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الفريق الوطني يدعو لإلقبال على

التطعيم ووقف التجمعات بالمنازل

المنامة  -بنا

أكد الفريق الوطني للتصدي لفيروس

خــيـ ً
ـارا من بين خــيــارات متعددة بل

للفيروس وخفض معدالت االنتشار

جــاء ذلــك خــال المؤتمر الصحافي

كــورونــا أن أفــضــل وسيلة للتصدي

)ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

)ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

هو االلتزام بــاإلجــراءات االحترازية
وال ــت ــداب ــي ــر الــوقــائــيــة والــتــعــلــيــمــات

ال ــص ــادرة عــن الــجــهــات المعنية ،مع

أهمية إقبال الجميع على التطعيم

ووقف التجمعات بالمنازل والمساكن،
منو ًها بأن االلتزام باإلجراءات ليس

هو واجب وطني.

الذي عقده الفريق الوطني للتصدي
لفيروس كــورونــا (كــوفــيــد )-19ظهر
أمــس في مركز ولــي العهد للبحوث
الــطــبــيــة وال ــت ــدري ــب بــالــمــســتــشــفــى

الـ ــعـ ــسـ ــكـ ــري لـــلـــحـــديـــث عـ ـ ــن آخـ ــر

مستجدات فيروس كورونا.
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نتعلماليوميكنكونقادةالغد

تحديث األنظمة لمواكبة االحتراف الرياضي

جاللة الملك :نتطلع لمواصلة المسيرة المشرفة للمنتخبات المحلية

الكوادر الشابة تسطر قصص نجاح للبحرين

سمو ولي العهد رئيس الوزراء :مبادرات لتعزيز المسيرة الرياضية والشبابية

المنامة  -بنا

أكـ ــد ع ــاه ــل ال ــب ــاد صــاحــب
ال ــج ــال ــة ال ــم ــل ــك ح ــم ــد بــن
عــيــســى آل خــلــيــفــة اهــتــمــام

الــمــمــلــكــة ب ــت ــط ــوي ــر جــمــيــع

التشريعات والقوانين التي
تــســهــم ف ــي ت ــق ــدم الــحــركــة

الرياضية والشبابية ،إضافة
إلى تحديث األنظمة بصورة
مــســتــمــرة بــمــا ي ــت ــواف ــق مع

المنامة  -بنا

في مختلف المحافل الرياضية اإلقليمية

والــنــائــب األول لرئيس المجلس األعلى

ـاس ــا مــهــمً ــا
الــتــي تــشــكــل أس ـ ً

أعــرب ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء

السمو الملكي ولــي العهد رئيس مجلس

البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ

متطلعً ا جاللته أن تواصل

حــمــد آل خليفة عــن االع ــت ــزاز بــالــكــوادر

لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـ ـ ــؤون الــشــبــاب

البحرينية مسيرتها المشرفة

واإلنجاز لصياغة قصص نجاح للبحرين

سمو الشيخ نــاصــر بــن حمد آل خليفة،

القوانين والنظم العالمية،

والــدولــيــة.جــاء ذل ــك ل ــدى لــقــاء صاحب

لـــــاحـــــتـــــراف ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي،

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن

الــوزراء بقصر الرفاع ممثل جاللة الملك

الـ ــمـ ــنـ ــتـ ــخـ ــبـ ــات والـ ـ ــفـ ـ ــرق

الوطنية الشابة التي يدفعها حب التحدي

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

وتــمــضــي قــدمً ــا فــي تمثيل

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية
والمتابعة “استجابة” سمو الشيخ خالد بن
حمد آل خليفة ،حيث أكد سموه االهتمام
بتعزيز الــمــســيــرة الــريــاضــيــة والشبابية
()٠٣

بمملكة البحرين.

الـ ــوطـ ــن خ ــي ــر تــمــثــيــل فــي

جاللة الملك مستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد

جميع المنافسات الرياضية
المقبلة.

()02

 24منظمة دولية تؤكد على ريادة تجربة البحرين في حقوق اإلنسان
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يـوم الضميـر ...األثـر الخالـد ألميــر اإلنسانيــة
“^” تستذكر األقوال الخالدة للراحل الكبير في حفل إطالق اليوم العالمي للضمير
رئيسـة “النـواب” :النهــج الملكــي السامــي ساهــم فـي تعزيــز الســالم العالمــي
رئيس “الشورى” :المملكة قدمت مبادرات مهمة لحفظ األمن واالستقرار إقليم ًّيا ودول ًّيا
وزير الخارجية :البحرين صاحبة الريادة والسبق في مبــادرة يــوم الضميــر
وزير اإلسكان :األمير الراحل يحظى بمكانة وثقل دولي رفيــع المستـوى
السفير المصري :مبادرة الراحل الكبير قادت إلى سماع صوت البحرين خارجيً ا
السفير المغربــي :المناسبــة تعــد احتفــاء دول ًّيــا بمكانــة البحريــن
وزيــر “األشغـال” :التفاعـل مـع مبــادرة األميــر الراحــل قــوال وفعــال
منصور سرحان :إحياء الضمير بذرة خير من عطاء سمو األميـر
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جاللة الملك

يتلقى شكر أمير

الكويت
المنامة  -بنا

تلقى مــلــك الــبــاد صــاحــب الجاللة
الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة

برقية شكر جوابية من أمير دولة
الكويت صاحب السمو الشيخ نواف
ً
ردا على
األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح،

برقية التعزية والمواساة التي بعث

بها جاللته إليه فــي وفــاة الشيخة
نورية األحمد الجابر المبارك الصباح

(رحمها هللا).
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جاللة الملك المفدى يستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ
خالد بن حمد بمناسبة مصادقة جاللته على قانون االحتراف الرياضي

تحديث األنظمة باستمرار لمواكبة االحتراف الرياضي
جاللــة الملــك :نتطلــع لمواصلــة المســيرة المشــرفة للمنتخبــات والفــرق المحليــة

والنتائـــج المشـــرفة فـــي مختلـــف

المنامة  -بنا

األلعاب الرياضية.

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة

وأشـــاد جاللتـــه بـــدور وزارة شـــؤون

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة

الشباب والرياضة في خدمة الرياضة

بحضـــور الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة

والرياضيين وتلبية احتياجاتهم كافة

الملك ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمد

بما يتناسب مع ما تشهده المملكة من

آل خليفة ،أمـــس في قصر الصافرية،

تطـــور ورقـــي فـــي الحركـــة الرياضية

ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية

والشبابية.

وشـــؤون الشـــباب رئيـــس المجلـــس

من جانبه ،رفع ســـمو الشيخ ناصر بن

األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ

حمـــد آل خليفة شـــكره وتقديـــره إلى

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ،والنائـــب

جاللـــة الملـــك علـــى رعايتـــه للحركـــة

األول لرئيس المجلس األعلى للشباب

الرياضيـــة البحرينيـــة ،التـــي حققـــت

والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة

فـــي عهـــد جاللتـــه الزاهـــر العديد من

البحرينيـــة رئيـــس لجنـــة التنســـيق

اإلنجـــازات المشـــرفة ،معتبـــرا ســـموه

والتنفيذ والمتابعة “اســـتجابة” ســـمو

أن مصادقـــة جاللتـــه علـــى قانـــون

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة؛

االحتـــراف الرياضـــي تأكيـــد ملموس

لتقديم الشـــكر والتقدير لجاللة الملك

لمدى ما تحظـــى به الحركة الرياضية

بمناســـبة مصادقة جاللته على قانون

من رعايـــة واهتمام من لـــدن جاللته،

االحتـــراف الرياضـــي ،والـــذي يأتـــي

ودليـــل واضـــح علـــى حـــرص جاللتـــه

فـــي إطـــار اهتمـــام جاللتـــه بالشـــباب

على دعم منتســـبي الحركة الرياضية

الرياضي ورعايتهم وتمكينهم لتمثيل

وتهيئـــة الظـــروف المثاليـــة أمامهـــم

مملكـــة البحرين فـــي مختلف األلعاب

الرياضية.

أبناؤنا وبناتنا
رفعوا راية
عاليا في
البحرين
ً
منصات التتويج

كما حضر اللقاء وزير الديوان الملكي

الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة،

واالمين العام للمجلس االعلى للشباب

والرياضة الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم
آل خليفـــة ووزيـــر شـــؤون الشـــباب

والرياضـــة أيمـــن المؤيد ،والمستشـــار

ناصر بن حمد:
الدعم الملكي
يهيئ الظروف
للنتائج المشرفة

القانونـــي نـــور محمـــد وأميـــن ســـر

“استجابة” سارة نوح الزويد.

وخالل اللقاء ،أشاد جاللته بما تشهده
الحركـــة الرياضيـــة البحرينيـــة مـــن
تقـــدم وتطور تمثل فـــي تحقيق أبناء

وبنات البحرين العديد من اإلنجازات

النوعية المشـــرفة ورفـــع راية المملكة

خالد بن حمد :رفع
رصيد المملكة
من اإلنجازات في
العصر الذهبي

عاليا فـــي منصات التتويـــج بمختلف
ً

المحافل والمسابقات الرياضية.

وأكد جاللته اهتمـــام المملكة بتطوير
جميـــع التشـــريعات والقوانيـــن التـــي

تســـهم فـــي تقـــدم الحركـــة الرياضية

والشـــبابية ،إضافـــة إلـــى تحديـــث
األنظمة بصورة مســـتمرة بما يتوافق
مـــع القوانيـــن والنظـــم العالميـــة ،التي

أساســـا مهمً ـــا لالحتـــراف
تشـــكل
ً

الرياضي ،متطلعً ـــا جاللته أن تواصل
المنتخبـــات

والفـــرق

البحرينيـــة

مسيرتها المشـــرفة وتمضي قدمً ا في

لتمثيـــل المملكـــة بصورة مشـــرفة في
مختلـــف المحافـــل الرياضيـــة عبـــر

القوانيـــن واألنظمـــة التـــي تتواكـــب
مـــع التطـــور الحاصـــل فـــي المنظومة

الرياضية العالمية.

كما أعرب ســـمو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفـــة عـــن تقديـــره وشـــكره إلى
جاللـــة الملك بمناســـبة إصـــدار قانون

االحتـــراف الرياضـــي ،مؤكـــدا ســـموه

أن قانـــون االحتـــراف الرياضي يعتبر
مـــن القوانيـــن العصرية التـــي تواكب

التطـــورات العالمية وســـتمهد الطريق
أمام منتســـبي القطـــاع الرياضي لرفع

رصيد مملكـــة البحرين من اإلنجازات

في العصر الذهبي.

من جانبه ،رفع وزير شـــؤون الشـــباب

والرياضة خالص الشكر واالمتنان إلى
جاللـــة الملك على تفضلـــه بالمصادقة
على قانون االحتراف الرياضي ،وأكد

أن مصادقـــة جاللتـــه تعكـــس حـــرص
جاللتـــه على دعـــم الحركـــة الرياضية

تمثيـــل الوطن خير تمثيـــل في جميع

العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء بتعزيز

والعمـــل الـــدؤوب الذي يقوم به ســـمو

لتطويـــر قطـــاع الرياضـــة والشـــباب،

وأشـــاد بدعـــم واهتمـــام الحكومـــة

بالخير والنفع على كافة الرياضيين

وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

متكاملـــة ومتطـــورة علـــى الصعيـــد

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي

وأثنـــى جاللتـــه علـــى الجهـــود المهمة

المنافسات الرياضية القادمة.

الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي

مســـيرة الرياضة والشـــباب بمـــا يعود

البحرينيين.

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة
ودعم ســـموهما المتواصل لالحتراف

الرياضي وتبني المبـــادرات والبرامج

ما أســـهم فـــي بناء منظومـــة رياضية

اإلداري والفنـــي ،نتـــج عنهـــا تحقيـــق
العديـــد مـــن اإلنجـــازات المتميـــزة

وتحقيـــق

تطلعـــات

الرياضييـــن

لالنتقـــال بالرياضـــة البحرينيـــة مـــن

الهوايـــة إلـــى االحتـــراف ،األمـــر الذي
ســـينعكس إيجابا علـــى تحقيق مزيد

من اإلنجازات والذهب.
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جـاللــة المـلــك :أمــن األردن مــن أمـن البحــريـــن

جاللتـــه يعلـــن تأييـــد المملكـــة وتضامنهـــا الكامـــل مـــع قـــرارات عبـــداهلل الثانـــي

المنامة  -بنا

الملك عبدهللا :مواقف
المنامة أصيلة وتعكس
عمق العالقات

الجاللـــة الملك عبدهللا الثاني ابن الحســـين عن

البحرين الكامـــل مع شـــقيقتها المملكة األردنية

كمـــا أكـــد جاللتـــه أن أمـــن واســـتقرار المملكـــة

الملـــك ،على مـــا أبداه من مشـــاعر أخوية طيبة،

لكل القـــرارات واإلجراءات التي يتخذها جاللة

واســـتقرار مملكـــة البحريـــن؛ انطالقـــا مما يربط

األردن الشـــقيق وصـــون مكتســـباته ضـــد أي

داعيـــا جاللته هللا
وعالقـــات تاريخية راســـخة،
ً

أجـــرى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد
ً
هاتفيـــا أمس مع
اتصال
بـــن عيســـى آل خليفـــة،
ً

أخيه عاهل المملكة األردنية الهاشـــمية صاحب

الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين.

وأكد جاللة الملك خالل االتصال تضامن مملكة

الشـــقيق ويديم عليهما األمـــن واألمان والرخاء
واالســـتقرار فـــي ظل القيـــادة الحكيمـــة لجاللة
العاهـــل األردنـــي .مـــن جانبـــه ،أعـــرب صاحـــب

بالـــغ شـــكره وتقديـــره ألخيـــه صاحـــب الجاللـــة

الهاشمية ،ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة

األردنيـــة الهاشـــمية هـــو جزء ال يتجـــزأ من أمن

الملـــك عبـــدهللا الثانـــي لحفـــظ أمـــن واســـتقرار

البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة

محاولة للنيل منها.

ســـبحانه وتعالـــى أن يحفـــظ األردن وشـــعبه

وعلـــى مواقـــف البحريـــن المشـــرفة األصيلـــة

والداعمـــة لـــاردن وشـــعبه ،والتي تجســـد عمق

أواصـــر العالقات الوطيـــدة والروابـــط األخوية

متمنيا للبحرين
المتميزة التي تجمع المملكتين،
ً
وشعبها الكريم دوام التقدم واالزدهار والرخاء.

