققتها  التي اإلنجازات لعرض 2007 حزيران يونيو/ في
العمالية التشريعات مجال  في البحرين  مملكة حكومة
من المزيد توفير إلى وسعيها  النقابية  حقوقهم وصــون
توفير صعيد حققته على وما والضمان للعاطلين الحماية
تعزيز في ودورها البطالة على للقضاء العمل فرص وخلق
إلى باإلضافة والمتعطلين، للعاطلين  والحماية الضمان
والحوار النقابية  الحريات تكريس مجال في منجزاتها 
التأمين ومشروع العمل سوق إصالح وبرامج االجتماعي
حكومة حققتها التي اإلنجازات من وغيرها التعطل ضد

البالد. لعاهل ظل المشروع الوطني في البحرين مملكة
رئيس ــاد أش المحلي، الشأن استعراضه سياق ــي وف
وجهودهم وبــدورهــم ــن األم ــال رج بيقظة ـــوزراء ال مجلس 
دور على مثنيًا ــرار، ــق ــت واالس ــن األم على الحفاظ ــل  أج مــن 
بفضل استطاعت التي الداخلية ــوزارة ب األمنية  األجهزة
بدولة األمنية  األجــهــزة مــع  بالتعاون وكفاءتها يقظتها
من كبيرة كميات تهريب  محاولة  إحباط  الشقيقة،  الكويت
الذي التقرير ضوء وفي  أخيراً، البالد داخل إلى  المخدرات
الــوزراء رئيس وجــه الموضوع  عن  الداخلية ــر وزي قدمه 
إلى والتعليم  والتربية والصحة  ــالم  اإلع وزارات من كــًال 
بمخاطر الوعي لزيادة الداخلية وزارة مع جهودها تكثيف
والوقوف مخاطرها، من  المواطنين وحماية  السموم هذه
منها. النشء  وتحذير لتهريبها محاوالت أية لصد جميعًا
الــوزراء مجلس عّبر  الخارجي، الشأن تداوله  سياق وفي
ــوات ق ارتكبتها ــي ــت ال ــزرة ــج ــم ال وإدانـــتـــه اســتــنــكــاره  ــن  ع
غزة قطاع شمال بيت حانون بلدة االحتالل اإلسرائيلية في
من العشرات ضحيتها وراح الماضي األسبوع في فلسطين
والنساء، األطفال من كبير عدد بينهم من األبرياء المدنيين
والعمل مسئولياته تحمل ــى إل ــي ــدول ال المجتمع ــًا  ــي داع
الحماية وتقديم البربرية  الممارسات هذه  مثل وقف على
مملكة وقــوف ــداً ــؤك م الشقيق، الفلسطيني الشعب ــى  إل
حقوقه لنيل الفلسطيني للشعب والداعم الثابت البحرين
وعاصمتها أرضه على المستقلة دولته وإقامة المشروعة
على اطالعه بعد الـــوزراء مجلس ــرر وق الشريف. القدس

إلى الحكومة مــن المحالة القوانين بمشروعات  قائمة
دور ــن م لــديــهــمــا المتبقية ـــواب ـــن وال الـــشـــورى  مجلسي 
بشأنها مناسبًا المجلس  يراه  ما التخاذ  السابق االنعقاد
الالئحة من (101) المادة حكم في  جاء لما تنفيذاً  وذلــك
الالئحة من (102) والــمــادة الــشــورى لمجلس الداخلية
اللجنة إلى الموضوع بإحالة النواب لمجلس الداخلية
لدراسته. ــواب ــن وال الــشــورى مجلسي لشئون ــة  ــوزاري ال
المعهد عضوية إلى المملكة انضمام على المجلس ووافق
إلى يهدف الذي اإلحصائية،  والبحوث للتدريب العربي
على العربية ــدول ال في اإلحصائية األنظمة قــدرة تطوير
ــاد وأش األكــمــل. الــوجــه على  التنموية بواجباتها القيام 
المملكة احتضان نتائج  استعراضه في  الــوزراء مجلس
رئيس  افتتحه  الـــذي   2006 العربية الــجــواهــر مــعــِرض 
تتمتع التي والمقومات بالقدرات الماضي، الثلثاء الوزراء
والمؤتمرات المعارض  واستضافة تنظيم في المملكة  بها

