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مصادر وفاقية :توجه إلعطاء العمل اإلسالمي مقعد ًا بلدي ًا وليس نيابي ًا

قرار مشاركة «أمل» في  2010مرتبط بمقعد نيابي من «الوفاق»
§ الوسط  -محرر الشئون المحلية
[ ع��ل��م��ت «ال���وس���ط» م��ن م��ص��ادر
مقربة م��ن جمعية العمل اإلس�لام��ي
(أمل) أن األخيرة ستعلن قرارها بشأن
المشاركة أو المقاطعة لالنتخابات
ال��م��ق��ب��ل��ة ب���ن���ا ًء ع��ل��ى م���ا ستتمخض
عنه مفاوضاتها مع جمعية الوفاق
ال��وط��ن��ي اإلس�لام��ي��ة ب��ش��أن المقاعد
النيابية.
ول��ف��ت��ت ال��م��ص��ادر ن��ف��س��ه��ا إل���ى أن
«وف��داً بقيادة األمين العام للجمعية
الشيخ محمد علي المحفوظ التقى
في وق��ت سابق المرجعية الروحية
لجمعية ال��وف��اق الوطني اإلسالمية
ال��ش��ي��خ عيسى أح��م��د ق��اس��م بمكتبه
ب��ال��دراز» ،وبين أن «اللقاء تناول من
بين المواضيع موضع االنتخابات
المقبلة ،وأن جمعية العمل اإلسالمي
ط��ل��ب��ت ب��ش��ك��ل أو ب���آخ���ر ال��ح��ص��ول
على مقعد نيابي م��ن «ال��وف��اق» في
االنتخابات النيابية المقبلة ،إال أن
��ط أي رد بهذا
ال��ش��ي��خ عيسى ل��م ي��ع ِ
الشأن».
إل��ى ذل��ك أك���دت م��ص��ادر مقربة من
جمعية ال��وف��اق ال��وط��ن��ي اإلسالمية
أن «م��ف��اوض��ات بين جمعية الوفاق
الوطني اإلس�لام��ي��ة وجمعية العمل
اإلسالمي بشأن االنتخابات النيابية
والمقاعد لم تج ِر حتى اآلن» ،ونوهت
إل��ى أن «ه��ن��اك ت��وج��س�� ًا ك��ب��ي��راً داخ��ل
جمعية الوفاق بعد التجربة الفاشلة
ف��ي التحالف م��ع النائب عبدالعزيز

لقاء «أمل» بالشيخ عيسى أحمد قاسم في مارس الماضي
أبل في العاصمة».
ونبهت إلى أن «الجمعية تتجه إلى
دعم حلفائها في الجمعيات السياسية
في الدوائر غير المضمونة ،أي في غير
ال��دوائ��ر ال��ـ  18ال��ت��ي يمثلها نوابها،

ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ن��ائ��ب عبدالعزيز
أب��ل» ،مشيرة إل��ى أن «هناك اتجاه ًا
في الجمعية بإعطاء جمعية العمل
اإلسالمي مقعداً بلدي ًا وليس نيابياً،
وأن ال��ع��رض ال��ذي قدمته «ال��وف��اق»

لـ «أم��ل» في انتخابات العام 2006
بالحصول على مقعد نيابي انتهى
ع��ن��دم��ا رف��ض��ت األخ��ي��رة ذل���ك المقعد
وأص��رت على الحصول على  4مقاعد
ن��ي��اب��ي��ة» ،وأوض��ح��ت أن «الجمعية

تتجه إلى دعم مرشح جمعية العمل
ال��وط��ن��ي ال��دي��م��ق��راط��ي (وع�����د) في
رابعة الوسطى والتي من المتوقع أن
تكون مرشحة «وع��د» فيها الناشطة
السياسية منيرة فخرو».

ي���ش���ار إل�����ى أن ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��ل
اإلسالمي قالت إن مؤتمرها االنتخابي
ال���ع���ام ال����ذي يُ��ع��ق��د ف���ي  14م��اي��و/
أي��ار المقبل ،ل��ن يتخلله اإلع�ل�ان عن
موقف الجمعية من انتخابات 2010

ال��م��ق��ب��ل��ة ،وأن ل��ج��ن��ة دراس����ة الملف
االن��ت��خ��اب��ي ف���ي ال��ج��م��ع��ي��ة ستعلن
موقفها النهائي من االنتخابات بعد
استكمال ال��دراس��ات المقدمة لها في
هذا الشأن.

