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] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج غازي جاسم زبر، والد ُكلٍّ من: طالل وريم ودانة ووسن. 
تقبل التعازي اليوم األحد واليومين التاليين للرجال: صباحاً في مأتم مدن بالمنامة لغاية أذان 
الظهر، ولياًل في مجلس المسقطي بالقرب من مسجد الخواجة بالمنامة، وللنساء صباحاً ولياًل في 

منزل 98 طريق 22 مجمع 424 بمنطقة الديه.
 ] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى آمال سعيد سليمان سيف البادي، عن عمر ناهز 42 عامًا، وسُيوارى 
في صالة  للرجال  التعازي  تقبل  الحد.  بمقبرة  التاسعة صباحًا  الساعة  )األحد(  اليوم  الثرى  جثمانها 

الحمد بالحد، وللنساء في صالة عبدالعزيز العمر بالقرب من مسجد خديجة بعراد.
 ] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج محمد حسن القيسي، والد ُكلٍّ من: عبداهلل وعماد وحسين 
المأتم  في  وللنساء  عالي،  إسكان  بمنطقة  القائم  مأتم  في  للرجال  التعازي  تقبل  ورضا.  وعلي 

بقسم النساء.
 ] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى رائد عبداهلل الصيرفي. تقبل التعازي للرجال في مأتم السقية قرب مبنى 

وزارة الداخلية، وللنساء في مأتم الحاج جعفر القيدوم بالمنطقة نفسها.
 ] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاّجة عاتقة علي الصائغ، والدة زوجة الحاج رضا عبدالحسين 

اإلسكافي )أبوحسن(. تقبل التعازي للرجال في مأتم الصاغة بالمحرق.
ُكلٍّ من: مريم ومني، وسُيوارى جثمانه  الياسي، والد  إلى رحمة اهلل تعالى صالح مبارك  انتقل   [

الثرى اليوم )األحد( بعد صالة الظهر في مقبرة المحرق.
 ] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج علي عبداهلل فخر. تقبل التعازي للرجال في مأتم أهالي 

الديه، وللنساء في مأتم بيت شريف.

 »إّنا لله وإّنا إليه راجعون«

»الشئون اإلسالمية«: توجيهات العاهل تكريس لصورة البحرين 
النموذجية في رعاية الحريات والشعائر الدينية

§الجفير - المجلس األعلى للشئون 
اإلسالمية

] أشاد المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
من  الصادرة  السامية  الملكية  بالتوجيهات 
الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  لدن 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى ضرورة 
للمحافظة  الجميع  وتكاتف  الجهود  تضافر 
وعاداتنا  وديننا  واستقرارنا  أمننا  على 
األفضل  إلى  الدائم  والسعي  ومذاهبنا، 

للبحرين العزيزة.
أمس  أصــدره  بيان  في  المجلس  وأكد 
اعتزازه   )2017 حزيران  يونيو/   3( السبت 
الملك  الجاللة  صاحب  عن  صدر  بما  الكبير 
جاللته  استقبال  لدى  سامية  توجيهات  من 
المواطنين من مختلف محافظات  جموًعا من 
بمناسبة  جاللته  لتهنئة  وفدوا  الذين  البالد، 
حلول شهر رمضان المبارك، مثمًنا في الوقت 
بأبناء  االلتقاء  على  جاللته  حرص  نفسه 
شعبه في شهر الرحمة والمغفرة والتواصل 
األخوة  قيم  فيه  تتعزز  الــذي  والتراحم 
تأكيًدا  الجميع،  بين  والتكافل  والتكاتف 
الحنيف  لديننا  السمحة  والتعاليم  للمبادئ 

وعاداتنا األصيلة.
مملكة  بأن  الملك  جاللة  بتأكيد  ونوه 
البحرين ستظل واحة أمن واستقرار، ووطن 
شعبها  أبناء  لجميع  ــان،  واألم التعايش 
موطن  وستبقى  أرضها،  فوق  يعيش  ومن 
المنفتح  واالعتدال  والتسامح  الوسطية 
وثرائه  بإرثه  دوًما  والفخور  العالم،  على 

الحضاري.
الملكية  التوجيهات  مضامين  أن  وأكد 
والتسامح  والتكاتف،  بالوحدة  السامية 
والثوابت،  المكتسبات  وصون  والتعايش، 
واحترام التعددية والرأي والرأي اآلخر، هي 