المتخصصة. العالمية

إنجازات من التقليل أن ويؤكد ...
منصف غير البرلمانية التجربة

آل سلمان  بــن خليفة الشيخ  سمو  الـــوزراء رئيس  ــد  أك
اإلنجازات حجم  من التقليل  المنصف غير  من أنه  خليفة
العالم قدرها التي األولى البرلمانية التجربة حققتها التي
التجربة هذه عاش من بها يشيد أن األجدر فمن بها، وأشاد
البعيدة األطـــروحـــات بعض مستغربًا منها،  واســتــفــاد
جذب منها يــراد  التي االنتخابية الحمالت  في الواقع  عن

األصوات. من المزيد وكسب االنتباه
القضيبية بقصر  لقائه خــالل ــــوزراء ال رئــيــس ـــه  ووج
والمسئولين والمستشارين الــوزراء من عدداً أمس صباح
الحوار برصانة ــزام ــت االل ضـــرورة ــى إل الــدعــوة  بالمملكة 
ذلك سمة صعيد باعتبار كل على في الرأي االختالف وأدب
الذي الصحيح الطريق كونه عن فضًال البحرين أهل تميز 
المواطن وعــي أن ــد وأك المنشودة، األهــداف إلــى يوصلنا 
التي والخبرة عاتقه على  الملقاة بالمسئولية  البحريني
مطمئنين تجعلنا السابقة النيابية تجربته من اكتسبها
أبناء من  النخبة اهللا شاء إن سيضم القادم المجلس أن إلى
التي والمعتدلة  المتوازنة ـــوات األص وأصــحــاب الــوطــن 
ومستقبلهم واستقرارهم الوطن أبناء جميع مصلحة تضع

تحقيقها. المراد الغايات أول ضمن الرغيد
عدم التقليل يقتضيان أن العدالة واإلنصاف على وشدد
في والنواب الشورى مجلسي أو الحكومة إنجازات شأن من
انتخابية، مكاسب أو غايات لتحقيق  االنتخابية الحمالت
تعاطيها أو  القضايا ــرح ط فــي المبالغة ــدم  ع ــى إل ودعـــا 
على التأثير بهدف  الواقعية عن بعيداً ضيق  منظور من
االلتزام أهمية إلى منوهًا الناخب، ود وكسب العام الرأي
الناخب أمام المجال وإفساح الشريفة الحرة بالمنافسة
الفتًا الشعب، بيت في بتمثيله األجدر يراه  من يختار لكي
وال نفسها  عن وتتحدث كبيرة الحكومة انجازات أن إلى 
جلية واضحة فهي ذلك البعض حاول وإن إخفاؤها يمكن
ما أن كما  ومعيشتهم، حياتهم ــع واق في الجميع ويراها

األول التشريعي الفصل في والنواب الشورى مجلسا حققه
عنه. الطرف يمكن غض وال للمواطن ملموس

قطعنا البحرين مملكة في أننا إلى الوزراء رئيس وأشار
خالل من البالد لعاهل  الوطني المشروع من  مهمة مرحلة
المسئول البرلماني العمل  تقاليد في  فريد منهج ــاء إرس
ونطاقاتها أشكالها لحياة ديمقراطية بكل منطلقًا كان الذي
إذ الحكومي، األداء متابعة أو التشريع نطاق في ــواًء س
من كبير كم تحقيق الحكومة مع الشعب ممثلو استطاع
ساد ــذي ال البناء التعاون خــالل من  المواطنين تطلعات
نظامنا بثوابت الوعي وعبر السلطتين بين العمل أجواء
صان الـــذي واالنــفــتــاح التسامح على القائم السياسي 
للمزيد المجال وفتح نهضته وقاد منجزاته ورسخ الوطن
غاية المواطن مصلحة وضع عبر المدروس التطوير من
وتطرق المتاحة. ــوارد  ــم وال اإلمكانات وفــق تحقيها  ــراد  ي
تشهدها التي المزدهرة الثقافية الحركة إلى اللقاء خالل
البحريني للمسرح المتتالية والنقالت البحرين مملكة
في منوهًا وشعبي، رسمي دعمين من به يحظى ما بفضل
أفضل جائزة على البحرين  مملكة بحصول  الصدد هــذا
لمهرجان التاسعة الدورة في مسرحي نص وأفضل ممثل