«العمل اإلسالمي» :ال صحة ألي تسريبات بشأن موقفنا من انتخابات 2010
§ الوسط  -حسن المدحوب
[ نفت جمعية العمل اإلس�لام��ي ،ف��ي خ�ط��وة احترازية
فيما يبدو ،ما أكدته مصادر من داخلها لـ «ال��وس��ط» بشأن
موقفها م��ن االن�ت�خ��اب��ات المقبلة ،ع�ب��ر ب �ي��انٍ رس�م��ي تلقت
«ال��وس��ط» نسخة م�ن��ه ،ح��دوث أي ات�ف��اق��ات أو ت��رت�ي�ب��ات أو
تسريبات ،في موضوع انتخابات  ، 2010تحالف ًا أو تنسيق ًا

أو ما شابه ،معتبرة أن الحديث عن ذلك غير صحيح ويفتقر
إل��ى أي��ة صدقية ،وأن األش �خ��اص ال��ذي��ن اتصلوا ب��أي��ة جه ٍة
كانت ال يمثلون أبد ًا رأي جمعية العمل اإلسالمي أو موقفها
الرسمي».
وشددت على أن «أولئك الذين يتحدثون عن هذا الموضوع
ال يمثلونها أو يعبرون عن موقفها الرسمي أب��داً ،مؤكدة أن
الجمعية ل��م ت�ف��وض أو تنتدب أي شخص م��ن أعضائها أو

ختام الدورة الرابعة لمؤتمر القرآن الكريم
§ الوسط  -محرر الشئون المحلية
[ اخ��ت��ت��م��ت م��م��ث��ل��ي��ة ال��س��ي��دم��ح��م��د تقي
المدرسي في البحرين أعمال مؤتمر القرآن
ال��ك��ري��م ف��ي دورت����ه ال��راب��ع��ة م��س��اء الجمعة
الماضي وال���ذي انطلقت أعماله ف��ي الفترة
ما بين  21 - 20مايو /أيار الجاري في مأتم
أبوصيبع الكبير شمال العاصمة (المنامة)،
بحضور علماء وف��ي مقدمتهم نجل المرجع
ال��دي��ن��ي ال��س��ي��د س��ج��اد ال��م��درس��ي وع���دد من
المثقفين والمؤسسات القرآنية في البحرين
والسعودية.
وألقى كلمة االفتتاح المنسق العام للمؤتمر
ومدير ممثلية المرجع المدرسي سيدمحمود
ال��م��وس��وي ،مبينا أن «ال��م��ؤت��م��ر ه��و الكلمة
السواء وهو األرضية التي منها ننطلق للتقدم
ف��ي عملية ال��ت��داول ال��ق��رآن��ي لنرسم هويتنا
الحضارية وإن تداولنا القرآني ليس ت��داو ًال
ح��ول القرآن فإننا ال نشكك في مقدرة القرآن
ح���ول ال��ع��ط��اء ،وق���د ت��ج��اوزن��ا ت��ل��ك المرحلة
عبر اإليمان والتسليم ببصائر القرآن الكريم
لننطلق من إيماننا وتسليمنا لقدرة القرآن
الكريم التي يخرج بها ال��ن��اس م��ن الظلمات
إلى النور في جميع مجاالت الحياة وأن هذا
التداول القرآني هو تداول آليات القرآن الكريم
ودالالتها».
وتحدث الموسوي عن موضوع المؤتمر
الذي يعتبر من الموضوعات الحساسة وهو
م��وض��وع «ال��ن��ظ��ام السياسي اإلس�لام��ي في
التصور القرآني» التي اعتبرها «معجزة من
معجزات القرآن العديدة ليس في تقدم طرحه
وحسب ،بل في أص��ل اح��ت��واء ال��ق��رآن الكريم
على النظام السياسي ،فالقرآن الكريم قد سرد
لنا مبادئ السياسة وبين لنا ض��رورة رفض
الظلم ونصرة الحق في الواقع».
ونسبت الممثلية ،ف��ي تقرير م��ص��ور ،عن