جاللة الملك عبدالله الثاني

جاللة الملك

مبــادرات لتعزيــز المسـيــرة الرياضـيــة والشبابـيــة

سمو ولــي العهد رئــيــس الـــــوزراء :الــكــوادر الــشــابــة تسطر قصص نــجــاح للبحرين
ناصر بن
حمد :الرياضة
البحرينية
ستنتقل لعصر
االحتراف
خالد بن حمد:
دعم سموه
يدفع بعجلة
القطاع للتقدم
والتميز
إنجازات عالمية بارزة.

المنامة  -بنا

كمـــا اثنى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل

أكــد ولــي العهــد رئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان

خليفـــة ،حـــرص واهتمـــام صاحب الســـمو

بــن حمــد آل خليفــة حــرص مملكــة البحريــن علــى تهيئــة كافة األســباب التي

الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في دعم
قطـــاع الرياضة ،مؤك ًدا ســـموه أن الجهود

تعــزز قيــم اإلبداع والتميز لدى الشــباب البحريني في كافــة القطاعات ومنها
الرياضيــة ،مشــيرًا ســموه إلــى أن مســارات التطــور فــي الحركــة الرياضيــة

التي يبذلها سمو ولي العهد رئيس مجلس

والشــبابية تبعــث علــى الفخــر ،ونعتــز بالكوادر الوطنية الشــابة التــي يدفعها

الوزراء للدفـــع بعجلة التقدم في الرياضة

حــب التحــدي واإلنجــاز لصياغة قصص نجاح للبحرين فــي مختلف المحافل

ستســـاهم في انتقالهـــا إلى مرحلة جديدة

التــي تحققــت فــي العهد الزاهــر لعاهل البــاد صاحب الجاللة الملــك حمد بن

جديـــد ،وتصل بها نحـــو الصناعة والتميز،

الرياضيــة اإلقليمية والدولية ،لتنضم لســجل اإلنجازات البحرينية المشــرفة

فـــي منظومـــة العمـــل التـــي تواكـــب كل

عيسى آل خليفة.

الذي يحقق المزيد من النجاحات للرياضة

جاء ذلك لدى لقاء صاحب الســـمو الملكي

والتقدير لسموه على دعمه إلصدار قانون

ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء بقصر

االحتـــراف الرياضي والذي يأتي في إطار

الرفـــاع ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

اهتمام سموه بقطاعي الشباب والرياضة،

اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس

بحضـــور األميـــن العـــام للمجلـــس االعلـــى

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة

للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ ســـلمان بـــن

ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة ،

إبراهيم آل خليفة و وزير شؤون الشباب

والنائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى

والرياضة أيمن المؤيد.

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية

وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد

البحرينية رئيس لجنة التنســـيق والتنفيذ

رئيـــس مجلس الـــوزراء االهتمـــام بتعزيز

البحرينية في المستقبل القريب.

مـــن جهتـــه أعـــرب وزير شـــؤون الشـــباب

والرياضة عن خالص شـــكره وتقديره إلى
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس

إســـهامات قطاعي الشـــباب والرياضة في

مجلس الوزراء على دعمه الكبير للرياضة

منظومـــة اإلنجاز الوطني ،مشـــي ًدا ســـموه

المنشودة.

األمـــر الـــذي تمثل مـــن خالل دعم ســـموه

ومـــن جانبه أشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن

لقانون االحتراف الرياضي والذي ســـينقل

بجهـــود ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل

حمـــد آل خليفـــة بدعـــم صاحـــب الســـمو

الرياضـــة البحرينيـــة لعصـــر االحتـــراف

لقانـــون االحتراف الرياضي والذي يعكس

البحرينيـــة األمـــر الذي ســـاهم في تحقيق
العديد من اإلنجازات ،منو ًها بدعم ســـموه

خليفـــة وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل

الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء

وصناعـــة الرياضـــة ،منو ًهـــا ســـموه بدعـــم

خليفـــة ومـــا يقومـــون بـــه مـــن دور كبيـــر

حفظه هللا لمشوار الرياضة البحرينية في

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس

اهتمام ســـموه بتلبية تطلعات الرياضيين

والمتابعة “اســـتجابة” ســـمو الشـــيخ خالد

المســـيرة الرياضيـــة والشـــبابية بمملكـــة

لمواصلـــة العمـــل علـــى تطويـــر قطاعـــي

طريقها نحو التقدم في مجاالتها اإلدارية

مجلس الوزراء للقطـــاع الرياضي بصورة

فـــي االنتقـــال مـــن الهواية إلـــى االحتراف

بـــن حمـــد آل خليفة ،وذلك لتقديم الشـــكر

البحريـــن ،وتبنـــي المبادرات التي ترســـخ

الشـــباب والرياضـــة بمـــا يحقـــق التطلعات

والتنظيمية والتشـــريعية والقانونية ،وهو

عامـــة والـــذي حقـــق فـــي العهـــد الزاهـــر

عبـــر قانـــون عصـــري يواكـــب التطـــورات

الرياضية العالمية.

تشجيع البحوث األمنية
المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق أول

هذه الدرجـــة ،وما تتضمنه الرســـالة

أمس ،النقيب فهد البنعلي؛ بمناســـبة

منوها بحـــرص وزارة الداخلية على

الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة،

حصوله علـــى درجة الماجســـتير ،إذ
قدم له نســـخة من الرســـالة العلمية،
بحضـــور رئيـــس األمن العـــام الفريق

طـــارق الحســـن .وأعـــرب الوزير عن
تهانيـــه للنقيـــب فهـــد البنعلـــي علـــى

وزير الداخلية يبحث العالقات
مع السفير الصيني
المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول

الفريق طارق الحسن.

ســـفير جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية

العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلديـــن،

الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة،
لـــدى مملكـــة البحريـــن أنـــور حبيب

هللا ،بحضـــور رئيـــس األمـــن العـــام

من مضامين ودراسات علمية مهمة،
تشـــجيع البحث العلمي والدراســـات
التـــي تســـهم فـــي عمليـــة التطويـــر

والتحديـــث وتقديم خدمـــات أمنية

متقدمـــة وتعزيـــز مســـتويات األداء
األمني.

رماية بالذخيرة في الساحل
الجنوبي الغربي
المنامة  -بنا

أعلنـــت القيـــادة العامة

لقـــوة دفـــاع البحريـــن

تنفيذ رمايـــة بالذخيرة

الحيـــة يقوم بها ســـاح
الجـــو الملكي البحريني

وسالح البحرية الملكي
البحرينـــي فـــي منطقة

“الســـاحل

الجنوبـــي

الغربي مـــن المطلة إلى

“رأس البـــر” و”شـــمال
هيـــر شـــتية” و”شـــمال

جزيـــرة جـــرادة” ،وذلك

يومي اإلثنين والثالثاء الموافقين  5و 6أبريل الجاري من الســـاعة السابعة

وتـــم خـــال اللقـــاء ،اســـتعراض

ً
مساء.
ً
صباحا ولغاية الخامسة

وبحـــث عدد مـــن الموضوعات ذات

المعنـــوي انتباه كل من يهمهم األمـــر ،باالبتعاد عن منطقة الرماية المذكورة
ً
حفاظا على سالمتهم.

االهتمام المشترك.

ولفتـــت القيـــادة العامة في إعالنهـــا الصادر عن مديرية اإلعـــام والتوجيه
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يــــوم الضميـــر ...األثـــر الخــــــــــــالد ألميــــــر اإلنسانيــــة
الغيـــط ،إن تلك الحروب الدائرة في عدد من الدول

سيدعلي المحافظة

العربية يجب أن تتوقف.

يحتفل العالم اليوم الموافق  5أبريل من كل عام بيوم الضمير العالمي للســنة الثانية على التوالي ،الذي يأتي اســتجابة للمبادرة التي أطلقها المغفور له بإذن

وأضاف :لقد آن للمدافع التي يقتل بها أبناء الوطن

دوليا للضمير لتحفيز المجتمع الدولي على
هللا صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة (طيب هللا ثراه) ،باعتماد يوم  5أبريل من كل عام يومً ا
ً

الواحـــد بعضهـــم البعـــض أن تســـكت ،خصوصـــا أن

حل النزاعات بطريقة سلمية وإشاعة ثقافة السالم والمحبة والتسامح.

الوضـــع العالمي في مواجهـــة جائحة كورونا يجعل

ويؤكـــد قـــرار الجمعية العامة لألمـــم المتحدة رقم

التحويليـــة التـــي تأثـــر فيهـــا النشـــاط االقتصـــادي

ولفت إلى أنه في تونس واألردن ،فســـتزيد نســـبة

من استمرار مثل هذه النزاعات نوعا من العبث.

وســـيلة لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولـــي بانتظام

على الحركة واالنتقال.

الخليجـــي معـــدالت بطالـــة بنحـــو  ،% 5.8كما من

التـــي من شـــأنها إيقـــاظ الضمير العالمـــي نحو تبني

 25لســـنة  ،2019أن اليـــوم الدولي للضمير يشـــكل

لتعزيـــز الســـام والتســـامح واإلدمـــاج والتفاهـــم
والتضامـــن؛ مـــن أجـــل بناء عالـــم مســـتدام قوامه

السالم والتضامن والوئام.

بشدة من جراء اإلغالقات العامة والقيود األخرى

البطالة
وبالحديث عن البطالة ،توقع تقرير أن ترتفع نسبة

ويأتـــي احتفـــال العالم باليوم الدولـــي للضمير في

البطالـــة في العام  2021في المنطقـــة العربية إلى

(كوفيـــد  ،)19وما خلفته مـــن تداعيات كبيرة على

( )% 22وتونس واألردن ( ،)% 21في ظل تضييق

بالغة تستدعي يقظة الضمير اإلنساني للتعامل مع

المرتبطة بفيروس “كوفيد .”19

ظل ظروف استثنائية جراء تفشي جائحة كورونا

 ،% 12.5أعالهـــا فـــي فلســـطين ( )% 31ثـــمّ ليبيا

جميع المســـتويات ،بما يمنح هذا اليوم من أهمية

الخناق علـــى االقتصاد العالمي بســـبب اإلغالقات

هذه التداعيات الكبيرة على األفراد والمجتمعات.

يتوقـــع تقريـــر جديـــد أن ترتفـــع نســـبة البطالـــة

الخسائر

 ،%أعالهـــا فـــي فلســـطين ( )% 31ثـــمّ ليبيـــا (22

فـــي العـــام  2021في المنطقـــة العربيـــة إلى 12.5

خلفـــت الجائحـــة حتـــى اآلن الكثيـــر من الخســـائر

 )%وتونـــس واألردن ( ،)% 21فـــي ظـــل تضييـــق

الحســـابات والتوقعـــات ،فقـــد بلغـــت عـــدد حاالت

المرتبطـــة بــــ “كوفيد  .”19وأشـــار التقريـــر الصادر

فـــي األرواح واألموال ،وأعـــادت هيكلة الكثير من
اإلصابـــة نحـــو  130مليـــون إصابـــة ،فيمـــا بلغ عدد
الوفيـــات  2.84مليون حالـــة وفاة حول العالم منذ

انتشار الجائحة وحتى اليوم.

الخناق علـــى االقتصاد العالمي بســـبب اإلغالقات

عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
فـــي المنطقـــة العربية إلى أن الجائحـــة أثرت على

العالم بأســـره خصوصا فـــي الجوانب االقتصادية،

وبعـــد عقـــود مـــن التقـــدم المضطرد فـــي الحد من

أمـــا المنطقـــة العربيـــة ،فتواجـــه ســـيناريوهين

الفقراء الذين يعيشـــون على أقـــل من  1.90دوالر

وعـــودة االقتصـــاد إلـــى زخمه في الربـــع األول من

أعـــداد الفقراء ،وســـعي عالمي نحـــو تصفير أعداد
فـــي اليوم الواحد ،جاء تقريـــر البنك الدولي لينذر

بسقوط الماليين في براثن الفقر ،حيث يتوقع أن
يســـقط نحو  115مليو ًنا في براثن الفقر في أسوأ

محتمليـــن ،أحدهما معتـــدل يتوقع انتهـــاء األزمة
العـــام  ،2021والثانـــي يميل إلى التشـــاؤم فيتوقع

المتوقـــع أن تزيـــد صادرات المنطقـــة بمقدار 10.4

سياسات السالم والمحبة والتكاتف من أجل البناء

 %فـــي العـــام  ،2021بعـــد أن كانت قـــد انخفضت

وتعزيـــز حقوق اإلنســـان ،وتوحيد الجهـــود الفردية

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن مجموعة البلـــدان العربية

والحـــد مـــن تأثيراتـــه التـــي مـــن شـــأنها أن تقـــوض

بمقدار  % 50في العام الماضي.

ذات الدخـــل المتوســـط ســـتحقق أعلـــى معـــدالت

المتفائـــل ،و % 4.1وفقـــا للســـيناريو األقل تفاؤال،

النموذج البحريني

نمـــو فـــي المنطقـــة ،بنســـبة  ،% 5وفقا للســـيناريو

فـــي حين يتـــراوح معـــدل النمو فـــي دول مجلس

يأتـــي االحتفـــال باليـــوم الدولـــي للضميـــر في وقت

األقـــل نمـــوّ ا ،فســـتحقق أدنـــى معـــدالت نمـــو ولن

والتكاتـــف فـــي ســـبيل الحفـــاظ علـــى المكتســـبات

التعـــاون الخليجـــي بيـــن  2.3و ،% 2.1أما البلدان

ضربـــت فيه مملكة البحريـــن أوضح نماذج التالحم

تتخطى  0.5أو .% 0.4

والحد من تأثيرات الجائحة على المجتمع.

األمن الغذائي

أطلقتـــه المملكة من حزم الدعم ،وما أظهره الفريق
الوطنـــي للتصدي للجائحة بقيادة ولي العهد رئيس

ســـقوط ما يصل إلـــى  96مليون شـــخص آخر في

بن حمـــد آل خليفة من حكمة وتفان وتضحية ،في

فـــي  54بلـــ ًدا مـــن البلـــدان المؤهلة لالقتـــراض من

القطاعـــات واألفـــراد ،ودعمـــت اســـتقرار المجتمـــع

األغذيـــة العالمـــي ،فقـــد أدت جائحـــة كورونـــا إلى

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان

براثـــن انعدام األمن الغذائي الحاد في العام 2020

التخفيـــف كثيـــرا من آثـــار التداعيـــات على مختلف

المؤسسة الدولية للتنمية.

