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«الشورى السعودي» يوافق على «التجارة اإللكترونية»

خادم الحرمين يمنح خالد الفيصل
وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبدالعزيز
منح خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز� ،أمري منطقة
مكة املكرمة الأمري خالد الفي�صل،
والأمري بدر بن عيداملح�سن ،و�شاح
امللك عبدالعزيز.
جاء ذلك ،خالل ا�ستقباله لهما �أم�س
يف ق�رص ال�سالم يف جدة ،حيث �أ�شاد
خادم احلرمني مبا قدمه الأمريين من
جهود وخدمات جليلة لوطنهم.
من جانبهما ،رف��ع الأم�ي�ران بهذه
املنا�سبة بالغ ال�شكر والتقدير خلادم
احلرمني ال�رشيفني ،على تكرميهما.
ع��ل��ى ج��ان��ب �آخ���ر ،واف���ق جمل�س
ال�شورى ال�سعودي خ�لال جل�سته
العادية التا�سعة والثالثني من
�أع��م��ال ال�سنة ال��ث��ال��ث��ة للدورة
ال�سابعة التي عقدها �أم�س ،برئا�سة
رئي�س املجل�س ال�شيخ د.عبدالله �آل
ال�شيخ على م�رشوع نظام التجارة
الإلكرتونية ،وذلك بح�ضور وزير
الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء وزير
ال��دول��ة ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى
بالنيابة حممد �آل ال�شيخ.
و�أو�ضح م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
د.يحيى ال�صمعان يف ت�رصيح عقب
اجلل�سة �أن املجل�س اتخذ ق��راره
بعدما ا�ستمع �إل���ى تقرير جلنة
ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ،ب�ش�أن
املو�ضوع تاله رئي�س اللجنة د.في�صل
�آل فا�ضل.
وكانت اللجنة قد طالبت يف تو�صيتها
ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا �إل���ى املجل�س
باملوافقة على التعديالت املقرتحة،
مبا ميكن من ت�سهيل التعامل التجاري
الإل��ك�تروين ال��ذي ب��ات م�ستخدم ًا

• امللك سلمان مستقبالً األمير خالد الفيصل واألمير بدر بن عبداحملسن

على نطاق وا�سع� ،شام ًال ع��دد ًا من
املنتجات.
وقد �أيد عدد من �أع�ضاء املجل�س خالل
مداخالتهم التعديالت املقرتحة التي
ت�ضمنت عدد ًا من التعديالت النظامية
وال�صياغية ،م�ؤكدين �أهميتها يف
تنظيم التجارة الإلكرتونية وحتقق
�أه�����داف ال��ت��اج��ر وت�����ض��م��ن حقوق
امل�شرتي.
ويهدف م�رشوع النظام �إل��ى تنظيم
امل�����س��ائ��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة بالتجارة
�سواء فيما يخ�ص موفر
الإلكرتونية
ً
اخل��دم��ة �أو امل�ستهلك وم��ا يتعلق

ببياناته ال�شخ�صية الإلكرتونية،
وك��ذل��ك الأح��ك��ام املتعلقة بالعقد
الإل��ك�تروين واملحالت الإلكرتونية
وجهات توثيقها ،عالوة على امل�سائل
املتعلقة بال�رشاء عن طريق املن�صات
الإلكرتونية و�ضوابطها وتنظيمها وما
يتعلق بحقوق امل�ستهلك عند التعاقد
�أو ال�رشاء.
و�أفاد د.ال�صمعان �أن املجل�س ناق�ش
بعد ذلك تقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية
يف �ش�أن م�رشوع نظام كليات التعليم
العايل الع�سكري ،تاله رئي�س اللجنة
د.علي ال�شهراين.

ويتكون م�رشوع النظام من «»35
م��ادة ،ويهدف �إل��ى ج��ودة مدخالت
وخم��رج��ات امل�ؤ�س�سات التعليمية
الع�سكرية العالية.
وطالبت اللجنة يف تو�صيتها التي
تقدمت بها �إلى املجل�س باملوافقة
على م�رشوع نظام كليات التعليم
الع�سكري العايل.
ويف نهاية املناق�شة وافق املجل�س
على منح اللجنة مزيد ًا من الوقت
لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �آراء
ومقرتحات والعودة بوجهة نظرها
�إلى املجل�س يف جل�سة مقبلة.