مرتكزات أساسية للتقدم واالزدهار والرخاء 
إليها  وتدعو  الحنيف،  الدين  عليها  يحث 
جاللة  حرص  تعكس  أنها  كما  النبيلة،  القيم 
الملك على تكريس صورة البحرين بوصفها 
الحريات  رعاية  في  وفريًدا  الفًتا  نموذًجا 
على  يعيش  من  لجميع  الدينية  والشعائر 
عبر  واألديان،  المذاهب  مختلف  من  أرضها 
لرعاية  والخدمات  التشريعات  من  سلسلة 
تلك الحريات ودعمها بما يكفل حرية الضمير 
والهوية  الثوابت  إطار  في  التعددية  وصون 
رأس  الملك  جاللة  رعاية  ظل  في  الجامعة 
األمين  والحامي  لها  األسمى  والممثل  الدولة 
أرسى  الذي  النهج  وهو  والوطن،  للدين 
منذ  الكرام  البحرين  آل خليفة حكام  دعائمه 

أكثر من 200 عام.
الحكومة  توليه  بما  المجلس  أشاد  كما 
وإدارتــي  األعلى  المجلس  مع  بالتعاون 
األوقاف السنية والجعفرية من رعاية ودعم 
مستمرين للمساجد والجوامع والمآتم ودور 
العبادة، بما يتماشى مع تلك الرؤية الحكيمة، 
بإعمار  وبرامجه  خططه  في  مضيه  مؤكًدا 
الدينية،  والحوزات  المعاهد  ودعم  الجوامع 
والعمل الدائم لتعزيز الوحدة والتعايش بين 

أبناء الوطن الواحد، ونشر الثقافة اإلسالمية 
وأسس  واالعتدال،  الوسطية  وقيم  األصيلة، 
أشكال  جميع  ونبذ  الصالحة،  المواطنة 

التطرف.
واختتم المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
داعًيا  الفضيل،  بالشهر  تهنئته  مجدًدا  بيانه 
هذا  في  الروحانية  األجواء  هذه  اغتنام  إلى 
األخوة  أواصر  تعزيز  في  المبارك  الشهر 
والمحبة والوحدة بين الجميع، وإعالء روح 
المواطنة الصالحة ليبقى أبناء البحرين كما 
متضامنًة،  متكافلًة  واحدًة  أسرًة  دائًما  كانوا 
البحرين؛  مملكة  يحفظ  أن  تعالى  اهلل  سائاًل 
عزها  عليها  ويديم  وشعًبا،  وحكومًة  ملًكا 
ووحدتها وقوتها، ويعيد عليها وعلى أبنائها 
باليمن والخير والبركات.  الكريم  الشهر  هذا 

وفيما يأتي نص البيان:
بسـم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم 
وصحبه  آله  وعلى  األمين،  نبينا  على 

أجمعين، أما بعد
اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  فإن 
يشيد بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة 
من لدن عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى ضرورة 
للمحافظة  الجميع  وتكاتف  الجهود  تضافر 
وعاداتنا  وديننا  واستقرارنا  أمننا  على 
األفضل  إلى  الدائم  والسعي  ومذاهبنا، 

للبحرين العزيزة.
بما صدر  الكبير  اعتزازه  المجلس  ويؤكد 
عن صاحب الجاللة الملك من توجيهات سامية 
المواطنين  من  جموًعا  جاللته  استقبال  لدى 
وفدوا  الذين  البالد،  محافظات  مختلف  من 
لتهنئة جاللته بمناسبة حلول شهر رمضان 
حرص  نفسه  الوقت  في  مثمًنا  المبارك، 
شهر  في  شعبه  بأبناء  االلتقاء  على  جاللته 
الذي  والتراحم  والتواصل  والمغفرة  الرحمة 
والتكافل  والتكاتف  األخوة  قيم  فيه  تتعزز 
والتعاليم  للمبادئ  تأكيًدا  الجميع،  بين 

السمحة لديننا الحنيف وعاداتنا األصيلة.
كما ينوه المجلس بتأكيد جاللة الملك  بأن 
البحرين ستظل واحة أمن واستقرار،  مملكة 
ووطن التعايش واألمان، لجميع أبناء شعبها 
موطن  وستبقى  أرضها،  فوق  يعيش  ومن 
المنفتح  واالعتدال  والتسامح  الوسطية 
وثرائه  بإرثه  دوًما  والفخور  العالم،  على 