وســـير األعمـــال وضمان وصول مختلـــف الخدمات

ويُ ضاف هذا العدد إلى  137مليون شـــخص الذين
كانـــوا يعانـــون بالفعـــل من انعـــدام األمـــن الغذائي

الحـــاد بنهايـــة العـــام  2019في جميـــع أنحاء هذه

لخلـــق ما يلزم من فرص عمـــل الئقة ،فالبطالة في

وأشـــار التقرير إلـــى أن كثيرا من شـــريحة الفقراء
الخدمات غير الرســـمية ،واإلنشاءات ،والصناعات

( )% 31وليبيا (.)% 22

بالعام  ،2021وستبلغ أعلى معدالتها في فلسطين

لقـــد ســـاهمت التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية ومـــا

وفيمـــا يتعلق باألمـــن الغذائي ،فإنـــه ً
وفقا لبرنامج

ويتعرض األشخاص الذين يعيشون في األوضاع

ّ
مرجحة لالرتفاع إلـــى % 12.5
المنطقـــة العربيـــة

والمجتمعية في ســـبيل إنقاذ العالـــم من هذا الوباء
مساعي وجهود التنمية العالمية الشاملة.

استمرار األزمة خالل الربع األول من العام .2021
وحـــذر التقريـــر مـــن أ ّنـــه رغـــم توقع معـــدالت نمو

األحوال ،إذ سيكون نصيب جنوب آسيا األكبر من

الجـــدد يشـــتغلون علـــى األرجـــح فـــي قطاعـــات

لقـــد بات العالم في حاجة ماســـة إلـــى هذه المبادرة

البلـــدان ،فيصبـــح العـــدد اإلجمالـــي  233مليـــون

كاف
إيجابية في كال السيناريوهين ،فإن هذا غير
ٍ

شريحة الفقراء تليها جنوب الصحراء اإلفريقية.

البطالة عن  ،% 21وستسجل دول مجلس التعاون

شخص بنهاية العام .2020

الهشـــة والمتأثرة بالصراعات للخطر بشكل خاص،
(بنـــاء على تطبيق
ً
وتشـــير توقعات البنـــك الدولي
نتائـــج نمـــوذج عشـــوائي للتنبـــؤ بانعـــدام األمـــن

المغفور له بإذن الله سمو األمير خليفة بن سلمان مع رئيس اتحاد السالم والمحبة العالمي (ارشيفية)

وأشـــارت إلـــى أن الصـــورة قاتمـــة خصوصـــا في

إلى ماليين األشخاص ويتم استخدامه للحفاظ

البلـــدان منخفضـــة الدخـــل :ما يقرب مـــن % 90

الحروب والصراعات

على بعض أشكال التعليم.

ورغم ما تعانيه المنطقة العربية والشـــرق األوســـط

الغذائـــي) إلـــى أن هـــذا العدد قد يرتفـــع ليصل إلى

المـــدارس صعوبـــة فـــي التعامـــل مع إجـــراءات

نحو  330مليون شخص في العام .2021

اإلغـــاق والفتـــح المتكـــررة ،واالنتقـــال ،إذا كان

مـــن الطالب في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

التعليم

خيارا متاحا ،إلى التعليم عبر اإلنترنت.
ّ
وكشـــفت اليونســـكو عن فجوات في التعلم عن

ليـــس لديهـــم أجهـــزة كمبيوتـــر منزليـــة ،بينمـــا ال
يستطيع  % 82منهم االتصال باإلنترنت.

وأمـــا على صعيـــد التعليم ،فقد تعـــرّ ض األطفال

بُعد القائم على التكنولوجيا الرقمية ،إذ أظهرت

ومـــع ذلك ،فـــي العديد من البلـــدان النامية حيث

فـــي جميع أنحاء العالم لتعطيل تعليمهم بشـــدة

البيانات أن حوالي  830مليون طالب ال يمكنهم

ال يُ عـــد التعليم عبر اإلنترنـــت أو الكمبيوتر خيارا

هـــذا العام بســـبب جائحـــة (كوفيـــد  ،)19إذ تجد

الوصول إلى جهاز كمبيوتر.

لمعظـــم الطـــاب ،كان للراديـــو دور فـــي الوصول

في جنوب السودان على سبيل المثال ،بدأ راديو
“مرايـــا” الـــذي تديـــره بعثـــة األمـــم المتحـــدة في
البـــاد (أنميس) ببـــث برامج تعليميـــة للكثير من
الطـــاب الذين لم يقدروا علـــى التوجه لفصولهم
الدراسية.

غوتيريش دعوة للعالم ،لوقف الحروب في مناطق

مـــن حروب وصراعات فإن جائحـــة كورونا (كوفيد
 )19جـــاءت لتنـــذر بتداعيـــات إنســـانية خطيـــرة

تستلزم يقظة الضمير العالمي لوقف كل الصراعات
الدائـــرة فـــي العالـــم الســـيما فـــي المنطقـــة العربيـــة

والشرق األوسط.

وقـــد وجـــه األمين العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيو

النزاع في العالم من أجل مواجهة كورونا.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن العديد من الدول

للســـكان .وبـــرزت معالـــم ذلـــك النموذج فـــي إطالق

المملكـــة حزمـــة الدعم االقتصادية بمبلـــغ  4.3مليار

دينار ،وتأمين الرعاية الصحية والتطعيمات لجميع
الســـكان مجا ًنـــا وفـــي وقـــت قياســـي ،ومـــا أظهـــره

في منطقة الشرق األوسط ستواجه صعوبات جمة

المجتمع من روح المبادرة عبر التطوع للعمل ضمن

التي تمزقها الحروب ،ومن بينها العراق والســـودان

وإطالقه من برامج راعت اســـتقرار األســـرة وأمنت

وقال األمين العام لجامعة الدول العربية ،أحمد أبو

والحرمان.

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد ،خصوصا تلك
واليمن.

فريق التصدي للجائحة ،وما تم اتخاذه من قرارات
المجتمع من الوقوع ضحية الفقر والبطالة والجوع

التمسك بالسلمية لحل النزاعات ...والبحريــــــــــن بقيـــادة جاللــة الملــك تدعــم السـالم
“^” تستذكر األقوال الخالدة للراحل الكبير في حفل إطالق اليوم العالمي للضمير

البشــرية فــي حاجــة ماســة لتعزيــز قيــم االنفتــاح واالعتــدال والتســامح

فــي مقــر األمــم المتحــدة وبرعايــة كريمة من صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة (طيــب هللا ثراه) ،كان إعالن

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

اض َي ًة
« َيا َأ َّي ُت َها ال َّن ْف ُس الْ ُ ْط َم ِئن َُّة ْار ِج ِعي ِإ َلى َر ِّب ِك َر ِ
اد ُخ ِلي َجن َِّتي»
اد ُخ ِلي ِف ِع َب ِادي َو ْ
َم ْر ِض َّي ًة َف ْ

إطالق “اليوم الدولي للضمير” بالتعاون بين اتحاد السالم والمحبة العالمي (فوبال) والبعثة الدائمة لمملكة البحرين بفيينا.

حضـــر االحتفاليـــة حينهـــا حشـــد

كبيـــر مـــن الشـــخصيات السياســـية

والدبلوماســـية

صدق اهلل العظيم

واالجتماعيـــة

واإلعالميـــة واالقتصاديـــة والثقافية

تتقدم
اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في

فـــي فيينـــا ،ومجموعـــة كبيـــرة مـــن

الســـفراء

وأعضـــاء

والقنصلـــي

والمندوبيـــن
الســـلك

العربـــي

الدائميـــن

الدبلوماســـي

المنظمات الدوليـــة ،الحكومية وغير

الحكومية ،ورجال المال واألعمال.

وكان ســـموه قد وجه بهذه المناســـبة

رسالة شدد فيها على أهمية التمسك
بالطرق الســـلمية في حل المشـــكالت

والنزاعـــات الدولية ،بمـــا يضمن إزالة

لرؤية شاملة
لمعالجة التحديات
األمنية والسياسية
واالقتصادية

أســـباب التوتـــر التـــي تعيـــق جهـــود

بأحر التعازي والمواساة إلى

التنمية في العالم ،وأن يعمل المجتمع

مصطفى فؤاد عبدالغني

وأكثـــر إنجازا فـــي مواجهة ما تعانيه

الدولـــي وفـــق سياســـات متكاملـــة

بعض دول العالم من مشكالت ،وفي

مقدمتها الفقر والعوز والمرض.

فـــي وفــــاة المغفور لها بإذن اهلل تعــــالى

وقـــال ســـموه “إن الضميـــر العالمـــي

يجب أن يكون أكثر إيجابية وتحركا
فـــي مواجهـــة كل األســـباب التـــي

اختــــه

تـــؤدي إلى زعزعة األمن واالســـتقرار
العالمـــي ،وأن تركـــز منظومـــة العمـــل
الجماعي على إرســـاء أســـس السالم
الـــذي يوفـــر للـــدول األجـــواء التـــي

تمكنها من اســـتكمال مســـيرتها على

تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها
فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر
والسلوان

صعيد التنمية لصالح شعوبها”.

وأضاف سموه “إن عالم اليوم يواجه
ً
أحداثا ومتغيـــرات متالحقة وضعته
أمام الكثير من التحديات السياسية
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة ،وإننـــا
فـــي مملكـــة البحريـــن حريصـــون كل
الحـــرص مـــع دول العالـــم فـــي إطـــار

المنظومـــة الدوليـــة علـــى تكريـــس
البالد مواكبة حفل تدشين اليوم الدولي للضمير

الجهـــود مـــن أجـــل األمـــن والســـام

إرادة قويـــة لـــدى شـــعوب العالـــم
بـــأن يكـــون الضميـــر العالمـــي أحـــد

المرتكزات األساســـية التي يتم على
أساسها دفع مســـيرة العمل الجماعي
الدولـــي مـــن أجـــل عالـــم أكثـــر أمنـــا

وسالما واستقرارا.

والدولـــي

المعتمديـــن فـــي فيينـــا ،وممثلـــو

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

أوضاع مأساوية
للعديد من
الشعوب جراء
الصراعات واألوبئة

التنمية التي تعزز من رفاه اإلنسان.

وقـــال ســـموه :إن هـــذا يعكس وجود

وأضـــاف ســـموه أن الضميـــر العالمي
مســـاءل اليوم عن مـــدى الجدية في

التعامل مع األوضاع المأساوية التي
تعيشـــها العديـــد من الشـــعوب جراء
الصراعـــات ونقص الغـــذاء والجفاف
واألوبئـــة ،وعـــن اإلجـــراءات التـــي

تتخـــذ لحمايـــة الفئات األكثـــر ضعفا،

الســـيما األطفال والنســـاء والمسنين
الذيـــن يواجهـــون األخطـــار جـــراء

واالســـتقرار والرخاء االقتصادي في

الفوضى التي باتت مشـــهدا ثابتا في

كمـــا أكـــد ســـموه أن مملكـــة البحرين

علـــى معاناة للبشـــر ويجـــب أن تؤرق

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة

إنهائها.

ثقافة الســـام كحاجة ماسة للبشرية

المجتمـــع الدولـــي مـــن أجـــل وضـــع

وأصبحـــت اليوم رمـــزا لقيم االنفتاح

األمنيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة،

جميع مناطق العالم وبلدانه”.

العديـــد من البلدان ،وجميعها تنطوي

بقيـــادة عاهل البـــاد صاحب الجاللة

الضميـــر االنســـاني لكـــي يعمـــل على

تدعـــم كل الجهـــود الدوليـــة لنشـــر

وقال سموه :إننا نؤمن بأهمية تحرك

فـــي التوصل إلـــى القيـــم الحضارية،

رؤيـــة شـــاملة لمعالجـــة التحديـــات

واالعتدال والتسامح الذي يستوعب

فالنهـــوض بأوضـــاع اإلنســـانية يبـــدأ

ونـــوه ســـموه بأهميـــة المبـــادرة إلـــى

األمن واالســـتقرار لكل الدول ،وعلينا

كحـــدث عالمـــي يســـتحق اإلشـــادة

البعـــض للعيـــش في الســـام واألمان

الجميع.

بإحـــال الســـام ،وتوفيـــر مســـببات

إطـــاق “اليـــوم العالمـــي للضميـــر”

كمجتمع دولي أن نأخذ بأيدي بعضنا

والتقديـــر ،مؤكـــدا ســـموه أن هـــذا

الذي ننشده.
وش ّدد سموه على أن التحديات التي

المعاناة التي يعيشـــها ماليين البشـــر

أن يكـــون هنـــاك تغييـــر مســـتمر فـــي

تتواصـــل الجهـــود لصيانـــة الحق في

األمـــم المتحـــدة للوصـــول إلـــى عالم

اليوم يعد مناســـبة لتأكيد ضرورة أن
تتحـــد إرادة المجتمـــع الدولي إلنهاء

تواجههـــا البشـــرية تفـــرض ضـــرورة

فـــي العديد مـــن مناطق العالـــم ،وأن

الـــرؤى واالســـتراتيجيات مـــن خالل

الحياة اآلمنة والمستقرة ،واستدامة

ينعم باالســـتقرار والتنميـــة ،فالتنمية

والتطور هما طريقان مفتوحان أمام

والتعايش والبناء على نقاط التالقي

بالجهود التي يقوم بها اتحاد السالم

الجميـــع متى ما انطفئت بـــؤر التوتر

بين الحضارات كوسيلة مهمة إلنهاء

والحب العالمي في بناء إرادة دولية

والنزاعـــات التـــي انهكـــت العديد من

والقضاء على جميع أشكال التعصب

مشـــتركة غايتها تعزيز ثقافة السالم

األمم والشعوب.

والعنف واإلرهـــاب التي تهدد حاضر

والحـــب عبـــر العديـــد من المبـــادرات

وحـــث ســـموه األســـرة الدوليـــة على

ومستقبل العالم.

واألفـــكار غير التقليدية التي تســـعى

العمـــل؛ من أجل إشـــاعة روح المحبة

وأشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي

إلى تحقيق الخير لإلنسانية.
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الفضالة :مآثر األمير الراحل امتدت للعالم
^قالـــت مديـــرة بلديـــة الشـــمالية

لميـــاء الفضالـــة إن كالم ســـمو األميـــر

النهج الملكي السامي ساهم في تعزيز السالم العالمي

زينل :الدعم النيابي مسـتمر للجهود الريادية في خدمة القضايا اإلنسانية

الراحـــل خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة
(طيـــب هللا ثـــراه) مـــازال يصـــدح فـــي

األفـــق ويتـــردد فـــي مســـامعنا حينمـــا

فوزية زينل أن مملكة البحرين أضحت
ً
ً
عالميا يحتذى به
ونموذجـــا
مثاالً بارزا

برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس

مـــرة فـــي العـــام 2019م ،تأكيـــد لـــدور

ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ،في إعالء

الدولي.