مجلس الشورى ناقش قانون تلقي «أموال الزكاة»

قطر تحتفل بأسبوع المرور العربي
نظمت �إدارة التوعية املرورية بالإدارة العامة
للمرور القطرية معر�ض ًا مروري ًا وقامت بتوزيع
عدد من املطبوعات على ال�سائقني ومرتادي
الطريق على هام�ش فعاليات �أ�سبوع املرور
العربي الذي حتتفل به الإدارة كل عام �أ�سوة
ب��الإدارات املرورية يف كافة ال��دول العربية
وذلك بالتزامن مع اليوم العاملي للمرور الذي
ن�ش�أ عام  1969عندما �أقره م�ؤمتر جنيف ثم
تبنته جامعة الدول العربية يف  1972وحتى
الآن وذلك لتنبيه ولفت اجلميع �إلى خطورة
ح���وادث ال��ط��رق التي ت�سبب وف��ي��ات الآالف
�سنوياً.
وي�أتي االحتفال هذا العام  2019حتت �شعار «
القيادة ت�ضمن �سالمتك والآخرين « للت�أكيد على
�أهمية القيادة الآمنة التي ت�ضمن �سالمة ال�سائق
واملرافقني له يف ال�سيارة وكذلك �سالمة قائدي
ال�سيارات الأخرى وامل�شاة على الطرق.
ويهدف �أ�سبوع املرور العربي الذي يتم االحتفال
الداخلية
به �سنوي ًا ب�إ�رشاف جمل�س وزراء
ّ
العرب �إلى توعية الر�أي العام ب�أهمية تكامل
�أدوار جميع املعنيني مبو�ضوع ال�سالمة على
الطريق ،كما يتيح الفر�صة �أمام الدول العربية
التي تعاين كباقي دول العامل من �آفة حوادث
املرور ملزيد الوقوف على الظاهرة وما ينتج
عنها من خماطر والبحث عن �أهم احللول التي
من �ش�أنها احلد من الآثار ال�سلبية الناجمة عنها

حيث متثّل حوادث املرور هاج�سا لكافة �أفراد
املجتمع لكونها ت�ستنزفه يف �أه��م مقوماته
ومكوناته الفاعلة �إ�ضافة �إلى ما تخلفه من
ت�أثريات وم�شاكل اجتماعية وخ�سائر مادية
�ضخمة.
وتعترب قطر يف مقدمة الأقطار العرب ّية التي
التزمت باالحتفال ب�أ�سبوع امل��رور العربي
�إدراك � ًا منها لأهم ّية التوعية بقواعد ال�سالمة
املرورية و�إ�سهام ًا يف اجلهود الدولية ملواجهة
امل�شكالت املرورية.
وحتر�ص الإدارة العامة للمرور خالل االحتفال
بهذه املنا�سبة على �أهمية �ضبط ال�سلوك
امل����روري واالل��ت��زام بالقوانني امل��روري��ة
والتوعية مبخاطر احل��وادث وما ينتج عنها
من وفيات و�إ�صابات نتيجة عدم تق ّيد بع�ض
ال�سائقني بقواعد ال�سري على الطرق.
ويهدف االحتفال �إلى رفع م�ستوى الوعي بقواعد
املرور وقوانينه لدى جميع م�ستخدمي الطريق
من �سائقي ال�سيارات وامل�شاة ،وتعزيز الثقافة
املرورية لدى خمتلف �رشائح املجتمع لبث
ر�سائل التوعية املرورية وتثقيف م�ستخدمي
الطرق بقواعد ال�سالمة املرورية.
كما يتم الرتكيز خالل االحتفال على توعية
الفئات الأكرث ت�رضر ًا من احل��وادث املرورية
وك��ذل��ك الأ���ش��خ��ا���ص الأك�ث�ر ت�سبب ًا يف هذه
احلوادث ،كما يتم الرتكيز على توعية الأ�رس