الحضاري.
الملكية  التوجيهات  مضامين  أن  ويؤكد 
والتسامح  والتكاتف،  بالوحدة  السامية 
والثوابت،  المكتسبات  وصون  والتعايش، 
واحترام التعددية والرأي والرأي اآلخر، لهي 
مرتكزات أساسية للتقدم واالزدهار والرخاء 
إليها  وتدعو  الحنيف،  الدين  عليها  يحث 
جاللة  حرص  تعكس  أنها  كما  النبيلة،  القيم 
الملك على تكريس صورة البحرين بوصفها 
الحريات  رعاية  في  وفريًدا  الفًتا  نموذًجا 
على  يعيش  من  لجميع  الدينية  والشعائر 
عبر  واألديان،  المذاهب  مختلف  من  أرضها 
لرعاية  والخدمات  التشريعات  من  سلسلة 

تلك الحريات ودعمها بما يكفل حرية الضمير 
والهوية  الثوابت  إطار  في  التعددية  وصون 
رأس  الملك  جاللة  رعاية  ظل  في  الجامعة 
األمين  والحامي  لها  األسمى  والممثل  الدولة 
أرسى  الذي  النهج  وهو  والوطن،  للدين 
منذ  الكرام  البحرين  آل خليفة حكام  دعائمه 

أكثر من 200 عام.
اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  وإن 
الحكومة  توليه  بما  الصدد  هذا  في  ليشيد 
األعلى  المجلس  مع  بالتعاون  الموقرة 
من  والجعفرية  السنية  األوقاف  وإدارتــي 
والجوامع  للمساجد  مستمرين  ودعم  رعاية 
مع  يتماشى  بما  العبادة،  ودور  والمآتم 
في  مضيه  يؤكد  كما  الحكيمة.  الرؤية  تلك 
ودعم  الجوامع  بإعمار  وبرامجه  خططه 
الدائم  والعمل  الدينية،  والحوزات  المعاهد 
الوطن  أبناء  بين  الوحدة والتعايش  لتعزيز 
األصيلة،  اإلسالمية  الثقافة  ونشر  الواحد، 
المواطنة  الوسطية واالعتدال، وأسس  وقيم 

الصالحة، ونبذ جميع أشكال التطرف.
الطيبة  الفرصة  هذه  المجلس  ينتهز  كما 
الشهر  هذا  بمناسبة  للجميع  التهنئة  ليجدد 
األجواء  هذه  اغتنام  إلى  داعًيا  الفضيل، 
الروحانية في هذا الشهر المبارك في تعزيز 
بين  والوحدة  والمحبة  ــوة  األخ ــر  أواص
الصالحة  المواطنة  روح  وإعالء  الجميع، 
أسرًة  دائًما  كانوا  كما  البحرين  أبناء  ليبقى 

واحدًة متكافلًة متضامنًة.
وحكومًة  ملًكا  البحرين؛  مملكة  اهلل  حفظ 
ووحدتها  عزها  عليها  اهلل  وأدام  وشعًبا، 
وقوتها، وأعاد عليها وعلى أبنائها هذا الشهر 
إنه سميع  والبركات،  باليمن والخير  الكريم 
اهلل  العالمين، وصلى  والحمد هلل رب  مجيب، 
وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تمرير أية معاملة واردة للبلدية عبر قسم الرقابة والتفتيش

»أمانة العاصمة«: توجه لخصخصة بعض المهمات 
البلدية... ونظام النقاط السوداء على المكاتب الهندسية

§الوسط - صادق الحلواجي
أمانة  مجلس  في  والتفتيش  الرقابة  قسم  رئيس  أفصح   [
الجديدة  المستقبلية  »الرؤية  أن  عن  ياسر،  عمار  العاصمة، 
وكذلك  البلدية،  المهمات  بعض  خصخصة  ستشمل  للقسم 
المكاتب  على  العقوبات  وتغليظ  األمن  صالحيات  توسعة 
الهندسية واستخدام نظام النقاط السوداء على المخالف منها«.
وقال ياسر على هامش جلسة مجلس أمانة العاصمة األخيرة: 
»إن خطة القسم المستقبلية الوارد في إطار توسعة الصالحيات 
على  العقوبات  تغليظ  تشمل  العمل،  آليات  بعض  وتعديل 
السوداء  النقاط  نظام  وتطبيق  المخالفة،  الهندسية  المكاتب 
على المخالف منها، مع تمرير أي طلب يرد للبلدية على قسم 
قبل  مخالفات  وجود  عدم  من  للتأكد  أوالً  والتفتيش  الرقابة 