الخليجي. المسرح

سورية مع المشترك بالتعاون ويشيد ...
آل  سلمان بن خليفة الشيخ  سمو ــوزراء  ال رئيس أشــاد   
سفير ــس  أم صباح القضيبية  بقصر لقائه  ــالل خ خليفة
المملكة لـــدى الشقيقة ــة ــوري ــس ال الــعــربــيــة  الــجــمــهــوريــة 
بين المشترك الــتــعــاون إلــيــه وصــل بما ـــرة،  س سليمان 
وما األصعدة، كل على وتناٍم  تطور من  الشقيقين البلدين
الشقيقين، البلدين صالح في تصب انجازات من تحقق
مع التعاون من المزيد على البحرين مملكة حرص مؤكداً

السورية. العربية الجمهورية شقيقتها
القضايا من عدد استعراض فيها تم التي المقابلة وفي
التطورات آخــر مقدمتها وفــي المشترك االهتمام  موضع
السفير نقل  والدولية،  العربية الساحتين على  الراهنة 
الــســوري الــرئــيــس تحيات ــــوزراء ال رئــيــس إلــى  ــوري  ــس ال
عطري ناجي محمد  السوري ــوزراء ال ورئيس األسد بشار
جانبه وتمنياتهما للبحرين مزيداً من الرفعة والرقي، ومن
إلى القيادة تحياته السفير السوري نقل رئيس الوزراء كلف
دوام وشعبًا وحكومًة رئيسًا لسورية وتمنياته السورية

والتطور. التقدم

واألنصاري أمان عائلتي ويلتقي ...
سلمان  بن خليفة الشيخ سمو ــوزراء ال رئيس استقبل  
أمان ميرزا عائلة أمس صباح القضيبية بقصر خليفة آل
المفسر القرآن من نسخة  إليه قدم إذ محمد،  نجله يرافقه
في عائلة أمان من توفوا أربعينيات من وزع بمناسبة الذي
الوزراء رئيس وأعرب أخيراً، وقع الذي األليم السير حادث
أن اهللا سائًال الــبــادرة، هــذه على ــان أم وتقديره شكره عن 
عزيز في مكروهًا  يريه وأال حسناته ميزان في ذلك يجعل 

لديه.
وإخوانه، األنصاري عبدالكريم عبدالجليل استقبل كما
بها قام التي الزيارة عن صور وألبوم شكر رسالة إليه قدم إذ
وأعرب المبارك،  رمضان  شهر خالل األنصاري لمؤسسة
وعلى البادرة هذه األنصاري على عائلة وتقديره شكره عن
البحرين أبناء به يتمتع  ما تعكس التي  نحوه مشاعرهم

ومودة. تواصل من

المخدرات بمكافحة التوعية زيادة إلى ووجه حانون... بيت مجزرة أدان

السوق بتنظيم «العمل» استمرار الوزراء: مجلس
بنا - المنامة §

الــوزراء رئيس برئاسة أمس صباح القضيبية بقصر اجتماعه عقد الذي ــوزراء ال مجلس وافق  ]
تنظيم هيئة باختصاص القيام في العمل وزارة استمرار على خليفة، آل سلمان بن خليفة الشيخ سمو
بحريني يوم عقد على المجلس وافق كما واإلدارية، الفنية أجهزتها الهيئة استكمال حتى العمل سوق