لمياء الفضالة

والتعايـــش والتســـامح ،وأن النهـــج

والحقـــوق

بحروف من ذهب في سماء اإلنسانية

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

^أكـــدت رئيســـة مجلـــس النواب

خاطب وأكد للعالم بمناســـبة االحتفال
باليـــوم الدولـــي للضميـــر أهميـــة قيمة

الضمير كمرتكز إنساني ينبه العالم إلى

في مجاالت حقوق اإلنســـان ،والسالم

ضرورة القيام بمســـؤولياته المشتركة
تجاه كل ما يحقق التقارب بين البشـــر
ويلبـــي تطلعـــات الشـــعوب فـــي النماء

واالستقرار.

وأضافت الفضالة :في هذا اليوم تعود
الذكـــرى إلـــى األميـــر الراحـــل ،صاحب
الضميـــر الحـــي والقلـــب الكبيـــر األب
القائـــد الملهـــم والـــذي أحـــب البحرين
وأهلهـــا وأفنـــى حياتـــه فـــي حبهـــا

وبادلتـــه الحـــب واليـــوم يـــوم الوفـــاء

لـــه باســـتذكار مآثـــره الطيبـــة والتـــي

شـــملت ليس البحرين بـــل امتدت إلى

كأحد الشـــخصيات ذات العطاء الغزير
فـــي دعـــم قيـــم الســـام والتعايـــش
والتسامح واالعتدال والوئام العالمي،
كمـــا يبـــرز مكانـــة مملكـــة البحريـــن
اإلنســـانية ،بقيادة ملك اإلنسانية ملك
البـــاد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن
عيســـى آل خليفة ،وولـــي العهد رئيس
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي

العالم واإلنســـانية جمعـــاء .وقالت إن

األمير ســـلمان بن حمد ،ودورها الرائد

االحتفال العالمي بيوم الضمير ،يدون

في خدمـــة القضايا ،ســـعيا نحـــو عالم

اسم األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

يسوده السالم والوئام والتسامح.

آل شهاب :الراحل رجل دولة من طراز فريد
^قالـــت عضـــو مجلـــس أمانـــة

العاصمـــة مهـــا آل شـــهاب إن اســـتجابة
األمـــم المتحـــدة لمبـــادرة ســـمو األميـــر

عيســـى آل خليفة ملـــك مملكة البحرين
جـــاء ليؤكـــد أن نهـــج احتـــرام حقـــوق

اإلنسان هو اســـتراتيجية تتبعها مملكة

أســـاس القواســـم المشـــتركة للبشـــرية،

ومكافحـــة ونبـــذ كافـــة صور وأشـــكال

تداعيات جائحة كورونا ،وبما يؤكد من
فـــي دعم الجهـــود اإلنســـانية والدولية

وتقدمها ،من خـــال المبادرات الملكية

في خدمة الشعوب والمجتمعات.

العالمي ،والنهوض بالضمير اإلنساني.

بـــكل الوفـــاء والثنـــاء ،مبـــادرة صاحب

وأشـــادت بجهـــود الحكومـــة الموقـــرة،

مشـــترك يســـوده األمـــن والطمأنينـــة،

واســـتذكرت رئيســـة مجلـــس النـــواب،

الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان

رئيسة مجلس النواب

آل خليفـــة (رحمـــة هللا عليـــه) ،فـــي
إطـــاق مبـــادرة اليوم الدولـــي للضمير
والـــذي اعتمدتـــه األمـــم المتحدة ألول

التطـــرف واإلرهـــاب والكراهيـــة بيـــن

الشـــعوب ،وترســـيخ ونشـــر قيم الخير

والعدل والوئـــام والتســـامح ،وتحقيق

كل ما يكفل الحـــق للجميع في التطور
والبنـــاء ،والتقدم واالزدهار ،والوصول

إلى ذروة التنمية والكرامة اإلنسانية.

المملكة بقيادة جاللة الملك نموذج رائد في التعايش والوئام

رئيس “الشورى” :المملكة قدمت مبادرات مهمة لحفظ األمن واالستقرار إقليميًّا ودوليًّا

التـــي تحققهـــا مملكـــة البحريـــن في ظل

للضميـــر ،والـــذي يحتفـــي العالـــم بـــه في

القادمـــة بالمعرفـــة والوعـــي الحضـــاري،

العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة

الخامـــس مـــن أبريـــل كل عام ،اســـتجابة

الـــذي يقـــوم على عـــادات وتقاليد شـــعب

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،في

لمبـــادرة المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى

مملكة البحرين الكريم.

مجال الســـام والتعايـــش وحفظ حقوق

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة

وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أن

اإلنســـان وهو ما ينســـجم مع ما عرف به

بـــن ســـلمان آل خليفـــة (طيـــب هللا ثراه)،

مملكـــة البحريـــن ،بقيـــادة جاللـــة الملـــك،

البحريـــن فـــي تعزيـــز دولة المؤسســـات

شعب مملكة البحرين من خصال حميدة

ثمـــن رئيـــس مجلـــس الشـــورى الـــدور

وحـــب اآلخـــر والتعايـــش الســـلمي بيـــن

وال شـــك أن هذا النهـــج اتضح جليا في

الجميـــع ،مؤكـــ ًدا أن اإلنجـــازات التنموية

الـــذي تضطلع بـــه الســـلطات التشـــريعية
والتنفيذيـــة والقضائيـــة فـــي التعاطـــي

التـــي حققتهـــا مملكة البحريـــن هي نتاج

مع الشـــؤون المحلية وفـــق مبادئ الحب

مها آل شهاب

لســـموه كونـــه رجـــل دولـــة مـــن طـــراز

اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

الجميـــع مـــن مواطنيـــن ومقيمين ،عبر

اهتمام مملكة البحرين وحرصها الدائم

الســـامية المتعـــددة ،لتعزيـــز الســـام

الحثيـــث من أجـــل بناء تفاهـــم عالمي

الصالـــح ،عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بالمكانة

المختلفة أكد المكانة الدولية المرموقة

والعربية والدولية .وقالت إن المشروع

والعدالـــة ،وضمـــان صحـــة وســـامة

خليفـــة ،جعل من قيم ومبادئ التعاون

التـــي يُ بنـــى عليهـــا ازدهـــار الـــدول

خدمـــة القضايـــا اإلنســـانية ،والســـعي

وفـــي تصريح له بمناســـبة اليـــوم الدولي

وفقا للعـــادات المتبعة فـــي المجتمعات

كافـــة المحافـــل ،الخليجيـــة واإلقليمية

القانـــون

والمؤسســـات،

مملكـــة البحرين الريادية المتميزة ،في

التربيـــة والتعليـــم والتأســـيس لألجيـــال

إلـــى بنـــاء ثقافة الســـام بمحبة وضمير

البحريـــن على المســـتوى المحلي ،و في

القيـــم اإلنســـانية ،وتعزيـــز دور دولـــة

جهـــود فريـــق البحريـــن فـــي مواجهـــة

والتضامـــن اإلنســـاني بيـــن الجميـــع،

وأكدت الدعم النيابي المســـتمر لجهود

^أعرب رئيس مجلس الشورى علي

دولـــي للضميـــر العالمـــي حيـــث الحاجة

الـــدؤوب فـــي نهضـــة ورفعـــة مملكـــة

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

المرتكزة على القيم اإلنسانية النبيلة.

هللا وطيـــب هللا ثـــراه) بتخصيـــص يوم

علـــى مـــدار عقود مـــن الزمن مـــن العمل

الملكـــي الســـامي لعاهل البـــاد صاحب

مملكـــة البحرين ومكانتها في المجتمع

حقـــوق اآلخريـــن ،وخاصة ضمـــن برامج

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة (رحمـــه

فريـــد وخـــاص ،ذو رؤية خاصة ســـاهم
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والقانـــون وفق ثوابت وطنية راســـخة.
قيادة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد

توجيهات ودعم صاحـــب الجاللة الملك،

والســـام واألخـــوة اإلنســـانية ،مؤكـــ ًدا

ً
نموذجا متقدمً ا رائ ًدا في التعايش
تعتبر
رئيس مجلس الشورى

السياسي من منظور إنساني شامل.

ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

أهميـــة المبـــادرات التـــي تقدمهـــا المملكة

لجائحـــة كورونـــا بتميز واقتـــدار تصدر

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

وإســـهاماتها المتعـــددة فـــي حفـــظ األمن

ونـــوّ ه رئيـــس مجلـــس الشـــورى بـــدور

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،مما مكـــن البحرين

واالســـتقرار علـــى المســـتويين اإلقليمـــي

األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ولي

آل خليفة لفريـــق البحرين في التصدي

الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي

والوئـــام واإلخاء ،حيث جســـدت جائحة
ً
مثـــال
فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )19
للتعاطـــي اإلنســـاني وتقديـــم الرعايـــة
الصحيـــة والعالجيـــة لجميـــع المواطنين
ً
فضـــا عن توفيـــر اللقاحات
والمقيميـــن،
المضـــادة للفيـــروس مجا ًنـــا للجميع ،وهو
األمـــر الـــذي يبعـــث علـــى الفخـــر الكبيـــر،

المشـــهد العالمـــي حيث شـــملت الرعاية

مـــن أن تحقيـــق مســـتويات متقدمة في

والدولـــي ،تفعيـــا لتوجيهـــات القيـــادة

الجميع بدون تفرقة وال تمييز.

العهـــد رئيـــس الـــوزراء ،فـــي نشـــر الوعي

ويضـــاف للســـجل اإلنســـاني المشـــرف

شـــتى المجاالت ،وترســـيخ ثقافة السالم

الحكيمـــة ووفـــق رؤيتها الســـديدة للعمل

وثقافـــة التســـامح والمواطنـــة ،واحترام

لمملكة البحرين.

سرحان :إحياء الضمير بذرة خير من عطاء سمو األمير
^قـــال الشـــوري منصـــور ســـرحان

المســـاعدة فتســـاهم الـــدول الغنية في

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل

النمو والتطور.

انتشـــال الدول الفقيرة وتساعدها على

إن مـــن المآثـــر المهمـــة لصاحب الســـمو
خليفـــة (طيـــب هللا ثراه) ،التي ســـتبقى
العالمـــي ،وهـــي المبـــادرة التـــي القـــت

في أوضـــح صورها ،وقـــد برهن تعامل

المســـؤوليات الوطنيـــة واألخالقيـــة

كرونـــا والعمـــل على حمايـــة المواطنين

المســـتوى الدولي .ولفت إلى أن ســـموه

والمقيمين من تلك الجائحة ،من خالل

الحـــظ بثاقـــب بصيرتـــه ما يتعـــرض له

نشـــر اإلرشـــادات وتوعيـــة المجتمـــع

البعـــض في دول مختلفـــة من الحرمان

من العدالة واإلنصاف ،كما الحظ ظاهرة

منصور سرحان

أوال بـــأول ،ومن خالل كـــون مملكة من

وبالتالـــي تنتشـــر األمـــراض الفتاكة بها،

أن وجـــود ضميـــر حـــي ســـيمثل الحـــل

اللقاحـــات ،األمـــر الـــذي جعـــل مملكـــة

يعنـــي أنه عندما يملك اإلنســـان ضميرًا

العالـــم التي أشـــادت بدورها الفاعل من

فـــي عمل الخيـــر للجميع ،فتنتشـــر قيم

تلك الجائحة ،بتوفير اللقاحات وتهيئة

الفقـــر تنتشـــر فـــي بعـــض المجتمعـــات

كما راعه تفشـــي حالـــة األمية التي هي
من أسباب تخلف البلدان والمجتمعات

وتؤدي إلى مشاكل ال حصر لها.

وقـــال :كل تلك المشـــكالت التي يعاني
منهـــا الكثير من ســـكان الكـــرة األرضية

أخـــذت تشـــغل بال ســـموه وتوصل إلى

بيـــن أوائل الـــدول التي بـــادرت بتوفير

األنجـــع لهـــذه المشـــاكل .وذكـــر أن هـــذا

البحريـــن محـــل تقديـــر وإعجـــاب دول

حيـــا ســـيعمل طواعيـــة ودون تـــردد
ً

أجل حماية المواطنيـــن والمقيمين من

الرحمة والتســـامح ونكـــران الذات بين

المستشـــفيات لتقديـــم العـــاج لكل من

الجميـــع ،كمـــا تنتشـــر بيـــن الـــدول قيم

احتفـــاء األمم المتحـــدة باليوم العالمي

بظاللها على مدى أكثر من عام.

يحتاجه.

الســـيما جائحة “كوفيـــد  ”19التي ألقت

مجلس الشـــورى جميلة علي سلمان أن

وأشـــار إلى أن مملكة البحرين لم تكتف

حكومـــة البحريـــن في معالجـــة جائحة

االستحسان واالستجابة السريعة على

^أكـــدت النائـــب الثانـــي لرئيـــس

التـــي تواجههـــا مختلـــف دول العالـــم،

للضميـــر ،الـــذي يصـــادف  5أبريـــل مـــن

بطـــرح المبـــادرة ،بل جســـدتها وطبقتها

خالـــدة ،مبادرته لالحتفاء بيوم الضمير

سلمان :يوم الضمير فرصة إلحياء المسؤوليات اإلنسانية للمجتمعات
وأشارت إلى أن الضمير اإلنساني يعتبر

كل عـــام ،يُ عـــد فرصـــة ســـانحة إلحيـــاء

نواة الخير والصالح على مستوى الفرد
واألســـرة والمجتمـــع والدولـــة ،ومتـــى

مـــا حيـــا الضمير وتعاطى بكل إنســـانية

واإلنســـانية لـــدى المجتمعـــات من أجل

وتجرد مع القضايا والملفات التي تمس

التكاتف لمجابهة جائحة “كوفيد .”19

الحيـــاة العامـــة ،فإنه بإمكاننـــا الوصول

ولفتـــت إلـــى أن مملكة البحريـــن برزت

إلـــى حالـــة االطمئنان والعمل المشـــترك

للمجتمـــع الدولـــي خـــال العـــام 2020
ً
مقدمـــة نفســـها كمثـــال يحتـــذى به في

جميلة سلمان

والمتكاتـــف لمجابهـــة أي تحديات بقوة

فـــي الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس ،من

منظومـــة األمـــم المتحـــدة وغيرهـــا من

وأوضحـــت أن مملكـــة البحرين ضربت

مبـــادرة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير

كل أبنائهـــا ومؤسســـاتها التشـــريعية

االلتزام والتكاتف والتعاون؛ للمســـاهمة
خالل ترجمة حقيقية للضمير المسؤول
الذي يتعاطى مع القضايا ذات االهتمام
وإقليميا ودوليا.
محليا
المشترك
ً
ً

وعبـــرت ســـلمان عـــن الفخـــر واالعتزاز

باالهتمام والتجاوب الكبير الذي تبديه
جميـــع الـــدول األعضـــاء ومؤسســـات

ونجاح.

المنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ،مـــع

أسمى األمثلة في الضمير خالل تعاطي

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة (طيـــب
ً
مدركـــة
هللا ثـــراه) فـــي عامهـــا الثانـــي،

والرســـمية واألهلية مع الفريق الوطني

تمامً ا أهمية تعزيز وبناء ثقافة وســـلوك
الضميـــر لمجابهـــة التحديـــات الملحـــة

الطبـــي لمجابهـــة جائحـــة “كوفيـــد ،”19

محققين نتائج طموحة ومتقدمة شهد

بها العالم في مختلف المحافل.

إنجــازات األميــر الراحــل محفــورة في قلــوب البحرينييــن
^أكـــد النائـــب أحمـــد الســـلوم أن

رحمه هللا .وذكر أن البحرين اســـتطاعت

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة

فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان وســـعيها

“إنجازات الراحل صاحب الســـمو الملكي
نبراســـا منيـــرًا ومحفوظـــة فـــي
ســـتظل
ً

قلـــوب البحرينيين الذين سيســـتذكرون
علـــى الـــدوام ما تحقـــق بفضـــل متابعته

الحثيثـــة مـــن أجل رفعة وشـــأن مملكتنا

الغالية”.

أن تبرهـــن للعالـــم جهودهـــا المتميـــزة

المستمر الى توفير كافة السبل لترسيخ
االستقرار والعالقات الودية بين الجميع
في جو يسوده المحبة واحترام اآلخر.

وأشـــار إلـــى أن الجهـــود التـــي بذلتهـــا
المملكـــة عكســـت مـــدى التزامهـــا بكافـــة

وقـــال إن إقرار فريـــق العمل التحضيري

المبـــادئ والقوانيـــن لحقـــوق االنســـان
ً
واحـــة للتعايش
حتى أضحـــت البحرين

“اليونســـكو” مبـــادرة صاحـــب الســـمو

الســـنوات الماضيـــة والـــذي عكســـه

للمجلـــس التنفيـــذي لمنظمـــة األمـــم

المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة

الملكـــي رئيس الـــوزراء لالحتفال باليوم
الدولـــي للضمير باعتباره وســـيلة لتعبئة
جهـــود المجتمـــع الدولي لتعزيز الســـام

واالندمـــاج والتضامن والتفاهم من أجل
دوليا
بناء عالم مســـتدام ،حققت انجا ًزا
ً
غيـــر مســـبوق بفضـــل توجيهات ســـموه

الســـلمي ،والتـــي نفخـــر بما تحقـــق طيلة

المشروع اإلصالحي لجاللة الملك .وبين
ان االحتفال بمناسبة يوم الضمير والتي
تصـــادف اليـــوم الــــ  5مـــن أبريـــل من كل

عـــام تأتـــي لتؤكد الدور المهـــم والحيوي
والهـــادف إلـــى المحافظـــة علـــى الســـام

واألمـــن العالمـــي في تأكيـــد واضح على

متنوعـــة جـــاءت بهـــدف عكـــس الواقـــع

اســـتطاع باقتـــدار مـــن نقـــل البحريـــن

ً
نموذجا يحتذى به لدول
البحرين لتكون

وقال “ سنبقى على الدوام نستذكر هذه

السلوم :المملكة

االجتماعـــي والحقوقـــي التـــي تعيشـــه

حنونا
فقدت ًأبا
ً

العالـــم من انفتـــاح وتعايش بين مختلف

ومتواضعا
ً

كافة المبادئ لعمل منظمة اليونسكو في
مجال تخصصها الداعي إلى نشـــر ثقافة
الســـام ونبـــذ العنف .وأوضـــح أن جهود
األميـــر الراحـــل ســـيتذكرها العالـــم على

وقيادته الناجحة لفريق البحرين.

اإلنجـــازات والمبـــادرات الرائدة لســـموه

األديـــان وهذا مـــا كفله الدســـتور لتكون
ً
منـــارة تنطلـــق منهـــا مفاهيـــم
البحريـــن

رحمه هللا ،ولن ننســـاها وسنظل نتحدث

وبيـــن أن مبـــادرة ســـموه (رحمـــه هللا)

عنهـــا لألجيـــال لتكـــون محفـــورة فـــي
القلـــوب ،فقـــد فقدت البحريـــن أبًا حنو ًنا
ً
ً
عطوفا،
رفيقـــا متواضعً ـــا مح ًبا مســـتمعً ا

المجتمـــع الدولـــي فـــي تعزيـــز التضامن،

ما تحمله الكلمة في جوهرها من معاني

األمن والتعايش بين الجميع.

جـــاءت بشـــكل هـــادف لتعبئـــة جهـــود

فقـــدت رجـــل دولة مـــن طـــراز فريد بكل

وان المبـــادرة جـــاءت بشـــكل كبيـــر فـــي

أحمد السلوم

لتؤكـــد رؤيـــة ســـموه وطموحـــه ليعـــم

مـــن تداعيـــات جائحة فيـــروس كورونا،

وتوجيهاتـــه الســـديدة بتقديـــم الحـــزم

بصماتـــه واضحة جليلة لحاضر البحرين
ومســـتقبلها َ
أيضـــا بمـــا كان لـــه مـــن رؤى

كافة المجاالت وان يسود العالم التفاهم

والحـــرص على التعـــاون بين الجميع هو

والمحافظة على خطـــط التوازن المالي،

وان مواقـــف األميـــر الراحـــل ســـتظل

وأضـــاف أن المبـــادرات اإلنســـانية التـــي

عملـــت البحريـــن بمســـاعيها المســـتمرة

مر الســـنوات ،وهي مبادرة دولية جاءت

ظل الظروف التي عاشـــها العالم بأســـره

شـــعوب العالم كل االهتمام والرعاية في

وان تظافـــر الجهود والوعـــي المجتمعي

ووقف العنف بكافة أشكاله.

ســـبيل للتخلـــص مـــن هـــذا الوبـــاء التـــي

بذلتها مملكة البحرين وقدمتها بأشـــكال

وبالقيـــادة الحكيمـــة لعاهـــل البـــاد

عميقـــة لكلمة رجـــل ولكلمـــة دولة ،رجل

المالية لضمان استدامة القطاع التجاري

بعيـــدة وأفـــكار تقدميـــة ســـبقت عصره،

وبالســـعي المســـتمر والدؤوب من ســـمو

في أذهـــان الجميـــع وفي كتـــب التاريخ

فســـموه خيـــر خلـــف لخيـــر ســـلف وقـــد

والشموخ”.

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء،

مســـطورة بمـــداد مـــن القـــوة والعظمـــة
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البحرين صاحبة الريادة والسبق في مبادرة يوم الضمير
وزي ــر الخارجي ــة :المملك ــة برهن ــت عل ــى اهتمامه ــا بإح ــال األم ــن والس ــام ف ــي العال ــم

خلف :التفاعل مع مبادرة
األمير الراحل قوال وفعال
^ قـــال وزيـــر األشـــغال

والبلديـــات عصام خلف إن احتفال

^ أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة

ووقـــف الحروب ،ونشـــر قيم الســـام

التســـامح والســـام واإلخـــاء ،ويأتـــي

العالـــم بأســـره باليـــوم الدولـــي

مملكة البحرين باحتفـــال دول العالم،

وقال إن مملكـــة البحرين تفخر اليوم

لخدمـــة اإلنســـانية ،وتأســـيس مركـــز

المغفـــور لـــه مـــن صاحـــب األميـــر

تبني األمم المتحدة يوم الخامس من

ومركز الملك حمد للســـام السيبراني،

هـــي مناســـبة إنســـانية وأخالقيـــة

األديـــان والتعايـــش الســـلمي بجامعة

أو فعـــل وبصـــورة مســـتمرة ،فمـــن

إطالقهـــا لجوائـــز عالميـــة فـــي العديد

والمحبـــة والتعـــاون الـــذي يســـهم

عبداللطيـــف الزيانـــي ،عـــن اعتـــزاز

فـــي الخامـــس من أبريل مـــن كل عام،
باليـــوم العالمـــي للضميـــر ،اقتناعً ا بأن

الضمير اإلنساني هو الباعث الحقيقي

لتعزيز قيم السالم والتعايش واإلخاء
بيـــن األمـــم العالميـــة ،وهـــو المحـــرك

األساســـي لنبـــذ العنـــف والتطرف في

مختلـــف بقاع المعمورة وإرســـاء قيم

السالم األممي من أجل خير البشرية.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن مملكـــة

البحريـــن ،بفضـــل قيادة عاهـــل البالد

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفـــة ورؤيتـــه الحكيمـــة لتعزيـــز
قيـــم التســـامح والتعايـــش والتآخـــي
مـــن أجل خيـــر وســـام العالـــم ،تؤمن
أن المجتمـــع الدولـــي يجـــب أن يضـــع

فـــي اعتبـــاره أهميـــة الضميـــر العالمي
في حـــل الصراعات وإنهـــاء النزاعات

والتعايش بين شعوب العالم.

بأنهـــا صاحبـــة الريـــادة والســـبق فـــي

بناء على
ً
عالميا للضميـــر،
أبريـــل يومً ا
ً

المبادرة التي تقدم بها صاحب السمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل
ً
إدراكا من مملكة
خليفـــة (رحمـــه هللا)،

البحرين وقيادتها الحكيمة لما تعانيه
العديـــد مـــن دول العالم من مشـــكالت

عبداللطيف الزياني

وأزمـــات خطيـــرة ،وإيمانهـــا بضـــرورة

العالـــم ،وهي تدرك أن الضمير العالمي

عاجلة للمشكالت العالمية.

وتســـخير الطاقـــات واإلمكانـــات مـــن

التعـــاون الدولـــي للتوصل إلـــى حلول

الحـــي والواعي كفيل بتوحيد الجهود

وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة أن مملكـــة

أجـــل خير البشـــرية جمعـــاء وتحقيق

وحرصهـــا علـــى دعم ومســـاندة جهود

كريمة آمنة ومزدهرة.

مـــن أجـــل إحـــال األمـــن والســـام

وتوجيه جاللة الملك تبنت العديد من

البحريـــن برهنت دائمً ا علـــى اهتمامها

تطلعـــات شـــعوب العالـــم لحيـــاة حرة

المجتمـــع الدولـــي واألمـــم المتحـــدة

وقـــال إن مملكـــة البحريـــن ،بقيـــادة

واالســـتقرار واالزدهار فـــي كافة بقاع

المبـــادرات والمشـــاريع لتعزيـــز ثقافـــة

فـــي مقدمتهـــا إطـــاق جائزة عيســـى

للضميـــر ،ذلـــك اســـتجابة لمبـــادرة

الملك حمد العالمي للتعايش الســـلمي،

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة،

وكرســـي الملـــك حمـــد للحـــوار بيـــن

يجـــب التفاعـــل معها فـــي كل قول

ســـابينزا اإليطاليـــة ،باإلضافـــة إلـــى

دونهـــا ال يمكـــن نشـــر قيـــم الســـام

مـــن المجـــاالت لتعزيـــز ثقافة الســـام

فـــي تحقيـــق عالـــم آمـــن ومســـتقر

واالستقرار واالزدهار لشعوب العالم.

وقريبا من التنمية واالزدهار .وأكد

والتعايـــش الســـلمي وتحقيـــق األمـــن

بعيـــدا عـــن الصراعـــات والحروب،

وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالجهـــود

“إن مملكـــة البحرين بقيـــادة عاهل

فريـــق البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهـــد

بن عيســـى آل خليفـــة ،حريصة كل

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل

التـــي كانـــت ومـــا زالت أساســـا في

المســـؤولية

فإن المحرك لعملية البناء والتنمية

المخلصـــة والملموســـة التـــي قـــام بها

البـــاد صاحب الجاللـــة الملك حمد

رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو

الحـــرص على تفعيل هـــذه المبادئ

خليفة ،للتعامل مع األزمة وتداعياتها

عالقاتنا في الداخل أو الخارج؛ لذا

واإلنسانية.

واالزدهـــار هـــو الضميـــر اإلنســـاني

بأقصـــى

درجـــات

الـــذي يحكـــم جميـــع عالقاتنـــا

العالم أجمع أحوج ما يكون لمثل هذه المبادرات

وزيــر اإلســكان :األميــر الراحــل يحظــى بمكانــة وثقــل دولــي رفيــع المســتوى

^ رفع وزير اإلســـكان باســـم الحمر

مبادرتـــه وجهـــوده الهادفـــة لتعزيـــز

كل دول العالـــم ،وهـــي تـــدرك أن الضمير

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن

المســـتدامة .وأوضـــح وزيـــر اإلســـكان

الجهـــود وتســـخير الطاقـــات واإلمكانات

أســـمى آيات التهاني والتبريك إلى عاهل
عيسى آل خليفة ،وإلى ولي العهد رئيس
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،بمناسبة

برئاســـة صاحب السمو الملكي ولي العهد

لتعزيـــز قيـــم الســـام والتعايـــش بيـــن

اإلنســـانية ،وتعزيز دور دولة المؤسسات

خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة (طيب هللا

والعالـــم أجمـــع ،ممـــا يدل علـــى ما حظي

بـــه المغفور له بـــإذن هللا تعالى من مكانة
وثقـــل دولـــي رفيـــع المســـتوى رســـختها

كما أشـــاد وزير اإلسكان بجهود الحكومة

التي تحفظ الحقوق وتصون المكتسبات
ً
مشـــيرا إلى أن
العامـــة للوطن والمواطن.

األمـــم العالميـــة ،وهـــو المحـــرك األســـاس

اليوم مناســـبة تحتفي بها األمم المتحدة

لحياة حرة كريمة آمنة ومزدهرة.