و�أولياء الأمور ،وال�شباب.
يف �ش�أن قطري �آخ��ر ،عقد جمل�س ال�شورى
القطري جل�سته الأ�سبوعية العادية ام�س
برئا�سة �أحمد بن �آل حممود.
وناق�ش املجل�س خالل اجلل�سة م�رشوع قانون
ب�ش�أن تنظيم تلقي و��صرف �أم���وال الزكاة،
وي�شتمل امل�رشوع على �إن�شاء �صندوق الزكاة
 ،ومبوجبه تتولى الإدارة املخت�صة بوزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية تلقي �أموال الزكاة
و�رصفها يف الأوجه املقررة �رشع ًا .
وب��ع��د املناق�شة �أح����ال املجل�س م�رشوع
القانون املذكور �إلى جلنة ال�ش�ؤون القانونية
والت�رشيعية لدرا�سته ورفع تقرير ب�ش�أنه �إلى
املجل�س .
ووا�صل جمل�س ال�شورى القطري جل�سته حيث
ناق�ش تقرير جلنة ال�ش�ؤون الثقافية والإعالم
حول طلب املناق�شة العامة ب�ش�أن التعليم يف
قطر .
وا�شتملت تو�صيات اللجنة على �أربعة حماور،
يف مقدمتها حم��ور تطوير امل��ن��اه��ج حيث
�أو�صت باحلر�ص على ت�أكيد الهوية الإ�سالمية
والعربية والوطنية للمجتمع القطري يف
املناهج الدرا�سية وبتوحيد املناهج يف
مادتي اللغة العربية والإ�سالمية على م�ستوى
املدار�س احلكومية واخلا�صة و�إل��زام الطلبة
القطريني بها .

ناقشت مقترح المشاركة في المعارض الدولية للترويج للتعليم بالسلطنة

عمان :تفعيل توصيات استقطاب الطلبة الدوليين
ع��ق��دت وزارة التعليم العايل
العمانية ممثلة «باللجنة املكلفة
بتفعيل ت��و���ص��ي��ات حلقة عمل
تعزيز ا�ستقطاب الطلبة الدوليني
مب ��ؤ���س�����س��ات التعليم العايل
اخل��ا���ص��ة» اج��ت��م��اع��ا ملتابعة
تنفيذ تو�صيات حلقة عمل تعزيز
ا�ستقطاب الطلبة الدوليني ،تر�أ�س
االجتماع املدير العام امل�ساعد
للرتاخي�ص واخلدمات التعليمية
باملديرية العامة للجامعات
والكليات اخلا�صة رئي�س اللجنة
وليد العتيقي.
وا�ستعر�ض االجتماع ما متّ تنفيذه
من تو�صيات حلقة العمل والتي
متثلت يف جاهزية الإطار الوطني
مل��ع��ادل��ة امل����ؤه�ل�ات الدولية
واحل�صول على ت�سهيالت لت�أ�شرية
الطالب ال���دويل وجمموعة من
اخلدمات املقدمة يف النقل الوطني
وال�����ص��ح��ة ،وم��ن��اق�����ش��ة مقرتح
امل�شاركة يف املعار�ض الدولية
والإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل�تروي��ج لقطاع
التعليم العايل يف ال�سلطنة ،كما
متّ التخطيط للمرحلة القادمة
حيث �سيتم و�ضع خطة للت�سويق
وال��دع��اي��ة الإع�لام��ي��ة وت�شجيع
امل�ؤ�س�سات لإكمال مرحلة االعتماد
واالعرتاف الدويل.
ت�أتي هذه اجلهود يف �إطار �سعي
جمل�س التعليم ووزارة التعليم

• جانب من االجتماع

العايل لت�شجيع م�ؤ�س�سات التعليم
العايل اخلا�صة لالنفتاح على
�سوق الطلبة الدوليني والذي ي�شهد
ريا يف ا�ستقطابهم على
تناف�سا كب ً
ً
امل�ستوى الدويل والإقليمي؛ نظرا
للمردود احل�ضاري واالقت�صادي
ل��وج��ود الطلبة ال��دول��ي�ين يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة

وا�ستثمار ال��واق��ع االقت�صادي
وال�سياحي والأمني لل�سلطنة.
وتعترب ال�سلطنة مناخا مالئما
لل�سياحة التعليمية وجذب الطلبة
والأك��ادمي��ي�ين �إل��ى م�ؤ�س�ساتها
والتي بلغت  28م�ؤ�س�سة تعليم
عال خا�صة منها  9جامعات و19
كلية ،تقدم جمموعة منوعة من