وفد جمعية العمل اإلسالمي خالل لقائه برئيس مجلس النواب

خارج أعضائها للتحدث باسمها في هذا األمر».
وأوض�ح��ت الجمعية «أنها شكلت منذ نوفمبر /تشرين
الثاني الماضي لجنة خاصة وعقدت مجموعة من ال��ورش
لدراسة موضوع االنتخابات ،وقد أنيطت بتلك اللجنة مهمة
دراسة الوضع السياسي العام بخصوص جدوى المشاركة
أو المقاطعة وم��ا هو البرنامج في الحالتين ،على أن ترفع
تلك اللجنة المختصة بعد االنتهاء من دراستها التوصيات

ال�لازم��ة في ش��ان العملية االنتخابية بشكل ع��ام ،وكما هو
مخطط في أه��داف اللجنة أن تستند أمانة الجمعية للدورة
الجديدة في أي ق��رار تتخذه على تلك التوصيات س��واء في
المشاركة أو المقاطعة».
وأك��دت أن «اللجنة ال�م��ذك��ورة ل��م ت��رف��ع حتى اآلن ال��رأي
النهائي في الموضوع ،وقد تأخرت في ذلك بسبب انعقاد
المؤتمر االنتخابي العام الذي تم فيه اختيار أمانة جديدة».

جمشير« :خارجية الشورى» راعت المصلحة
العليا وسيجني الوطن ثمارها قريب ًا
§ القضيبية  -مجلس الشورى

المتحدثون في مؤتمر القرآن الكريم

األمين العام لجمعية العمل اإلسالمي ،الشيخ
محمدعلي المحفوظ قوله تحت عنوان «النظام
السياسي وض���رورة التأصيل القرآني» إنه
ف��ي ع��ص��ر ط��غ��ت ع��ل��ي��ه ال��ف��ت��ن وال��ص��راع��ات
وال��ن��زاع��ات الب��د من التواصل مع ال��ق��رآن لما
له من دور محوري في صياغة نظام حياتنا
وترشيد قضايانا باتجاه األفضل واألصلح
واألقوم».
واستطرد المحفوظ أن القرآن يمثل ثقافة
الحياة بكل ما للكلمة من معنى فتحمل آياته
حيوية ال نظير لها ف��ي أي تنظيرات فكرية
ون��ظ��ري��ات وضعية على الصعيد المعنوي
وال��م��ادي واألخ�لاق��ي و التربوي والسياسي
واالجتماعي.
وأردف قائ ًال «إننا مدعوون إلى االنفتاح
على ثقافة القرآن الكريم والعمل بتوجهاته
والسير في ركبه وأن القرآن الكريم يحتاجه
الفرد على صعيد واح��د ويحتاجه المجتمع
على صعيد المجموع ب��ع��ي��داً ع��ن التمحور
ح��ول ال��ذات واالن��غ�لاق على النفس في قبال
اآلخرين ووضع القرآن الكريم أرضية لبناء

البدء بإنشاء قاعة محمد المناعي
الخيرية للمناسبات بالقضيبية
§ المنامة  -مجلس بلدي العاصمة
[ قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة طارق طه الشيخ إنه تم البدء بإنشاء صالة
المناسبات الخيرية الواقعة بمواقف جامع القضيبية على نفقة الوجيه محمد عبداهلل
المناعي.
وأوض��ح الشيخ أن «الفكرة ب��دأت منذ نحو  4أع��وام وم��رت بعدة مراحل بداية من أخذ
الموافقة من قبل وزير العدل والشئون اإلسالمية والذي قام بدوره بمخاطبة الديوان الملكي
للموافقة على إنشاء الصالة حيث كانت األرض تابعة للديوان وتم الرد بالموافقة وتوجيه
من جاللة الملك ومن ثم تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن أخذ الموافقات من الجهات الخدمية
والتي بدورها قامت بالتعاون بالترخيص لهذه الصالة والتي طالما انتظرها األهالي بفارغ
الصبر».
وأشار إلى أن أهالي الدائرة كانوا في أشد االحتياج لهذه الصالة وأنها ستقوم بخدمة كبيرة
لهم ،مضيف ًا أن الصالة سيطلق عليها اسم صاحب الدعم الوجيه محمد عبداهلل المناعي والذي
لم يتأخر في الموافقة على بناء الصالة على نفقته الخاصة عندما تم اقتراح ذلك عليه ،كما
سيقوم باإلشراف على الصالة صندوق القضيبية الخيري.
وأض��اف أن الصالة تحتوي على  4محالت تجارية ستعود إي��رادات��ه��ا لصالح األعمال
الخيرية وبالتحديد لدعم المقبلين على ال��زواج في الصالة وتسع هذه الصالة لنحو 300
شخص وتحتوي على قاعة رئيسية وقاعة لألكل ،باإلضافة إلى مقر دائم لصندوق القضيبية
الخيري .وق��ال الشيخ« :إن مكتب عالم الهندسة ال��ذي يشرف عليه شوقي الشيخ قد قام
بعمل التصاميم التفصيلية للمشروع بصفة تطوعية ما يؤكد واقع الشراكة المجتمعية في
المشاريع ذات الطابع الخدمي».

