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البحرين تشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية 
بشأن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

§المنامة - وزارة الداخلية
نائب  الجمارك،  رئيس  شارك   [
العالمية  الجمارك  منظمة  رئيس 
في  خليفة  آل  حمد  بن  أحمد  الشيخ 
للجنة  والسبعين  السادسة  الجلسة 
الجمارك  بمنظمة  العامة  السياسات 
العالمية، والتي عقدت في موسكو في 
كانون  ديسمبر/   7 إلى   5( من   الفترة 

األول الجاري(.
وتم في الجلسة مناقشة موضوعات 
تتعلق بالعمل الجمركي على المستوى 
على  المباشر  التأثير  وذات  العالمي 
واالقتصاد  الدولية  التجارة  حركة 
تلعبه  الذي  الدور  وأهمها  الدولي، 
تيسير  اتفاقية  تفعيل  في  المنظمة 
العالمية، من  التجارة  التجارة لمنظمة 
بالوسائل  األعضاء  الدول  دعم  خالل 
األمثل  للتطبيق  الالزمة  واألدوات 

لبنود االتفاقية.
للمنظمة  يكون  بأن  اللجنة  وطالبت 
دور في لجنة التيسير بمنظمة التجارة 
العالمية والمزمع إنشاؤها بعد اكتمال 
حيز  االتفاقية  لدخول  المطلوب  العدد 

النفاذ.
إلى  اللجنة  أعضاء  تطرق  كما 
لتعزيز  األمنية  المبادرة  موضوع 
التصدي  في  الجمركية  المنافذ  دور 
التوريد  لسلسلة  اإلرهابي  لالستغالل 
أن  يتطلب  ما  الدولية،  التجارة  في 
بإمكانيات  مهيأة  الجمارك  تكون 

للتصدي  وتشغيلية  استراتيجية 
بين  التعاون  وتعزيز  المخاطر  لهذه 
الجمارك والجهات األمنية األخرى على 
الدور  المجتمعون  أكد  كما  الحدود، 
الجمارك  تقدمه  أن  يمكن  الذي  الكبير 
الضرائب،  سلطات  مع  التنسيق  في 
لتحصيل اإليرادات بشكل عادل وفعال.

الشيخ أحمد بن حمد مشاركًا في اجتماع موسكو 

وزيرا »األشغال« و»المواصالت« يبحثان 
تطوير الشوارع المؤدية إلى المطار

§المنامة - وزارة األشغال 
وشئون البلديات 

األشغال  ــر  وزي اجتمع   [
والتخطيط  البلديات  وشئون 
العمراني عصام عبداهلل خلف في 
الوزارة مع وزير  مكتبه بديوان 
كمال  واالتصاالت  المواصالت 
التباحث  تم  حيث  محمد،  أحمد 
في عدد من المواضيع المرتبطة 
الــشــوارع  تطوير  بمشروع 
البحرين  مطار  إلى  المؤدية 

الدولي.
كافة  في  التباحث  تم  وقد 
والهندسية  الفنية  الجوانب 
الذي  للمشروع  والتخطيطية 
التوسعة  افتتاح  فترة  سيسبق 
الدولي  البحرين  بمطار  الخاصة 
المقررة في )يوليو/ تموز 2019(.
ــع وزيـــرا األشــغــال  ــل واط
خاص  عرض  على  والمواصالت 
من الشركة االستشارية أركيدس 
تم  حيث  كونسلتنغ(  )هايدر 
تفصيلي  مخطط  استعراض 

المقترحة،  العمل  لمراحل 
جميع  ومناقشة  دراسة  وتمت 
كافة  ــع  ووضـ ــاالت  ــم ــت االح
على  والتركيز  لها  التصورات 
من  المرورية  الحركة  انسيابية 

وإلى مبنى المطار.
عدة  استعراض  تم  كذلك 
ــادة  وزي لتطوير  مقترحات 
لشبكة  االستيعابية  السعة 
الطرق وفي التقاطعات المحيطة 
منافذ  لتأمين  وذلك  بالمطار، 
سريعة وسلسة لتواكب الزيادة 

الحركة  حجم  في  المتوقعة 
المرورية المغادرة والمتجهة من 
وإلى مطار البحرين الدولي بعد 