الربامج العلمية املميزة ،موزعة
على خمتلف مناطق وحمافظات
ال�سلطنة؛ حيث تنوع الطبيعة
والت�ضاري�س مع وج��ود جمتمع
مت�سامح ومنفتح على الآخرين
يف ظل قيم وتقاليد �أ�صيلة ،الأمر
الذي ي�سهم يف زيادة عدد الطلبة
الدوليني يف ال�سلطنة.

رئيسة مجلس النواب البحريني :نساهم
في تعزيز المنجزات الوطنية
�أ���ش��ادت رئي�سة جمل�س النواب
البحرينية فوزية زينل مبا يبذله
النواب من دورٍ فاعلٍ يف �إجناز
الت�رشيعات وتطوير القوانني،
وم��ا ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن متابعات
م�ستمرة ،وجهد د�ؤوب ومتوا�صل،
من �أجل حتقيق امل�صلحة الوطنية
العليا ،ونقل هموم وتطلعات
�أبناء ال�شعب البحريني.
و�أ�شارت �إلى �أن الدور الذي يقوم
به النواب من �ش�أنه �أن ي�ساهم
يف تعزيز املنجزات الوطنية،
ويدعم امل�ساعي الرامية لبلوغ
الأهداف التنموية� ،ضمن امل�سرية
الإ�صالحية ال�شاملة يف البحرين،
يف ظل القيادة احلكيمة للعاهل
البحريني امللك حمد بن عي�سى.
و�أكدت �أهمية ا�ستمرار بيئة العمل
الإيجابية بني النواب بذات الروح
والتعاون وبر�ؤية الفريق الواحد،
وموا�صلة الإجناز الربملاين �ضمن
امل�س�ؤولية الوطنية اخلال�صة،
ومب��ا يعك�س التطور املتنامي
للدميقراطية البحرينية.
جاء ذلك خالل اجتماعني عقدا يف
مكتب �صباح �أم�س الأول مع رئي�س
و�أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون الت�رشيعية
والقانونية ،وكذلك رئي�س و�أع�ضاء
جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
مبجل�س النواب.
وا�ستعر�ض ال��ل��ق��اءان �سري عمل
اللجنتني الت�رشيعية واملالية،
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى املو�ضوعات
املطروحة قيد النقا�ش ،حيث
�أكدت رئي�سة جمل�س النواب �أهمية
الدرا�سة الدقيقة واملو�ضوعية

• فوزية زينل

لكافة الت�رشيعات والقوانني،
و�رسعة الإجناز ،مبا ي�ضمن ا�ستمرار
العملية الربملانية بكفاءة عالية
وبعطاء م�ستمر،م�شيدة باحلرفية
والأداء املميز للنواب يف امللفات
نتائج
املختلفة ،وما حققوه من
ِ
مثمرة منذ بداية دور االنعقاد،
ك�إجناز برنامج عمل احلكومة،
وم��ا يبذل يف الوقت الراهن من
ٍ
جهد كبري يف متابعة ومناق�شة
امليزانية العامة للدولة.
على �صعيد �آخ���ر ،دان��ت وزارة
اخل��ارج��ي��ة البحرينية الهجوم

الإره��اب��ي ال���ذي ا�ستهدف مقر ًا
لل�رشطة يف مدينة بل خمري يف
�أفغان�ستان؛ م��ا �أدى �إل��ى مقتل
و�إ�صابة الع�رشات من الأ�شخا�ص،
م��ع��رب��ة ع���ن ����ص���ادق ال��ت��ع��ازي
واملوا�ساة لأهايل وذوي ال�ضحايا،
ومتنياتها ب�رسعة ال�شفاء جلميع
امل�صابني.
و�أك��دت وزارة اخلارجية ت�ضامن
ال��ب��ح��ري��ن م���ع �أف��غ��ان�����س��ت��ان،
جمددة موقفها الثابت والراف�ض
جلميع �أ�شكال العنف والتطرف
والإرهاب.