المبادرة البحرينية ذات األبعاد اإلنسانية

الضميـــر اإلنســـاني هو الباعـــث الحقيقي

ثراه) الذي تقدم بهذه المبادرة ،وأصبحت

مـــن أجل تحقيق تطلعات شـــعوب العالم

أن العالـــم اليـــوم أحـــوج مـــا يكـــون لهـــذه

يـــوم الضميـــر العالمـــي والـــذي يصادف 5
ً
مســـتذكرا فـــي هذا
أبريـــل مـــن كل عـــام،

اليوم مناقب األمير الراحل ســـمو الشيخ

العالمـــي الحـــي والواعـــي كفيـــل بتوحيد

الســـام العالمي ودفـــع مســـارات التنمية

لنبـــذ العنف والتطرف ،والوســـيلة المثلى

إلرساء قيم السالم األممي من أجل خير
البشرية.

وقال المهندس الحمر إن مملكة البحرين
برهنـــت دائمً ا بقيادة جاللة الملك المفدى

رئيـــس مجلس الوزراء ،فـــي إعالء القيم

باسم الحمر

والقانـــون عبـــر جهـــود فريـــق البحريـــن

فـــي مواجهة تداعيـــات جائحـــة كورونا،

أيـــده هللا ورعاه ،على اهتمامها وحرصها

وبمـــا يؤكـــد اهتمـــام مملكـــة البحريـــن

الدولي واألمـــم المتحدة من أجل إحالل

اإلنســـانية والدولية في خدمة الشـــعوب

علـــى دعـــم ومســـاندة جهـــود المجتمـــع

وحرصهـــا الدائـــم فـــي دعـــم الجهـــود

األمن والسالم واالستقرار واالزدهار في

والمجتمعات.

مبادرة الراحل قادت إلى سماع صوت البحرين خارجيًّا
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وفلســـفتنا فـــي مملكـــة البحريـــن،
وهي المنطلق التي من خاللها يتم
ترســـيخ القيـــم اإلنســـانية وتعزيـــز
مفاهيم الســـام” .وضـــاف “إننا في
عملنـــا الحكومي ننطلق مـــن فهمنا
العميق للحريـــات العامة والحقوق
والواجبات التي تحكم المجتمعات
واألفـــراد وفقـــا للقيـــم األخالقيـــة
والمفاهيـــم اإلنســـانية وإيما ًنـــا
منـــا بحـــس المســـؤولية الوطنيـــة
والدينية واإلنسانية واألخالقية”.

المحامي الدوي :الجميع يتذكر
األمير الراحل في يوم الضمير
^ قال المحامي والمستشـــار
القانونـــي أحمـــد علـــي الـــدوي
لصحيفـــة البـــاد إن الجميع يتذكر
المغفور له صاحب الســـمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
في اليوم الدولي للضمير.
وأضاف أن فقيد الوطن كان أميرا
لإلنســـانية وأميـــرا فـــي تواضعـــه
وأميـــرا فـــي تواصلـــه وأميـــرا في

أحمد الدوي

حنكتـــه وأميـــرا في دبلوماســـيته،
وصاحـــب ســـموه نهضـــة البحرين

ســـطر تاريخـــا كتبـــت حروفـــه من

والتعليميـــة والطبيـــة ،ووضـــع

دســـتور  - 1973كونـــه رئيســـا

النمو والتطور واالزدهار.

الجوهـــري للديمقراطيـــة وإرســـاء

االقتصاديـــة

والصناعيـــة

البحرين في مصاف الدول سريعة
وتابع :في عطاء ســـموه السياسي

ذهـــب فقـــد ســـاهم فـــي صياغـــة

للوزراء  -الذي كان بمثابة التحول
مبادئ العدالة اإلنسانية.

يوم الضمير احتفاء دولي بمكانة البحرين

الســفير المصري لـ”^” :إنجازات ســموه ماثلة للجميع

الســفير المغربي لـ “^” :جهود الحكومة جبارة في مجابهة الجائحة

^ قـــال ســـفير جمهوريـــة مصـــر

الكريمة بإطالق مبادرة هذا اليوم الدولي،

^ قال ســـفير المملكـــة المغربية

الحالـــي المثقـــل بالجـــراح  ،فالضمير

العربية لدى مملكة البحرين ياســـر شعبان

وكل مـــا أنجز مـــن مشـــروعات ومبادرات

لدى مملكة البحرين مصطفى بنخيي

هـــو المحـــرك الرئيـــس لحـــل األزمات

لصحيفـــة البالد ان اليـــوم الدولي للضمير

هي اليـــوم محاطـــة بالرعايـــة بتوجيهات

لصحيفـــة البـــاد ان “اليـــوم العالمـــي

المعاصـــرة والوســـيلة المثلـــى لبنـــاء

يعتبـــر مبادرة كريمة مـــن المغفور له بإذن

ملكيـــة وبدعـــم من الحكومـــة بقيادة ولي

للضميـــر هـــو مناســـبة ســـنوية ،رغـــم

عالـــم مبني علـــى التضامـــن واإلخاء

هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكي األمير

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء .وبين أن

حداثتها ،إال أنها تحمل دالالت وأبعاد

خاصـــة فـــي ظـــل الظرفيـــة الصحية

خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة .وأضاف أن

صوت البحرين مسموع بالخارج والدليل

عميقة”.

العالمية الراهنة”.

هـــذه المبادرة أتت مـــن جهود كبيرة بذلها

علـــى ذلك اعتماد األمـــم المتحدة لمبادرة

وأضـــاف“ :ان اليـــوم الدولـــي للضمير

وأردف “ال يمكننـــا إال أن نقـــف عنـــد

األميـــر الراحـــل مـــن رعايـــة كبيـــرة لكافة

ســـمو األمير الراحـــل ،واعتبار  5أبريل من

هـــو احتفـــاء بمكانة مملكـــة البحرين

الجهـــود الجبارة التي بذلتها البحرين

من كل عام يوما للضمير اإلنســـاني .وذكر

علـــى المســـتوى الدولـــي ،باعتبـــار

في مواجهة الجائحة وتوفير العالج

أن البحريـــن “تتمتـــع بمكانـــة متميزة على

أن هـــذا اليـــوم هـــو مبـــادرة بحرينية

الصعيـــد اإلقليمي والدولي ،وذلك يتجلى

خالصـــة نابعة مـــن االهتمـــام الذي ما

من خـــال نشـــاط البحريـــن المتعـــدد في

فتئـــت البحريـــن وقيادتهـــا الحكيمـــة

الســـام ونشـــر ثقافـــة التعايـــش

مختلف المجاالت”.

توليـــه للمبـــادرات الهادفـــة الى تعزيز

اســـتحضار ألهـــم مايحتاجـــه عالمنـــا

شـــؤون المواطنين داخل البحرين ،وهذه
الرعاية تشمل ملف حقوق اإلنسان بمعناه

ياسر شعبان

الواســـع ،ســـواء كان ذلك فـــي تأمين حق

ركيـــزة قـــوة مملكـــة البحريـــن فـــي ملـــف

وهذه العناصر هي المقومات التي تشكل

الراحل تبقـــى ماثلة للجميع فـــي مبادرته

التعليـــم أو حـــق الصحـــة أو حق الســـكن،

التنمية المستدامة .وتابع ان جهود األمير

مبادرة سموه تعزز نشر قيم السالم العالمي

وكيل “البلديات” :يوم الضمير يكرس احترام حقوق اإلنسان

^ عبـــر وكيـــل البلديات الشـــيخ
اعتزازه باحتفال العالم بأســـره اليوم

لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولـــى

اليـــوم العالمـــي للضمير بمناســـبة الذكرى

باليـــوم الدولـــي للضميـــر ،وهـــو اليوم

لتعزيز السالم والتســـامح واالندماج

الذي أقرته المنظمة الدولية استجابة

والتفاهـــم بقـــدر مـــا هو فلســـفة حياة

لمبادرة المغفور له من صاحب األمير

وإدارة وبنـــاء وفـــن يجيـــده العظماء

خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة ،بهدف

والرســـاليون فـــي هـــذه الحيـــاة .كمـــا

تحفيـــز المجتمـــع الدولـــي على نشـــر

أننـــا نؤمـــن أن عملية البنـــاء والتنمية

قيم الســـام والمحبة والتعاون الذي

يسهم في تحقيق عالم آمن ومستقر.
وذكـــر أن “مملكة البحريـــن كانت وما
زالـــت ســـباقة علـــى مســـتوى العالـــم

بقيـــادة عاهل البـــاد صاحب الجاللة
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة

والحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،

ال يمكـــن ان تكـــون اال بعنصريـــن

الشيخ محمد بن أحمد

أساســـيين هما الضمير الحي المحب
لـــكل قيـــم الحيـــاة والتســـامح وتقبل

في إطـــاق المبادرة تلـــو األخرى من

اآلخر وعنصـــر االرادة التي تعمل من

مفاهيـــم الســـام فـــي كل مناســـبة

االهـــداف التـــي تشـــترك فيهـــا جميع

للرســـاالت الســـماوية والمســـاهمة

االخالقيـــة التـــي ترتكـــز علـــى حـــق

اجل ترســـيخ القيم اإلنسانية وتعزيز

أجـــل هـــذه األهـــداف الســـامية وهي

وفرصـــة إنطالقا مـــن الفهم الحقيقي

الرســـاالت الســـماوية والفلســـفات

العملية في دورنا االنســـاني في هذه

اإلنسان في العيش الكريم” .

ومقيمين ،وهو ما يعد تجســـيدا حيا
إلعمـــال الضميـــر وتوظيفـــه لخدمـــة
البشرية”.

ميرزا :إسهامات األمير الراحل شملت كل المجاالت اإلنسانية

الحيـــاة”  .وتابـــع “إن اليـــوم الدولـــي

محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة عـــن

والتســـامح ،ومـــن جهـــة اخـــرى ،هـــو

واللقـــاح المجاني للجميـــع ،مواطنين

صحوة الضمير ركيزة ال تقل أهمية عن أبعاد التنمية
^ اســـتذكر رئيـــس هيئـــة الطاقـــة

للضميـــر بقـــدر ما يشـــكل من وســـيلة

مصطفى بنخيي

التـــي صيغـــت فـــي ضوئها أهـــداف األمم

المســـتدامة عبدالحســـين ميرزا بمناسبة

المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة ،وتأتـــي
ً
مؤكـــدة
مبـــادرة اليـــوم العالمـــي للضميـــر

السنوية األولى إلقرار المجلس التنفيذي

أنه البد مـــن التراحـــم والتالحم لتحقيق

لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلم

االســـتدامة وللنهـــوض باألمـــم كافة ،وإن
هـــذه المبـــادئ ليســـت إال ما ُج ِب َلـــت عليه

والثقافة (اليونسكو) مبادرة سمو صاحب
الســـمو الملكـــي األمير الراحـــل خليفة بن

قيـــادة مملكـــة البحريـــن وعلـــى رأســـهم

ســـلمان آل خليفة ،باليوم الدولي للضمير

صاحـــب الجاللـــة .وأكـــد أن مثـــل هـــذا
ً
منهاجا
اإلنجـــاز يضـــع لنـــا أبنـــاء الوطـــن

لالحتفال به في الـ  5من أبريل من كل عام
بمقـــر اليونســـكو ،األمر الـــذي يضيف إلى

رصيـــد إنجازات مملكـــة البحرين وبصمة
مهمـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي صفحـــات

التاريخ ،بصمات وإســـهامات سمو األمير
الراحـــل فـــي كل المجـــاالت اإلنســـانية

والتنمويـــة .وقال إن الذكرى األولى ليوم

الضمير العالمي تأتي في سابقة تاريخية
لإلنســـانية لما فرضته الجائحـــة العالمية

عبدالحسين ميرزا

ورؤى واضحـــة نعمل على
ال نحيـــد عنـــه
ً

لفيروس كورونا المســـتجد ،COVID-19
ً
بعدا آخـــر ألبعـــاد مفاهيم
التـــي أضافـــت

وعمـــاً بتوجيهات عاهـــل البالد صاحب

مبدأ صحوة الضمير واحترام اإلنســـانية

بدعم ومساندة ولي العهد رئيس الوزراء

مختلف أبعاد وركائز التنمية واالستدامة

حمد آل خليفة.

االرتقـــاء لتحقيقهـــا على كافـــة األصعدة
التنموية امتثاالً بجهود القيادة الرشـــيدة

اإلنســـانية واالســـتدامة ،مما حتم أهمية

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

كركيـــزة وبعـــد مهـــم ال يقـــل أهميـــة عـــن

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن
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 % 91من المخالطين حصيلة “التجمعات” و % 99من الحاالت تعود ألفراد غير مطعمين

الفري ــق الطب ــي يؤك ــد س ــرعة انتش ــار الفي ــروس المتح ــور ...والس ــبب “الته ــاون” باإلج ــراءات

المنامة  -بنا

أكـــد الفريق الوطني للتصـــدي لفيروس
كورونـــا أن أفضـــل وســـيلة للتصـــدي
للفيـــروس وخفـــض معـــدالت االنتشـــار

هـــو االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة

والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة
عـــن الجهـــات المعنيـــة ،مـــع أهميـــة

إقبـــال الجميـــع علـــى التطعيـــم ووقـــف
التجمعـــات بالمنـــازل والمســـاكن ،منو ًها
ً
خيارا
بـــأن االلتـــزام باإلجـــراءات ليـــس

مـــن بين خيارات متعددة بل هو واجب
وطنـــي ،ومســـؤولية يجـــب أن يتحلـــى
بهـــا الجميـــع بمـــا يحافـــظ علـــى صحـــة
أســـرهم ومجتمعهـــم ووطنهـــم لعـــودة

أعـــداد الحاالت القائمة للمعدالت اآلمنة

والحفاظ على صحة وسالمة على كافة

المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي

عقده الفريق الوطني للتصدي لفيروس

تحذير من االستجابة للدعوات التحريضية ...وتمكين النزالء المصابين من االتصال بأهاليهم
وفـــاة واحــــدة فــقــط لــحــالــة أخـــذت جرعتين وكــانــت مــصــابــة بــأمــراض كامنة

كورونا (كوفيد )-19ظهر أمس في مركز

تشـــهد باســـتمرار زيارات غيـــر مجدولة

بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر

الوطنية لحقوق اإلنســـان التي أشـــادت

ولـــي العهـــد للبحوث الطبيـــة والتدريب

مـــن منظمات حقوقية ومنها المؤسســـة

مستجدات فيروس كورونا.

بالخدمات الصحية المقدمة للنزالء.

الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس

الطبي للتصدي لفيروس كورونا مستمر
فـــي تطويـــر خططـــه واســـتراتيجياته

كورونـــا والجهـــات المعنيـــة للحـــد مـــن
ً
مؤكـــدا على ضرورة
انتشـــار الفيروس.

