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14 ربيع الثاني 1438

�سيد علي املحافظة

مروة خمي�س

“فيديو” يت�سبب 
يف �إغالق “رويان” 

�ملنام���ة - وز�رة �ل�س���ناعة و�لتجارة 

�ل�س���ناعة  وز�رة  �أغلق���ت  و�ل�س���ياحة: 

و�لتجارة و�ل�س���ياحة جميع ف���روع بر�د�ت 

و�س���وبرماركت روي���ان �لتجاري���ة و�لبالغ 

���ا ملدة 15  عدده���ا 5 حم���ات غلًقا �إد�ريًّ

يوًما، و�أحالت �أ�سحابها للنيابة �لعامة.

وج���اء �لقر�ر، يف �س���وء �لفيديو �لذي 

تناقلت���ه و�س���ائل �لتو��س���ل �الجتماع���ي 

و�لذي يب���ني �ختاف �الأ�س���عار بني �لرف 

م���ع  �ل���وز�رة  �لبي���ع. وتفاعل���ت  ونقط���ة 

�لفيدي���و يف �حلال، و�أثبت مفت�س���و �إد�رة 

و�نخ���ذو�  �لو�قع���ة  �مل�س���تهلك  حماي���ة 

�الإج���ر�ء�ت �لقانونية �ملتمثلة يف �إ�س���د�ر 

ق���ر�ر وز�ري بغل���ق �ملح���ات �ملذك���ورة 

�إىل  وحتوي���ل �لقائم���ني عليه���ا 

�لنيابة �لعامة.

بريطانيا: يجب �لت�سدي 

لأفعال اإيران العدائية 

�أبوظبي � �س���كاي نيوز عربية: �أكد 

وزير �س���وؤون �ل�رصق �الأو�سط و�إفريقيا 

بوز�رة �خلارجية �لربيطانية توبايا�س 

�إلوود ع���زم باده بناء حتالف قوي مع 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 

يف �لفرتة �ملقبلة.

وقال يف ت�رصيحات على “تويرت” 

�إن �أمن �خلليج ه���و �أمن بريطانيا و�أن 

على �جلانب���ني �لعمل معا للت�س���دي 

الأفع���ال �إير�ن �لعد�ئي���ة يف �ملنطقة، 

�س���و�ء يف لبنان �أو �لعر�ق �أو �ليمن �أو 

�سوريا �أو دول �خلليج.

 

�ملنام���ة - بن���ا: نياب���ة ع���ن رئي�س �ل���وزر�ء 

�س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان 

�آل خليفة، ��س���تقبل نائب رئي����س جمل�س �لوزر�ء 

�سمو �ل�سيخ علي بن خليفة �آل خليفة مدير معهد 

�ل�س���ام �ل���دويل تريي الر�س���ن. و�أكد �س���موه �أن 

مملك���ة �لبحرين يف ظل قيادته���ا �حلكيمة تدعم 

جميع �جلهات و�ملوؤ�س�س���ات �لتي تتبنى وتعمل 

م���ن �أجل �ل�س���ام كقيمة �إن�س���انية نبيل���ة، �إمياًنا 

منها باأن ��س���تتباب �ل�سام هو �لركيزة �ل�رصورية 

للمجتمع���ات و�ل�س���عوب وه���ي يف طريقه���ا على 

�سعيد �لتنمية و�لتطوير.

البحرين تدعم كل من يعمل لأجل ال�سالم

الجتماعية امل�ساعدات  من  م�ستفيد  األف   15

مليونا دينار ديون الأرا�سي ال�سناعية

املخالف الإعالن  غرامة  دينار   200

قال وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية جميل حميد�ن �إن عدد �الأ�رص �مل�سنفة 

حتت مظلة �مل�ساعد�ت �الجتماعية �مل�سجلة يف  �ل�سجات بح�سب �لقانون رقم 

18 ب�ساأن �ل�سمان �الجتماعي بلغت 14 �ألفا و901 �أ�رصة حتى دي�سمرب 2016. 
وذكر يف رده على �س���وؤ�ل برملاين للنائب جميلة �ل�س���ماك �إىل �أن �لوز�رة 

تق�س���م �لفئ���ات �مل�س���تحقة للم�س���اعدة �إىل ق�س���مني، �الأوىل معدومة �لدخل، 

و�لتي يتم �رصف 70 دينار� لاأ�رصة �ملكونة من فرد و�حد، و120 دينار� لاأ�رصة 

�لت���ي يرت�وح عدد �أفر�دها من 2 �إىل 4، و150 دينار� لاأ�رص �لتي عدد 

�أفر�دها 5 فاأكرث.