في الشأن العمالي. اإلنجازات الحكومية يستعرض بجنيف الدولي العمل مؤتمر أعمال هامش على

الوسط - الدبلوماسية المنطقة §

ان الزيتوني خالد  البحرين، مملكة لــدى التونسي السفير أكــد   ]
العالقاتبين البلدينستشهدفيالفترةالمقبلةالمزيدمن تعزيزأواصر
العالقات بهذه االرتقاء على الحرص مع المتبادل واالحترام التعاون
لطموحات تجسيدا والثقافية التجارية الــمــجــاالت فــي وخصوصا 

الشعبينالشقيقينفيمزيدمنالتعاونوالتضامنوالتكامل.
وقالالسفيرالزيتونيفيالحفل الذي أقامتهالسفارةالتونسيةمساء
من  السابع 19 لتحول الذكرى بالزا بمناسبة كراون بفندق االول امس
بن  خالد  الشيخ الخارجية ــر «وزي إن  1987 الثاني نوفمبر/تشرين
بالمسئولين المقبلة لاللتقاء األيام خالل تونس سيزور خليفة ال أحمد

التونسيينوالتباحث بشأنتعزيزسبل التعاونالقائمة».
«ما ان البحرين في التونسية الجالية حضرته الذي الحفل في واشار
حدثا  المقاييس بكل كان  1987 نوفمبر من السابع  يوم تونس  شهدته
بهدوء التحول هذا تم والحديث اذ تونس القديم تاريخ في مسبوق غير

وتحضربعيداعنأشكالالعنفوالدماروسفكالدماء».
 5 بنحو تقدر نمو نسبة سنوات التغيير خالل تونس وقال :»سجلت
ونساء. رجاال شرائح المجتمع مختلف وعمت التنمية سنويا المئة، في
كماتقلصت نسبةالفقر إلىحدود3.9 فيالمئةالعام 2005 بعدانكانت 
العام1956 تقدر بنحو 76 فيالمئة.وتعززتمكاسبالطبقةالوسطى 
اكثر من  اليوم اصبح اذ التونسي المجتمع من 80 في المئة تشكل التي
المراة  مكاسب تعززت كما بيوتهم. يملكون التونسيين من المئة 80 في
على التسعينات خالل  اجريت  التي التعديالت بعد والطفل ــرة واألس
على  عامًا  50 بمرور العام هذا تونس  تحتفل  التي  الشخصية  االأحــوال

صدورها».

البحرينية الزيتوني: العالقات
تطورًا ملحوظًا التونسية ستشهد

حسن) سيدطاهر (تصوير: االحتفال أثناء

وزارة مدينة عيسى - § 
االجتماعية التنمية

التنمية ــرة وزي تشارك  ]
البلوشي فاطمة االجتماعية
لمجلس   23 الدورة أعمال في
ـــون ـــئ ـــش وال ـــل ـــم ـــع ال وزراء 
مجلس دول فــي االجتماعية
العربي الخليج  لدول التعاون 
بدولة في أبوظبي تعقد والتي
13إلى من الفترة في اإلمارات
الثاني  تشرين نوفمبر/  15
ــرة ــوزي ال ــادر ــغ ت إذ الــجــاري. 
فعاليات لحضور اليوم مساء
وستحضر ـــــدورة. ال ــال  ــم أع
االجــتــمــاع الــذي ــرة فــي ــوزي ال
وبشكل مـــرة ألول ســيــعــقــد
الشئون لــــوزراء اســتــثــنــائــي
ــدول ب االجتماعية والتنمية
بــســبــب ــــاون، ــــع ــــت مــجــلــس ال
الــشــئــون وزارات  ــال  ــص ــف ان
عن ــة ــي ــاع ــم ــت االج ــة  ــي ــم ــن ــت وال
دول معظم في العمل  وزارات
وعــمــان الــخــلــيــج كــالــبــحــريــن
واإلمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة.
ــــاع ــــم ــــت ــــــي االج ــــم ف ــــت ــــت وس
االجتماعات عقد آلية مناقشة
الــــــــوزارات ـــذه ـــه الـــــدوريـــــة ل
العمل وزارات  عــن منفصلة
كـــل ما ــم اســـتـــعـــراض ــت ــا ي ــم ك
االجتماعي، بــالــشــأن يتعلق 
االجتماعات نتائج ومناقشة
ــس ــل ــج ــم ال ــي ــل ــث ــم ــم الـــفـــنـــيـــة ل
ــــي ــــدول ال ــــأن االتــــــفــــــاق ــــش ب
وبحث الــمــعــوقــيــن،  لــحــقــوق 
تم الــتــي تــوصــيــات الـــدراســـة
ــاره وآث الفقر بشأن ــا ــداده إع
الخليج، دول في االجتماعية