ووضعهـــا موضـــع التنفيـــذ ،ونجـــاح

وفـــي ذات الســـياق حـــذر الحســـن مـــن

األســـرة الواحـــدة في المنـــزل والمحيط

الجميـــع وكل مـــا يتـــم اتخـــاذه مـــن

وأكـــد رئيس األمن العـــام الفريق طارق

واســـتغالل مشـــاعر األهالي واســـتدرار

والمحـــدود ،ومواصلة االلتـــزام بمعايير

بتنفيـــذ كل التعليمـــات الصـــادرة بشـــأن

من قبل جماعـــات وأفراد ،يعملون وفق

خارج المنزل في كل األماكن واألوقات،

صحة وســـامة المواطن والمقيم ،الفتا

العليـــا للوطـــن ،مؤكـــدا علـــى خطـــورة

األســـرة الواحـــدة عنـــد مقابلـــة أفرادها

إنفـــاذ القانـــون والحمـــات التفتيشـــية

المضللة والممنهجـــة ،حيث أن االنجرار

كامنـــة أو كبـــار الســـن المعرضيـــن أكثـــر

مخالفـــات قانونيـــة يعـــرض مرتكبيهـــا

المجتمع.

الشـــرطة فـــي المحافظـــات تواصـــل

واختتم الحســـن حديثـــه بالتأكيد على

التطعيـــم خاصـــة كبار الســـن والحوامل

لإلجـــراءات االحترازيـــة ،عبـــر تســـجيل

مـــن أجـــل الحفاظ على صحة وســـامة

مـــن الســـمنة ،حيث إن الحملـــة الوطنية

كمامـــة الوجه حيث بلغ عـــدد مخالفات

المجتمع للخطر.

وتـــم في إطارها تدشـــين مركـــز تطعيم

إحصائيـــة  ،66714كمـــا تم اتخاذ 8786

الوضع خطير

تدشـــين مركز فحـــص إضافي في نادي

تسجيل مخالفات

محـــاوالت تســـييس أوضـــاع النـــزالء

االبتعاد عن التجمعات واختصارها على
االجتماعـــي فـــي النطـــاق المعتـــاد

الحسن أن وزارة الداخلية تولي اهتماما

التعاطف عـــن طريق التضليل والخداع

التعامل مع فيـــروس كورونا بما يحفظ

أجنـــدات غير وطنية وتنافـــي المصالح

إلـــى جانـــب لبـــس الكمامات فـــي نطاق

إلـــى اهتمـــام الـــوزارة بتكثيـــف حمالت

االســـتجابة

التحريضيـــة

ممـــن لديهـــم أمـــراض وظـــروف صحية

على المحـــات والمطاعـــم بالتعاون مع

وراء هـــذه الدعـــوات قد ينطـــوي عليها

للخطـــر ،كمـــا مـــن المهم زيـــادة تحصين

الجهات ذات العالقة.

وأوضـــح الحســـن بـــأن مديريـــات

للدعـــوات

للمساءلة القانونية.

التباعـــد االجتماعـــي ولبـــس الكمامـــات

ودعـــا المانـــع الجميـــع للمبـــادرة ألخـــذ

حمـــات إنفـــاذ القانون علـــى أي مخالف

ضـــرورة اتبـــاع اإلجـــراءات االحترازية

وأصحاب األمراض المزمنة ومن يعاني

مخالفـــات بحق غيـــر الملتزمين بارتداء

الفرد لنفسه نفسك ومن يحب وتجنيب

للتطعيم مســـتمرة في تكثيف جهودها،

عـــدم لبـــس كمامـــة الوجـــه وفـــق آخـــر
إجـــراء للحفـــاظ علـــى معاييـــر التباعـــد

االجتماعي ،داعيا الجميـــع إلى التعاون
مـــع رجـــال األمـــن المعنييـــن بالتأكد من

االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة فـــي

األماكن العامة.

ولفت الحســـن إلـــى أن وزارة الداخلية

حريصـــة على تعزيـــز التدابيـــر الوقائية
فـــي مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل ،وفـــق
بروتوكـــوالت تراعـــي أفضـــل المعاييـــر

الدوليـــة من خـــال التعاون والتنســـيق
مع وزارة الصحة بضمان صحة وسالمة

النـــزالء والعامليـــن في مراكـــز اإلصالح
والتأهيل ،مبينا أنـــه يتم تطبيق الحجر
الصحـــي علـــى أي نزيـــل مســـتجد قبـــل

دخولـــه للمركـــز ،كما ويتم تشـــكيل فرق

للتعقيم بالتعاون مع الدفاع المدني.

وأشـــار الحســـن إلى أن الحاالت القائمة

مـــن نـــزالء مراكـــز االصـــاح والتأهيـــل،

يحظـــون برعاية صحية متكاملة وعلى
مـــدار الســـاعة مـــن قبـــل كـــوادر طبيـــة
متخصصـــة فـــي أحـــد المراكـــز الطبيـــة

المخصصـــة للحجـــر االحتـــرازي التابـــع
لـــوزارة الصحـــة وبالتنســـيق مـــع وزارة
الداخليـــة ،حيـــث إن الوضـــع الصحـــي

للحـــاالت القائمـــة بيـــن النزالء مســـتقر،

ويتلقـــون الرعايـــة الالزمـــة حســـب
متطلبـــات وضعهـــم الصحـــي ،مبينا بأنه
تم تطعيم ما نسبته  % 100من النزالء

الذين سجلوا أسماءهم ،ونؤكد على أن

التطعيم مجاني واختياري.

وأضـــاف الحســـن أن اإلدارة العامـــة

لإلصـــاح والتأهيل قامـــت أمس األحد
بترتيـــب زيـــارات للنزالء ،الذيـــن أخذوا

التطعيـــم المضـــاد للفيـــروس علـــى أن

يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم ،قد
أخـــذوا التطعيم كذلك ،بجانب إجرائهم
ً
مختبريـــا لفيـــروس كورونا قبل
فحصـــا
ً

الزيـــارة ،كما تـــم توفير االتصـــاالت بين

النـــزالء من الحـــاالت القائمـــة بفيروس
كورونا وكذلك المخالطين وأهاليهم من
أجـــل االطمئنان عليهـــم وعلى ظروفهم

الصحية.

وتابع الحســـن أنـــه يجري العمـــل حاليا

علـــى إعـــداد قائمـــة جديـــدة بالنـــزالء

الذيـــن تنطبـــق عليهم معاييـــر العقوبات
البديلـــة وتحديد المجاالت التي ســـيتم
مـــن خاللهـــا قضـــاء فتـــرة محكوميتهم

فيهـــا وبمـــا يحقق األهـــداف اإلصالحية

المطلوبـــة وإعادة دمجهم في المجتمع،
ً
مشيرا إلى أن مراكز اإلصالح والتأهيل

مـــن جهتـــه ،أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة

عضـــو الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي
لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )-19وليـــد

المانـــع مواصلـــة تكثيـــف الجهـــود للحد

من انتشـــار فيروس كورونـــا بما يحفظ
صحة وسالمة الجميع ،منو ًها بأن جميع

بناء
ً
القـــرارات تخضع لمراجعات دورية
على مستجدات فيروس كورونا.

وأشـــار المانـــع إلى أنه مـــن المهم إدراك

أهمية الوعي المجتمعي في إسناد كافة
الجهـــود المبذولـــة ،فارتفاع أو انحســـار
أعداد الحاالت القائمة خيارٌ بيد الجميع
عبـــر مـــا يتـــم االلتـــزام بـــه من قـــرارات

وتعليمـــات صـــادرة فااللتزام مســـؤولية
ً
موضحـــا أن مـــا شـــهدناه فـــي
وطنيـــة،
اآلونـــة األخيـــرة مـــن تزايـــدٍ فـــي أعداد

الحاالت القائمة ،ومع تســـجيل البحرين

ارتفاعً ا غير مســـبوق فـــي عدد الحاالت

القائمـــة حيث بلغت األعداد  1316حالة

يوم أمس الســـبت ،يتطلـــب وقفة جادة
مـــن الجميـــع والوعـــي بمـــدى خطـــورة

الوضع وعدم التهاون به.

وشـــدد المانـــع علـــى ضـــرورة تجنـــب

التجمعات بكافة أنواعها ،حيث كشـــفت
آليـــة تتبع أثـــر المخالطين أن التجمعات
هـــي مـــن أبـــرز أســـباب انتقـــال العدوى

فـــي المجتمع البحريني ،مشـــيرا إلى أن

بيانـــات تتبـــع المخالطيـــن أظهـــرت في

مارس الماضي أن  % 91من المخالطين
كان بســـبب التجمعـــات فـــي المنـــازل

والمســـاكن ،الفتا إلـــى أنه منذ األول من

يناير هـــذا العام ،كان معدل اإلصابة 70
 %للمواطنين و % 30للوافدين.

وشـــدد المانـــع علـــى ضـــرورة االلتـــزام

بكافـــة التعليمـــات الصادرة مـــن الفريق

فـــي مجمـــع ســـترة التجـــاري ،كمـــا تـــم

راشد للفروسية وسباق الخيل بالصخير
بهدف مضاعفة الطاقة االستيعابية في
إجراء الفحوصات المختبرية.

ً
موجها حديثـــه للمواطنين
وقـــال المانع

والمقيميـــن إن التطعيـــم تحصيـــن لـــك

وألســـرتك ومجتمعك ،فبادر بالتسجيل
اآلن عبر موقع وزارة الصحة اإللكتروني

هـــذه الخطـــط يعتمـــد على مـــدى التزام

بنـــاء على متطلبات
ً
اســـتمرار العمل بها

من أصابهـــم فيروس كورونـــا من الذين

وهذه النسبة تؤكد بأن كافة التطعيمات

االحترازية.

تكويـــن المناعـــة التي تســـهم في حماية

التقيـــد ومواصلـــة االلتـــزام باإلجراءات
واســـتعرض المانـــع إجمالـــي أعـــداد

اإلشغال في مراكز العزل والعالج ،حيث
تبلغ الطاقـــة االســـتيعابية لمراكز العزل
والعـــاج  5880ســـريرًا ،يبلـــغ اإلشـــغال
ً
ســـريرا مـــا يمثـــل % 46.8
منهـــا 2749

 % 0.86مـــن مجموع الحـــاالت القائمة،

المجازة بمملكة البحرين لها فاعليتها في
الفـــرد والمجتمـــع ،كمـــا أن التطعيمـــات

جميعها آمنة وفعالة وتســـاعد في تقليل
احتماليـــة اإلصابـــة ،وتخفيـــف شـــدة

األعراض في حال اإلصابة.

وجدد القحطاني الدعوة ألخذ التطعيم

مـــن الطاقـــة االســـتيعابية ،كمـــا أن عدد

المتوافـــر وعـــدم االنتظـــار لحيـــن توافر

الصحـــي المنزلـــي االختيـــاري عليها بلغ

في تكويـــن المناعة الالزمة ،خاصة كبار

الحـــاالت القائمة التي تـــم تطبيق العزل
 6935حالـــة لعدم ظهور األعراض عليها
وتطابقهـــا مـــع الشـــروط المحـــددة لهذا

النـــوع مـــن العزل ،أمـــا نســـبة المتعافين
مـــن إجمالي الحـــاالت القائمة فقد بلغت
 % 93.09مـــن الحـــاالت القائمـــة ،فـــي

حين بلغت نســـبة الوفيات  % 0.36من

تطعيـــم محدد فجميعها فعالة وتســـاهم
الســـن والحوامـــل والمصابين باألمراض

المزمنة والســـرطان والسمنة واألمراض
التـــي تســـبب ضعـــف الجهـــاز المناعـــي،
ً
ً
حفاظـــا
مؤكـــدا ضـــرورة أخـــذ التطعيـــم

ً
موضحا أن
علـــى صحتهـــم وســـامتهم،

كبار الســـن ممـــن هم فـــوق  60بإمكانهم

الحاالت القائمة.

التوجه مباشـــرة للمراكـــز الصحية ألخذ

اللقاح فعال

البحرين الدولي للمعـــارض والمؤتمرات

في الجســـم ويخفـــف بالتالي من شـــدة

الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس

وبيـــن المانـــع أنه منـــذ األول مـــن يناير
ّ

أن الجهـــود الوطنيـــة الحثيثـــة التـــي

حالة

الصفـــوف األمامية هدفهـــا الحفاظ على

األعراض عند اإلصابة ال قدر هللا.

كورونا المقدم طبيـــب مناف القحطاني

يقوم بها كافـــة أفراد فريق البحرين في

فـــي البحريـــن ،ومن بين هـــذه الحاالت

صحة كل فرد في المجتمع وأكبر تقدير

التطعيم ،وكانت لديها أمراض وظروف

باإلجراءات االحترازية.

أن يـــدرك أن مـــا نواجهه هو تحدٍ عالمي

المتصاعـــدة في أعداد الحـــاالت القائمة

حالـــة واحدة فقط أخـــذت جرعتين من

لهذه الجهود هو االســـتمرار في االلتزام

صحيـــة كامنة ،منو ًها بـــأن على الجميع

ولفـــت القحطانـــي إلـــى أن الزيـــادة

اســـتثنائي يســـتلزم جهـــو ًدا اســـتثنائية
ً
وتكاتفـــا مـــن كافـــة شـــرائح
وتعاو ًنـــا

تجعلنـــا أمـــام تحـــدٍ جديـــد وهـــو أهمية

العمل على العـــودة إلى المعدالت اآلمنة

وأضـــاف المانـــع أن مضاعفـــة الطاقـــة

الســـابقة ،وأهـــم وســـيلة لتحقيـــق ذلـــك

والعـــاج والتطعيم ومختلف مســـارات

التام من كل فرد باإلجراءات االحترازية

والمســـؤولية الملقـــاة علـــى أبنائنـــا فـــي

الرســـمية والتي يتم ترديدها باســـتمرار

داعيا الجميع مساندة هذه الجهود
نهار،
ً

وذلـــك لكي نتحـــول من مرحلـــة التباعد

اجراء احترازي أو تدبير وقائي.

وذكـــر القحطانـــي بـــأن التطعيـــم مهـــم
ً
جدا عبر إســـهامه في تحصين الشخص

للحـــاالت القائمـــة كما كانت في الشـــهور

االســـتيعابية فـــي مراكـــز الفحـــص

والتصـــدي لفيروس كورونـــا هو االلتزام

العمـــل تعني مضاعفـــة الجهود المبذولة

والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الجهـــات

الصفـــوف األماميـــة الذيـــن يعملون ليل

منـــذ بـــدء الجائحـــة وحتـــى اليـــوم،

عبـــر االلتـــزام وعـــدم التهـــاون فـــي أيـــة

االجتماعي إلى التقارب االجتماعي.