النظام االجتماعي السياسي بطريقة راقية».
وذك��ر التقرير المطول أن «أوراق المؤتمر
ج��اءت منسجمة م��ع األه���داف التي وضعها
منظمو هذه الفعالية ،حيث حملت العناوين
التالية :ال��ورق��ة األول��ى« :النظام السياسي
اإلس�لام��ي ب��ي��ن ال��ت��ص��ور ال��ق��رآن��ي وال��ت��ص��ور
الوضعي» للشيخ سعيد ال��ن��وري ،والورقة
الثانية« :النظام السياسي اإلس�لام��ي بين
ال��ث��واب��ت وال��م��ت��غ��ي��رات» للشيخ عبدالغني
ع��ب��اس (م���ن ع��ل��م��اء ال��س��ع��ودي��ة ،وال���ورق���ة
ال��ث��ال��ث��ة« :ف��ق��ه ال��دس��ت��ور وأح���ك���ام ال��دول��ة
اإلس�لام��ي��ة ف��ي المفهوم اإلس�لام��ي» لباحث
وك���ات���ب ف���ي ال���ش���أن ال���دي���ن���ي وال��س��ي��اس��ي
راش���د ال��راش��د ،وال��ورق��ة ال��راب��ع��ة« :تجربة
أول حكومة إسالمية ف��ي المدينة المنورة،
إس��ه��ام��ات��ه��ا وس��م��ات��ه��ا» ،ل��رئ��ي��س المجلس
ال��ع��ل��م��ائ��ي س��ي��دم��ج��ي��د ال��م��ش��ع��ل ،وال���ورق���ة
الخامسة« :الدولة اإلسالمية أمر الرب وأمنية
البشرية ،أهدافها ،معالمها ،نموذجها» لنائب
األمين العام لجمعية العمل اإلسالمي لشيخ
عبداهلل الصالح.

وفد كوري يعرض خدمات
لتطوير محمية عراد
§ المنامة  -بنا
[ قدم وفد من مؤسسة تاماتو آرت من جمهورية
ك��وري��ا الجنوبية ،خ�لال استقبال رئيس الهيئة
العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة،
الوفد بمكتب سموه ،عرضا يتضمن نماذج وأفكارا
لتطوير الخدمات بمحمية دوحة عراد.
واع��رب سمو الشيخ عبداهلل عن تقديره للوفد
الكوري لما طرحه من أفكار حول تطوير المحمية،
واكد سعي الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات
المعنية بتطوير المحميات الطبيعية في المملكة
بما يتماشى مع األهداف المنشودة لتحقيق المزيد
م��ن ال��وع��ي والثقافة البيئية ع��ن ه��ذه المحميات
وتعزيز دورها السياحي والترفيهي.
وأوضح سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة
أن محمية دوح��ة ع��راد أصبحت اليوم واح��دة من
المحميات المتميزة التي تلقى إقباال من المواطنين
والمقيمين لما تضمه من مرافق خدماتية وتعرفية،
إذ تعتبر ه��ذه المحمية إح��دى المحميات المهمة
وموطن ألنواع مختلفة من الطيور المائية المقيمة
والمهاجرة وأشجار القرم.