تقديم المعاملة واعتمادها«.
»خصخصة  إلى  والتفتيش  الرقابة  قسم  رئيس  وتطرق 
المكاتب  األخذ بتجربة  البلدي، مثل  المجال  المهمات في  بعض 
قسم  االنشاء، وتجربة  تحت  المباني  على  لإلشراف  الهندسية 
خدمات النظافة من خالل توفير شركة خاصة بمهمات النظافة 
بوليصات  فرض  إلى  باإلضافة  »هذا  مستدركاً  البحرين«،  في 
األنشطة  تغيير  ظل  ففي  التجاري،  المباني  على  التأمين 
شركات  تقوم  التجارية،  المباني  في  التجارية  والسجالت 
والسالمة  والحماية  البناء  قوانين  بحسب  بالكشف  التأمين 
في المملكة سنوياً، وإصدار بوليصة خاصة بالمبنى، لضمان 

سالمة المبنى واستمرارية الكشف على العقارات التجارية«.
بعض  خصخصة  أيضاً  ترى  »البلدية  أن  أيضاً  ياسر  وذكر 
التجارية من  اإلعالنات واإلشغاالت  مثل قسم  البلدية  المهمات 
مواقع  بعض  وعرض  الشركات،  بين  المنافسة  إدخال  خالل 

اإلعالنات في المزادات العلنية«.
وبين رئيس قسم الرقابة والتفتيش أن »رؤية البلدية ستتم 
من  العتمادها،  تمهيداً  األمانة  مجلس  مع  تفصيلياً  مناقشتها 

خالل إجراء التعديالت وإضافة المقترحات عليها«.

لتغيير  ملحة  »هناك حاجة  أن  والتفتيش  الرقابة  قسم  وأكد 
القوانين واألنظمة، لمواكبة الثورة المعلوماتية بما يتناسب مع 
الوضع الراهن أو بحسب ما تدعيه الحاجة، والنظر في استخدام 
األجهزة الحديثة وإدخالها في أعمال الرقابة والتفتيش، والربط 
اإللكتروني بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل، ورفع 
جودة الخدمات التي تقدم من الجهات الحكومية بصورة أكبر، 
وتسهيل وتيسر معامالت المواطنين والمقيمين، وتحقيق رضا 
العميل، وإيجاد مدينة خالية من المخالفات ما يسهم في الحفاظ 
منظمة،  بيئة  وخلق  والمقيمين،  المواطنين  أرواح  على سالمة 
باإلضافة إلى توفير بيئة خصبة لالستثمار في مملكة البحرين 

ودول مجلس التعاون«.
 2030 االقتصادية  الرؤية  إطالق  أن  إلى  ياسر  وأشــار 
مجموعة  مع  المكّثفة  المباحثات  من  أعوام  أربعة  عقب  جاء 
واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل 
جانب  إلى  المتخصصة،  والمؤسسات  الحكومية  المؤسسات 
مؤسسات استشارية وهيئات عالمية. وهي تركز على صياغة 
مستندًة  واالقتصاد  والمجتمع  بالحكومة  الخاصة  الرؤية 
االستدامة  هي  أساسية  توجيهّية  مبادئ  ثالثة  إلى  ذلك  في 
التنمية  مجلس  بدأ  »وعليه،  مواصاًل  والتنافسية«،  والعدالة 
برنامجاً   ،2030 االقتصادية  الرؤية  إطالقه  بعد  االقتصادية، 
تلك  من  كجزٍء  والمؤسسية  االقتصادية  لإلصالحات  مستمراً 
وزارات  مع  بالتنسيق  وقام  قيادياً  دوراً  لعب  حيث  الرؤية، 
الدولة المختلفة لوضع أول استراتيجية اقتصادية وطنية تم 

اعتمادها كخارطة الطريق التي يلزم اتباعها لتحقيق الرؤية«.
المباني  متابعة:  في  والتفتيش  الرقابة  قسم  مهمات  وتتمثل 
اآليلة للسقوط، المباني اآليلة للسقوط، إصدار شهادات اتمام 
ضبط  اإلعالنية،  المخالفات  وضع  وتصحيح  ضبط  البناء، 
الشكاوى،  متابعة وحل  اإلشغاالت،  وتصحيح وضع مخالفات 
ضبط  التجارية،  السجالت  مخالفات  وضع  وتصحيح  ضبط 
وتصحيح وضع المخالفات اإلنشائية، اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

السترجاع مبالغ التأمين، والباعة الجائلين.