استكمال توسعته.
الوكيل  االجــتــمــاع  حضر 
فخرو،  هدى  للطرق  المساعد 
وتخطيط  تصميم  إدارة  مدير 
مدير  عبداللطيف،  كاظم  الطرق 
الطرق  وصيانة  مشاريع  إدارة 
مهندسي  من  وعدد  علوي،  بدر 
مطار  شركة  ومسئولي  الوزارة 

.)BAC( البحرين

االجتماع المشترك بين »األشغال« و»المواصالت«

»العدل« تحتفي بذكرى المولد النبوي السبت المقبل
§المنطقة الدبلوماسية - وزارة العدل والشئون اإلسالمية 
اإلسالمية  للشئون  العدل  وزارة  وكيل  صرح   [
رئيس  رعاية  تحت  بأنه  المفتاح  يعقوب  فريد 
الشيخ  سمو  اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس 
الشئون  إدارة  تنظم  خليفة،  آل  خالد  بن  عبداهلل 
واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  بوزارة  الدينية 
وذلك  الشريف،  النبوي  المولد  بذكرى  السنوي  الحفل 
ربيع   11( السبت  يوم  مساء  من  العشاء  صالة  بعد 
األول  كانون  ديسمبر/   10( الموافق  1438هـ(،  األول 

اإلسالمي. الفاتح  أحمد  مركز  بجامع  الجاري(، 
سنوية  فرصة  العطرة  الذكرى  »هذه  أن  وأضاف 
حياة،  منهج  باعتبارها  )ص(  سيرته  لمدارسة  سانحة 

اإلسالم  رسالة  مضامين  لبيان  ثمينة  فرصة  أنها  كما 
السمحة إلى العالم كافة، فهو دين الوسطية واالعتدال 
يدعو  دين  والتنمية،  والتطوير  والبناء  والتواصل 
العنف  وينبذ  والتآلف،  والحوار  والوحدة  السالم  إلى 

والطائفية. والفرقة  والتطرف 
على  شاهدة  ستظل  الذكرى  هذه  أن  إلى  وأشار 
يمنحنا  يوٌم  وهو  البشرية،  تاريخ  في  حدث  أعظم 
وحبيبنا  لنبّينا  الشوق  فينا  وُيحيي  والدروس،  العبر 
فاتباع  القويم،  هديه  اتباع  إلى  ويدعونا  )ص(،  محمد 

)ص(. بمولده  الفرح  معالم  أبرز  من  هو  سنته 
الخالدة  الرسالة  هذه  وحي  »ومــن  واستطرد 
تعدد  ونتفهم  وتآلفنا،  وحدتنا  نحو  طريقنا  نسلك 
شامخاً  منيعاً  حصناً  ونكون  مذاهبنا،  وتنوع  آرائنا 

بأمتنا  المحيطة  والتحديات  األخطار  كل  أمامه  تتحطم 
وأوطاننا«.

يتزامن  الذي  المبارك  المنطلق  هذا  »من  وقال: 
نؤكد  المجيد،  الوطني  باليوم  المملكة  احتفاالت  مع 
المعطاء،  الوطن  لهذا  والوفاء  واالنتماء  الوالء  معاني 
البالد  عاهل  في  ممثلة  قيادتنا  مظلة  تحت  ونواصل 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
السمو  صاحب  ــوزراء  ال رئيس  بمساندة  خليفة، 
وولي  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء 
بكل  الحضارية  المسيرة  نواصل  خليفة،  آل  حمد 
في  أشقائنا  مع  جنب  إلى  جنباً  وحرص،  وحزم  عزم 

وطننا  منظومة  ضمن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
الكبير. الخليجي 

من  أنه  المفتاح  أوضح  الحفل،  برنامج  وحول 
الحكيم  الذكر  من  عطرة  بتالوة  الحفل  يبدأ  أن  المقرر 
العدل والشئون  للقارئ خليل بنشي، تليها كلمة وزير 
خليفة،  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية 
الفضل  حمد  الشيخ  فضيلة  من  كل  يلقي  بعدها 
)الدائرة  الشرعية  الكبرى  الدوسري، رئيس بالمحكمة 
الواعظ  الخباز  أحمد  الشيخ سلمان  السنية(، وفضيلة 

المناسبة. بهذه  كلمتين  بالوزارة 
لحضور  والمقيمين  المواطنين  جميع  المفتاح  ودعا 
خالل  من  المشاركون  سيثريه  مما  واالستفادة  الحفل 

تهم. كلما