        نادر الغامن من املنامة 

ذكر وزي���ر �ل�س���ناعة و�لتجارة و�ل�س���ياحة ز�ي���د �لزي���اين �أن �إجمايل 

�لديون على �أ�س���حاب �الأر��س���ي �ل�س���ناعية �ملخالف���ني بلغت 6 مايني 

دين���ار، وهي ديون مرت�كمة مل تدفع، وتبق���ى منها مليونا دينار موجودة 

يف �أروقة �ملحاكم، منها ق�سية تبلغ قيمة �ملطالبة فيها 800 �ألف دينار. 

وق���ال �إن �لرب���ع �الأول م���ن �لعام �جلاري �سي�س���هد �إجازة �لت�س���ميم 

�لنهائ���ي ملرك���ز �لبحرين �ل���دويل للمعار����س �جلديد و�ملقرر ت�س���ييده 

بالقرب من حلبة �لبحرين ل�س���باقات �ل�س���يار�ت، و�سي�سم فندقا 

من فئة 4 جنوم، وجممعا جتاريا.

��س���تعر�س جمل�س �أمانة �لعا�سمة يف جل�سته �العتيادية �أم�س م�سودة 

مر�س���وم بقانون ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم �الإعانات ت�سمن �لقانون 30 

مادة، �إذ �أجرى �أع�ساء �ملجل�س تعديات عليها ح�سب مرئياتهم.

ويعاق���ب مبوج���ب �مل���ادة )24( بغر�م���ة ال تتج���اوز 200 دينار كل 

من و�س���ع �إعان���ا باملخالفة لل�رصوط و�الأو�س���اع �لو�ردة يف ه���ذ� �لقانون 

و�لق���ر�ر�ت �ملنفذة له، وللبلدية �إ�س���افة �إىل �لعقوبة �ملذكورة �حلق يف 

حت�س���يل مبل���غ وقدره 10 دنانري عن كل يوم و�س���ع فيه �الإعان 

باملخالفة الأحكام هذ� �لقانون.
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دولنا بحاجة للتعاي�ش وال�ستقرارما�سون يف �سيانة حقوق الإن�سان
كامريون: اأمن البحرين ِمن اأمن بريطانيا... رئي�س الوزراء:االلتزام بها جزء اأ�سا�س من هوية البحرين... العاهل:

الركيزة ال�سرورية لل�سعوب نحو التنمية... �سمو ال�سيخ علي بن خليفة:

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د عاه���ل �لباد 

�س���احب �جلالة �مللك حمد بن عي�س���ى 

�آل خليفة �أن مملكة �لبحرين ما�س���ية يف 

نهجها �لثابت يف �سيانة حقوق �الإن�سان.

 و�س���دد جالته على �لتز�م �ململكة 

�لدولية  بجمي���ع �ملو�ثي���ق و�لقو�ن���ني 

�ملتعلق���ة بحقوق �الإن�س���ان، و�لتي هي 

جزء �أ�سا�س من ثقافة �لبحرين وهويتها 

�لعربية وعقيدتها �الإ�سامية.

جاء ذلك ل���دى ��س���تقبال جالة 

�أم����س  �ل�س���افرية  �ملل���ك يف ق����رص 

رئي�س و�أع�س���اء جمل�س �ملفو�سني 

برئا�س���ة  �لوطني���ة  باملوؤ�س�س���ة 

عبد�لعزي���ز �أبل، �إذ رفعو� �إىل جالته 

جالته �لتقريرين �ل�سنويني 

للعامني 2015 و2016.

�ملنام���ة - بنا: قال رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي 

�الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة “�إننا جميعنا يف هذه �ملنطقة 

نحت���اج �أن نعي����س ونتعاي�س ب�س���ام و�أن تكون دولنا م�س���تقرة 

و�آمنة”. وكان �س���احب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء قد ��ستقبل 

بق�رص �لق�س���يبية �أم�س رئي����س وزر�ء �ململكة �ملتحدة �ل�س���ابق 

ديفيد كامريون؛ مبنا�سبة زيارته للباد. من جهته، �أكد كامريون 

�أن �أمن �لبحرين من �أمن بريطانيا؛ و�أن باده جادة د�ئما 

يف تقوية وتوثيق �لعاقات. 23

3• �سمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء م�ستقبا مدير معهد �ل�سام �لدويل	

• جالة �مللك م�ستقبا رئي�س و�أع�ساء �ملفو�سية باملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �الإن�سان	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبا رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �ل�سابق	

سمو الشيخ عيسى بن علي 
رجل اإلنجاز “العربي” الفريد
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