ياسر: إطالق الرؤية االقتصادية 2030 جاء عقب أربعة أعوام من المباحثات المكّثفة مع قادة الرأي في القطاعين العام والخاص

مدير عام بلدية »الجنوبية« يتفقد احتياجات 
الباعة ومرتادي »الرفاع المركزي«

§الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية
الجنوبية  المنطقة  بلدية  عام  مدير  قام   [
عاصم عبداللطيف عبداهلل بجولة تفقدية لسوق 
برفقة  الماضي  األربعاء  يوم  المركزي  الرفاع 
محروس  محمد  واألمالك  األسواق  قسم  رئيس 
االطالع  تم  بالبلدية، حيث  المسئولين  وعدد من 
السوق  شملت  التي  الصيانة  أعمال  أحدث  على 
ومرتادي  الباعة  احتياجات  تلمس  جانب  إلى 

السوق.
االحتياجات  تلك  أبرز  تم بحث  الجولة  وخالل 
التي يتطلبها السوق، ومن بينها تطوير واستبدال 
واألسماك  والفاكهة  الخضار  سوق  في  الفرشات 
إمكانية  فيها  تتوافر  حديثة  بفرشات  واللحوم 
أفضل من حيث عرض البضاعة، وسهولة تنظيف 
تأهيل  وإعادة  للتخزين،  أكثر  مساحات  وتوفير 
ذلك  ضمن  ومن  ككل،  للسوق  اإلنشائي  الهيكل 
الخارجية  السوق  واجهة  وصيانة  تأهيل  إعادة 
تأهيل  وإعــادة  التراثي،  المعلم  هذا  لتعكس 
الداخلية،  واألرضيات  السور  السقف  وصيانة 
المقابلة  العمومية  المياه  دورات  تأهيل  وإعادة 
للسوق، فضاًل عن تخطيط الشوارع المؤدية من 
وإلى السوق، بحيث تكون أكثر سهولة لوصول 

مرتادي السوق.
 وقد أكد المدير العام بأن البلدية قامت بأعمال 

الصيانة والتطوير في السوق المركزي من خالل 
االنتهاء من تركيب مكيفات إضافية لرفع مستوى 
وارتفاع  الصيف  فصل  في  خصوصاً  البرودة 
ألف   16 نحو  إلى  تصل  بكلفة  الحرارة  درجة 
وتوفير  الصباغة  أعمال  جانب  إلى  هذا  دينار. 
الحريق  نظام  وتعزيز  الشرب  مياه  مبردات 
األمنية  الكاميرات  وتركيب  والسالمة  واألمن 
التهوية،  لفتحات  والمستمرة  الدائمة  والصيانة 
وتكثيف أعمال النظافة بالسوق من خالل تواجد 
العمال على مدار اليوم حيث يزداد عمال النظافة 

بنهاية االسبوع لتزايد عدد مرتادي السوق.
العام بأن هناك خطة لتطوير  المدير  وأضاف 
تشمل  الثانية  المرحلة  في  المركزي  السوق 
األرضيات وتحديث الطراز، حيث ستبدأ البلدية 
الميزانية،  واعتماد  تخصيص  بعد  بالتنفيذ 
فرشات  من  فرشة   61 المشروع  هذا  وسيخدم 
والسمك  اللحم  وبيع  والفواكه  الخضروات  بيع 

والدجاج.
افتتح  المركزي  الرفاع  سوق  أن  إلى  يشار 
في  الخامسة  الدائرة  في  ويقع   ،1981 العام  في 
فرشة   31 على  ويحتوي  الجنوبية،  المحافظة 
فرشات  و9  بالمفرد،  والفواكه  للخضراوات 
فرشات  و7  بالجملة،  والفواكه  للخضراوات 
لبيع  وفرشتين  لألسماك،  فرشة  و12   ، للحوم 

الدجاج.