مكافحته. وبرامج

في اجتماع البلوشي تشارك
باإلمارات «الشئون االجتماعية»

بنا - المنامة §

منطقة األوسط الشرق منطقة تأييدها  عن  البحرين مملكة أعربت ]
الخارجية بديوان السفير أعلن حسبما وذلك الدمار، أسلحة من خالية

الفيحاني. محمد  سعيد
خالية منطقة بإنشاء المعني  المؤتمر أمام كلمة  الفيحاني وألقى
الخارجية وزير عن نيابة األوسط الشرق منطقة في الدمار أسلحة  من
الشرق منطقة إنشاء «إن  فيها: وقال خليفة آل أحمد  بن خالد الشيخ
المنطقة»، دول جميع استفادة إلــى سيؤدي خالية منطقة  األوســط
ـــدول ــن ال ــي ــة ب ــي ــدق ــص وال ــة ــق ــث ال ــاء ــن ــى ب ــل ــد ع ــاع ــس ــي ـــه «س ــــاف أن وأض

اإلقليمية».
في الدولية األمنية البيئة متغيرات كلمته في الفيحاني وعالج
السوفياتي االتــحــاد وتفكك ــاردة ــب ال الــحــرب انتهاء ــوء ض فــي  العالم 
اإلرهــاب.  على حــرب  من ذلــك تبع  ومــا  أيلول سبتمبر/  11 وحـــوادث
الدمار أسلحة انتاج  برامج انتشار إلــى أدت التي العوامل ــح وأوض

بالمنطقة. الشامل
انتشار منع إلى تؤدي أن يمكن التي الوسائل إلى الفيحاني وأشار
يشمل للمنطقة  فعال نظام وضع «إن ــال: وق الشامل،  الدمار أسلحة
والتكنولوجيا، الشامل الدمار أسلحة انتشار مناهضة لتحقق إجراءات
جزءاً المنطقة دول جميع تكون أن  على بها  المتصلة والخبرات والمواد
عدم الفيحاني اقترح كما منها». بمساندة  وتحظى االجراءات هذه من
السابق في  حصل كما خارجه، النظام بذلك مشمولة غير دولة أية  ترك
مظلة خارج لتكون أخرى دول  تحميها التي الدول  بعض إلى بالنسبة

الذرية، للطاقة  الدولية الوكالة 
المناهض  النظام تقويض على ساعدت السياسات هذه أن وأوضح  
عدم نظام تحدي  على بالمنطقة ــرى األخ ــدول ال وساعدت لالنتشار،

االنتشار.
على فإن األوسط، الشرق في السالم بناء ألجل  أنه الفيحاني وبّين 
مؤكداً األسلحة،  من خالية منطقة إنشاء على يعمل أن الدولي المجتمع
المجتمع دور  وعن  ملزم»، اتفاق  إبرام خالل من المنطقة هذه «تنشأ أن
إدارة أساس  على تقوم استراتيجية تدشين الفيحاني اقترح الدولي 
عدم ضمان مع اإلرهاب، مكافحة الستراتيجية حدث كما قوية  دولية

تنفيذها. خالل للشعوب بشرية معاناة حصول

أسلحة نزع تؤيد البحرين
األوسط الشرق في الدمار

البلوشي فاطمة