[ أك��د رئيس لجنة الشئون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى،
ع��ب��دال��رح��م��ن ج��م��ش��ي��ر ،أه��م��ي��ة ال��م��ش��اري��ع
واالقتراحات التي أقرتها اللجنة خالل دور
االنعقاد الرابع ،مشيراً إلى أن الدور األخير
يعتبر دور الحصاد ال��ذي جنت م��ن خالله
السلطة التشريعية نتائج ال��ج��ه��ود التي
تم بذلها والتي تستهدف بالدرجة األولى
مصلحة الوطن والمواطنين.
وبين جمشير أن اللجنة راعت من خالل
تقاريرها التي تم رفعها للمجلس المصالح
العليا للوطن ،الفت ًا إلى أن األيام والسنون
ال���ق���ادم���ة س��ت��ب��ي��ن ج����دوى ه����ذه ال���ق���رارات
ال��ت��ي س��ي��ت��ض��ح م���دى ت��أث��ي��ره��ا اإلي��ج��اب��ي
ع��ل��ى األج��ي��ال ال��ق��ادم��ة س���واء فيما يتعلق
ب��االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة أو ال��م��ع��اه��دات
األم��ن��ي��ة أو غ��ي��ره��ا م���ن ال��م��واض��ي��ع ال��ت��ي
تضمنتها المشروعات واالق��ت��راح��ات التي
ناقشتها اللجنة.
وأف���اد رئ��ي��س لجنة ال��ش��ئ��ون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني أن ما قدمته اللجنة
خ�ل�ال دور االن��ع��ق��اد ال���راب���ع أث��ب��ت حرفية
وم��ه��ارة ع��ال��ي��ة ل��دى األع��ض��اء ،وبصفتهم
ي��م��ث��ل��ون م��ج��ل��س أه����ل ال���خ���ب���رة وال�����رأي،
مشدداً على أن ال��دور المطلوب من أعضاء
السلطة التشريعية هو أن يكونوا قادرين
على اتخاذ ال��ق��رارات المناسبة في الوقت
المناسب دون التأثر بأي مؤثرات خارجية
أو ضغوط ق��د تثنيهم ع��ن قناعاتهم ،وهي
صفة توافرت لدى أعضاء اللجنة.
وأكد أن اللجنة حرصت خالل مناقشاتها
للموضوعات المحالة إليها على االستماع
لجميع آراء ال��ج��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة ،سعيا
ل��ل��خ��روج ب��م��ش��روع��ات ق��وان��ي��ن متكاملة
تعكس وجهة النظر المجتمعية بقطاعاتها
وش��رائ��ح��ه��ا وم��ؤس��س��ات��ه��ا ،ب��ح��ي��ث ت��ك��ون
ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى دراي������ة ب���ج���وان���ب م��ش��روع
القانون وانعكاساته اإليجابية والسلبية
وهي تبني قرارها النهائي بشأنه.
وأش����ار إل���ى أن ال��ل��ج��ن��ة اس��ت��ط��اع��ت عقد
م��ا مجموعه ( )17اجتماعا ،تمت خاللها
مناقشة ( )25مشروعا بقانون واق��ت��راح
ب��ق��ان��ون واح���د وذل���ك بصفة أص��ل��ي��ة ،فيما
أسفرت مناقشات اللجنة عن إع��داد ()25
ت���ق���ري���را ت��ض��م��ن��ت رأي ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ه��ائ��ي