البحرين :مواصلة تعزيز التعاون
مع السعودية

• الشيخ سلمان بن خليفة مستقبالً عبدالله آل الشيخ

�أك��د وزي��ر املالية واالقت�صاد
ال��وط��ن��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي ال�شيخ
�سلمان بن خليفة على موا�صلة
تعزيز التعاون بني البحرين
وال�ســعودية يف القطاعات
املالية واالقت�صادية ،والدفع
بعالقات التعاون �إلى �أفق �أو�سع
على خمتلف ال�صعد وه��و ما
يحر�ص عليه العاهل البحريني
امل��ل��ك حمد ب��ن عي�سى وخ��ادم
احل���رم�ي�ن امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن

عبدالعزيز.
ون��وه بعمق العالقات الأخوية
وال���رواب���ط ال��ت��اري��خ��ي��ة التي
جتمع بني البحرين وال�سعودية
يف �شتى امل��ج��االت ،وا�ستمرار
الدعم والتعاون امل�شرتك بينهما
مبا يعود بالنفع على البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني.
جاء ذلك لدى لقائه جمع ال�شيخ
���س��ل��م��ان ب��ن خليفة وال�سفري
ال�����س��ع��ودي ل����دى البحرين

د.عبدالله �آل ال�شيخ ،حيث مت
بحث �سبل دعم وتطوير التعاون
امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني
يف خمتلف املجاالت.
وخ�ل�ال االج��ت��م��اع مت التطرق
�إل��ى ع��دد من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك وا�ستعرا�ض
�أح��دث التطورات وامل�ستجدات
ذات ال�صلة باالقت�صاد العاملي،
وبالتطورات اجلارية على �صعيد
القطاع املايل واالقت�صادي.

ولي عهد عجمان :توحيد القوات المسلحة
عالمة فارقة في تاريخ اإلمارات
�أك���د ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان ال�شيخ
عمار النعيمي �أن توحيد القوات
امل�سلحة عالمة فارقة يف تاريخ
االمارات .
وق��ال يف كلمة مبنا�سبة الذكرى
الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا
امل�سلحة �إن القرار احلكيم بتوحيد
قواتنا امل�سلحة �أثمر جي�شا قويا
ي�شكل درعا ح�صينا يك�رس �شوكة
الأعداء املرتب�صني بوطننا ويدافع
عن احل��ق وي�ساند الأ�شقاء عند
احلاجة.
و�أ�ضاف �أن القيادة و�ضعت ن�صب
�أعينها تطوير قواتنا امل�سلحة
وتعزيز قدراتها.
و�أو�ضح �أن بلوغ قواتنا امل�سلحة
م�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة م��ن التقدم
والتطور نتيجة طبيعية للجهود
امل�����ض��ن��ي��ة امل�����س��ت��م��رة �ضمن
ا�سرتاتيجية متكاملة لالرتقاء بها
وتعزيز قدرات �أبطالنا البوا�سل
الذين يلبون النداء عند احلاجة
وه��م ره��ن �إ���ش��ارة القيادة يف كل
وقت.
وقال« :نفخر اليوم ب�أبناء الوطن
ال��ذي��ن يت�سابقون لالنت�ساب
لقواتنا امل�سلحة �إمي��ان��ا منهم
بحجم امل�س�ؤولية امللقاة على

• ولي عهد عجمان الشيخ عمار النعيمي

عاتقهم وق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة التي
يتحلون بها جتاه وطنهم وحماية
ترابه واجنازاته ومكت�سباته».
و�أ�ضاف »:لن نن�سى �أبدا �شهداءنا
البوا�سل الذين بذلوا �أرواحهم
الطاهرة لرفع علم بالدنا عاليا
ون�رصة املظلوم وم�ساندة املحتاج

وه���ذه �أع��ل��ى درج���ات الت�ضحية
و�أقد�سها  ..ومثل �شهداء الإمارات
الأبرار قدوة ح�سنة يف الدفاع عن
الوطن وهذا لي�س بغريب على �أبناء
الإم��ارات الذين تربوا يف مدر�سة
زايد وت�رشبوا قيمها ومبادئها يف
العطاء والت�ضحية وال�شجاعة.