عبدالرحمن جمشير
كما بين أن اللجنة بحثت مشروع قانون
بخصوص الموضوعات التي تم نظرها.
بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية
وم��ن بين ال��م��وض��وع��ات ال��ت��ي ناقشتها
االستثمارات بين حكومة مملكة البحرين
اللجنة خ�لال دور االنعقاد ال��راب��ع مشروع
وح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة ب��ل��غ��اري��ا ،وم��ش��روع
ق��ان��ون بالتصديق على اتفاقية التعاون
ق���ان���ون ب��ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ان��ض��م��ام مملكة
األم���ن���ي ب���ي���ن ح���ك���وم���ة م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن
ال��ب��ح��ري��ن إل���ى ات��ف��اق��ي��ة ال��ح��م��اي��ة ال��م��ادي��ة
وح��ك��وم��ة الجمهورية اليمنية ،وم��ش��روع
ل��ل��م��واد ال��ن��ووي��ة وت��ع��دي�لات��ه��ا ،وم��ش��روع
ق���ان���ون ب��ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال��ن��ق��ل
ق���ان���ون ب��ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ان��ض��م��ام مملكة
البحري ل�لأغ��راض التجارية بين حكومة
البحرين إلى االتفاقية الدولية لقمع أعمال
م��م��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن وح���ك���وم���ة ج��م��ه��وري��ة
اإلره���اب ال��ن��ووي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى مشروع
اليونان ،ومشروع قانون بالموافقة على
قانون بالموافقة على تعديل الفقرة ( )1من
االنضمام إلى االتفاقية الدولية لالستعداد
المادة ( )20من اتفاقية القضاء على جميع
وال��ت��ص��دي وال��ت��ع��اون ف��ي م��ي��دان التلوث
أشكال التمييز ضد المرأة ،فض ًال عن مشروع
الزيتي ( )OPRCللعام  ،1990ومشروع
قانون بالموافقة على تعديل المادتين ()8
ق��ان��ون بالتصديق على اتفاقية التجارة
و( )18من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون
ال��ح��رة ب��ي��ن دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ل��دول
ال��ج��م��رك��ي (م��ن��ظ��م��ة ال��ج��م��ارك ال��ع��ال��م��ي��ة)
الخليج العربية وجمهورية سنغافورة.
للعام  ،1950ومشروع قانون بالموافقة
وأض��اف أن اللجنة ناقشت أيض ًا خالل
على االنضمام إلى اتفاقية األمان النووي،
دور االنعقاد الرابع االقتراح بقانون بشأن
وم���ش���روع ق���ان���ون ب��ش��أن ح��ظ��ر ال��ت��ع��ام��ل
حماية أس���رار ووث��ائ��ق ال��دول��ة ،وم��ش��روع
م��ع ال��ك��ي��ان اإلس��رائ��ي��ل��ي ،وم��ش��روع قانون
ق��ان��ون بالتصديق على الميثاق المعدل
بتعديل ب��ع��ض أح��ك��ام ق��ان��ون العقوبات
ل��م��ن��ظ��م��ة ال��م��ؤت��م��ر اإلس��ل�ام����ي ،وم���ش���روع
ال���ص���ادر ب��ال��م��رس��وم ب��ق��ان��ون رق���م ()15
ق��ان��ون بالتصديق على النظام األساسي
ل��س��ن��ة  .1976وت���وج���ه ج��م��ش��ي��ر بالشكر
ل��م��رك��ز ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ج��ن��ائ��ي��ة لمكافحة
وال��ت��ق��دي��ر ألع��ض��اء ال��ل��ج��ن��ة «ل��م��ا أظ��ه��روه
المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج
م���ن روح م��س��ئ��ول��ة ع��ك��س��ت��ه��ا ال��م��ن��اق��ش��ات
ال��ع��رب��ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ش��روع ق��ان��ون
ال��ت��ي دارت خ�لال اجتماعات اللجنة ،وما
ب��ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة األم���م المتحدة
قدمه المستشارون بالمجلس للجنة من
ل��م��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد ،ف���ض�ل�اً ع���ن م��ش��اري��ع
مساعدة ورأي» ،كما وج��ه الشكر ألعضاء
ب��ش��أن ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ات تجنب
المجلس لثقتهم في عمل اللجنة وتفاعلهم
االزدواج الضريبي وم��ن��ع التهرب المالي
مع التقارير التي أنجزتها وتمت مناقشتها
من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس
في جلسات المجلس ،مثمن ًا ما حظيت به
المال بين حكومة مملكة البحرين وكل من
اللجنة من تعاون وتفاعل من جانب ممثلي
حكومة بلجيكا ،جمهورية بلغاريا ،أيرلندا
مختلف ال��وزارات والمؤسسات الحكومية
 ،دوقية لكسمبورغ ،الجمهورية الفرنسية،
واألهلية.
جمهورية أوزبكستان.

إدخال مشيمع المستشفى
إلجراء فحوصات طبية
§ جدحفص – محمد الجدحفصي

حسن مشيمع

[ أُدخل أمين عام حركة حق (غير المرخصة)
ح��س��ن مشيمع م��س��اء أم���س (ال��س��ب��ت) مجمع
السلمانية الطبي وذلك إلجراء فحوصات طبية
للنظر ف��ي إمكانية إزال���ة شحمة لحمية خلف

األنف .وبين مشيمع قائالً« :إنني أعاني منذ فترة
طويلة من ضيق في التنفس ،لكن ومنذ عودتي
مؤخراً من بريطانيا س��اءت حالتي كثيراً ولهذا
قرر األطباء إدخالي المستشفى ألخذ عينات من
خلف األنف وذلك للتأكد من نوعيتها والنظر في
إمكانية إزالتها».