نصـــب عينيـــه ،كمـــا أن الفريـــق الوطني

بـــأن  % 99.2مـــن الحـــاالت القائمة هي

المرحلة ،والرؤيـــة للطريق األمثل للحد
ً
مؤكـــدا ضرورة
مـــن انتشـــار الفيـــروس.

يسهم في زيادة عدد األجسام المضادة

المواطنيـــن والمقيميـــن ســـتبقى أولوية
ً
وهدفـــا على الجميـــع أن يضعه
قصـــوى

وأشـــار إلى أنـــه تبين مـــن االحصائيات

اســـتكملوا الجرعتيـــن ال يتعدون نســـبة

القرارات تخضع لتقييم مســـتمر بشـــأن

المعدية بالمستشـــفى العســـكري وعضو

وأكـــد المانـــع أن صحـــة وســـامة

المضاد لفيروس كورونا.

ألشـــخاص لـــم يأخـــذوا التطعيـــم ،وإن

أو تطبيـــق مجتمـــع واعـــي ،فالتطعيـــم

المجتمع.

للحصـــول علـــى اإلجابـــات الصحيحـــة
بدالً من نشـــر اإلشـــاعات حول التطعيم

بنـــاء علـــى مســـتجدات
ً
قـــرارات تتـــم
ً
وعالميـــا ،منوهـــا بـــأن
محليـــا
األوضـــاع
ً
ً

مـــن جانبـــه ،أكـــد استشـــاري األمـــراض

هـــذا العام وحتى اليوم كانت هناك 175

األشـــخاص

المختصيـــن

واألطبـــاء

لنفســـه وأســـرته ومجتمعـــه ،وال بـــد

علـــى كل فـــرد المبـــادرة بأخـــذ التطعيم،
ً
حاثـــا الجميـــع توجيـــه تســـاؤالتهم إلـــى

تطعيم “ســـينوفارم” دون موعد ،ومركز

ألخذ تطعيم “سبوتنيك” دون موعد.

ونـــوه القحطاني بـــأن الحملـــة الوطنية

للتطعيـــم مســـتمرة والهـــدف منهـــا بلوغ

نســـبة عاليـــة مـــع نهايـــة أبريل فـــي عدد

الحاصليـــن على التطعيم من المواطنين

والمقيمين المؤهلين للتطعيم بما يقربنا
مـــن هـــدف الوصـــول لمناعـــة المجتمـــع،
وفـــي هـــذا الصـــدد فقـــد تـــم تدشـــين

مركـــز جديـــد للتطعيم في مجمع ســـترة

التجـــاري لمضاعفة الطاقة االســـتيعابية
ضمـــن جهـــود زيـــادة تعزيـــز تحصيـــن
المجتمـــع ،مؤكـــ ًدا أن مملكـــة البحريـــن

عالميا في نســـب
مـــن الـــدول المتصدرة
ً

الحاصليـــن علـــى التطعيـــم من الســـكان
ضمـــن جهـــود تصديهـــا للجائحـــة ،معربًا

عـــن تطلعـــه الزدياد هـــذه النســـب حتى

الوصـــول للمناعـــة المجتمعيـــة الالزمـــة

للحد من انتشار الفيروس.

وجـــدد القحطانـــي التحذير من التهاون

باإلجـــراءات االحترازيـــة بعـــد أخـــذ

الجرعة األولى من التطعيم أو حتى بعد
اســـتكمال الجرعتين ،الف ًتـــا إلى ضرورة

المواصلة بحذر مـــع االلتزام التام بكافة
اإلجـــراءات االحترازيـــة المعلن عنها من
ارتـــداء الكمامـــات وااللتـــزام بمعاييـــر
التباعـــد االجتماعـــي وغســـل اليديـــن

باســـتمرار ،فهي أفضل وســـيلة للتصدي

لفيروس كورونا.

تعليق الدراسة في “مريم بنت عمران” و “الحكمة الدولية”
المنامة  -وزارة الصحة

فـــي ضـــوء التنســـيق المســـتمر مـــع

وزارة التربيـــة والتعليـــم ،أصـــدرت
ً
قـــرارا يقضـــي بتعليـــق
وزارة الصحـــة
الدراســـة فـــي مدرســـة مريـــم بنـــت
عمـــران االبتدائيـــة للبنـــات ،ومدرســـة

الحكمـــة الدوليـــة (الروضـــة والمرحلة
ابتداء من يوم غد اإلثنين
ً
االبتدائية)،

الموافق  5أبريل 2021م ،على أن يتم

على أنه ال يعاد فتح هاتين المدرستين

المتبع الصادر من قبل الفريق الوطني

الدراســـة لجميع الطلبة عن بعد خالل

من عدم تسجيل حاالت قائمة جديدة

(كوفيـــد ،)-19إضافـــة إلـــى انتهـــاء

اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لمواصلة
هذه الفترة.

ّ
ونـــص القـــرار الصـــادر مـــن الوكيـــل

المســـاعد للصحة العامـــة على التأكيد

إال بعد أن تتأكـــد إدارة الصحة العامة
خـــال الفتـــرة المذكـــورة ،والتأكد من

اســـتكمال مدة العزل المقررة للحاالت
القائمـــة ومخالطيهـــم بنـــاء علـــى

اإلجراءات االحترازيـــة والبروتوكول

الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

المدرســـتين من تعقيم كافة مرافقهما
ً
تماما
قبل استئناف الدراسة وخلوهما
مـــن أي نواقـــل للعدوى ،وإصـــدار إذن

بفتحهما من اإلدارة المختصة.

الفيروس المتحور
مـــن جهة أخـــرى ،أوضحت استشـــارية

األمـــراض المعدية واألمـــراض الباطنية
بمجمع الســـلمانية الطبي عضـــو الفريق

الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس

كورونـــا جميلـــة الســـلمان أن تزايـــد
أعـــداد الحـــاالت القائمـــة التي نشـــهدها
منـــذ منتصـــف مـــارس الماضـــي يعكس
عـــدم االلتـــزام ويثبت ما تمت اإلشـــارة
ً
ســـابقا عن ســـرعة انتشـــار الفيروس
لـــه

المتحـــور ممـــا يســـتوجب معـــه أخـــذ
الحيطة والحذر.

وبينـــت أن عمليات تتبع أثر المخالطين

أظهرت أن الحالة القائمة الواحدة تنتج
عنها في حاالت عدة إصابة أعداد كبيرة

مـــن أفـــراد العائلـــة الذيـــن ال يشـــتركون
مع الحالة الرئيســـية في ذات المســـكن،
وتعكـــس هـــذه النتائـــج عـــدم االلتـــزام
باختصـــار التجمعـــات على األســـرة في

المنـــزل الواحـــد ،والتهاون فـــي االلتزام
باإلجراءات االحترازية.

وأكدت السلمان أن على الجميع االلتزام

بالمسؤولية الوطنية ،ومضاعفة كل فرد
مســـؤوليته وحـــث من هم فـــي محيطه

األســـري والمجتمعـــي علـــى ضـــرورة
الحـــرص علـــى االســـتمرار باإلجـــراءات
االحترازيـــة والتعليمـــات الصـــادرة مـــن

الجهـــات المعنيـــة ،فمـــن المهم اســـتمرار

غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها
ً
جيدا ،ولبس الكمامات ،والتقيد بمعايير
التباعـــد االجتماعـــي ،باإلضافـــة إلـــى
اإلقبال على أخذ التطعيم.

ودعت الســـلمان الجميع إلى البقاء في

المنـــزل وعـــدم الخـــروج إال للضـــرورة،

واتخـــاذ اإلجراءات والتدابيـــر الوقائية
الالزمـــة عنـــد مخالطـــة كبـــار الســـن

ومرضى األمـــراض المزمنة حتى داخل
البيـــت الواحـــد لتجنـــب احتماليـــة نقل
ً
مشـــددة علـــى ضرورة
الفيـــروس لهـــم،

االبتعاد عن التجمعات واختصارها على
األســـرة الواحـــدة في المنـــزل والمحيط

االجتماعي المباشر.

وذكـــرت أن التطعيـــم تحصيـــن للفـــرد

والمجتمـــع فالبـــد مـــن المبـــادرة بأخـــذ

التطعيمـــات المضادة لفيـــروس كورونا،
ً
داعيـــة ذوي األمـــراض المزمنة (مرضى

الســـكري والقلـــب والضغـــط والســـمنة

والربـــو والروماتيـــزم والمصابين بنقص
المناعـــة ،وأمـــراض الكلـــى المزمنـــة
والســـرطان) للمبـــادرة وأخـــذ التطعيـــم،
بمـــا يســـاهم في رفع األجســـام المضادة

لديهم وتقوية جهازهم المناعي.

ودعـــت إلـــى ضـــرورة أخـــذ التطعيـــم

للفئـــات المذكـــورة باعتبارهـــم األكثـــر

عرضـــة لظهـــور المضاعفـــات الحـــادة

عليهم فـــي حـــال إصابتهـــم بالفيروس،
وقـــد يتـــم علـــى إثرهـــا إدخالهـــم قســـم
ً
مشـــيرة إلـــى أنـــه في
العنايـــة المركـــزة،

حـــال ظهـــور أية أعـــراض كالســـعال ،أو

صعوبة التنفس ،أو ارتفاع الحرارة ،من
المهـــم االتصال على الرقـــم  444واتباع

التعليمات التي تعطى في هذا الشأن.

ثم اســـتعرضت الســـلمان عدد الحاالت

القائمـــة تحـــت العنايـــة حيـــث بلغت 68
حالـــة ،وبلغـــت الحـــاالت التـــي يتطلـــب

وضعهـــا الصحي تلقي العالج  157حالة
قائمة ،فـــي حين أن  9616حالة وضعها

مســـتقر مـــن العـــدد اإلجمالـــي للحـــاالت
القائمـــة الـــذي بلـــغ  9684حالـــة قائمـــة،

فـــي حيـــن تعافـــت  137555حالـــة مـــن

الفيروس.
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البحرين ملتزمة بالحفاظ على الكرامة واحترام حقوق اإلنسان
المنامة  -وزارة الخارجية

أكــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي بمــا يوليــه عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة ،مــن رعاية

والمســـاواة في تقديم الخدمات الصحية
الالزمـــة كالفحـــص والحجـــر والعـــاج
للحاالت المصابة بالفيروس مجا ًنا لجميع

ً
حرصا من جاللته ،أيّده هللا ،على ضمان التزام المملكة
واهتمام بالشــؤون المتعلقة بحماية حقوق اإلنســان في مملكة البحرين،
بمبــادئ وأهــداف األمــم المتحــدة واحتــرام حقــوق اإلنســان ،وترســيخ قيــم التســامح والتعايــش ،وإرســاء دعائم دولــة العدالة

المواطنين والمقيمين في المملكة.

والقانون والحفاظ على الكرامة والحرية اإلنسانية.جاء ذلك لدى ترؤسه ،عبر االتصال اإللكتروني المرئي ،أمس ،اجتماع اللجنة

وبحثـــت اللجنة في اجتماعهـــا عد ًدا من

التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان بعد إعادة تشكيلها ،بمشاركة مساعد وزير الخارجية نائب رئيس اللجنة عبدهللا الدوسري.
وفي بداية الجلسة ،أعرب وزير الخارجية
ً
مبـــاركا لهم
عـــن ترحيبـــه بأعضاء اللجنة،

مجـــال حمايـــة حقـــوق اإلنســـان وتعزيـــز

انضم منهم إلى اللجنة ،مشيرًا إلى صدور

المستوى المحلي والعالمي.

تســـميتهم أعضاء في اللجنة ،مرح ًبا بمن
قـــرار وزيـــر الخارجيـــة بتشـــكيل اللجنـــة

بعـــد تســـمية أعضائهـــا من قبل الـــوزارات

والجهات المختصـــة ،منوّ ًها بالدور الكبير

الفاعـــل الذي تقوم به اللجنـــة في متابعة

مكانة المملكة في هذا المجال المهم على

من مبـــادئ وحقـــوق .وقـــال إن الحكومة

جـــدول أعمالها ،ومـــن بينها تقريـــر وزارة

التشـــريعية ،ومتابعـــة تنفيـــذ مـــا أقرتـــه

الخارجية بشأن حقوق اإلنسان ،والالئحة

أصـــدرت قانونيـــن مهميـــن لتعزيز حقوق

وحمايتهم من ســـوء المعاملـــة ،باإلضافة

وأضـــاف أن الحكومـــة برهنت بصدق عن

العليا لحقوق اإلنسان ،واستعراض جهود

العقوبـــات البديلـــة الذي يمثـــل نقلة مهمة

وإنشـــاء مكتب في النيابة العامة لحماية

اإلنســـان وتطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع

في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا،

هـــو قانـــون العدالـــة االصالحيـــة لألطفال

اإلنجازات.

(كوفيـــد  ،)19عندمـــا تعاملـــت بالعـــدل

إعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.

ونـــوّ ه بما تتخذه الحكومة ،برئاســـة ولي

اإلنســـان فـــي المملكـــة ،األول هـــو قانـــون

إلـــى إنشـــاء نيابـــة اإلتجـــار باألشـــخاص،

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل

فـــي مجـــال اإلصـــاح والتأهيـــل ،والثاني

المجنـــي عليهـــم والشـــهود ،وغيرهـــا مـــن

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

خليفـــة ،من إجـــراءات ومبـــادرات لتعزيز

الداخليـــة لنظـــام عمل اللجنة التنســـيقية

إيمـــان المملكـــة بالمبـــادئ الدولية لحقوق

مملكة البحرين في تعزيز حقوق اإلنسان

فـــي الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي لجائحة

وجهود الوزارة لتنظيم ورش العمل بشأن

النزالء المطعمــون يلتقــون أهاليهـم

المقدمـــة للنـــزالء ،وضمـــن مجموعـــة مـــن

المنامة  -وزارة الداخلية

بـــدأت اإلدارة العامة لإلصـــاح والتأهيل،
واعتبـــارا من اليـــوم  4أبريل  2021تنظيم
زيـــارات للنـــزالء الذيـــن تلقـــوا التطعيـــم

المضـــاد لفيـــروس كورونـــا ،شـــريطة أن

يكـــون أهاليهم أو من يودون زيارتهم  ،قد
تلقـــوا التطعيم أيضـــا  ،بجانـــب إجراءهم

فحصا لفيروس كورونا قبل الزيارة.

وتأتـــي هـــذه الخطوة في اطـــار الخدمات

عرض وطلب

التنســـيق بيـــن الجهـــات المختصـــة فـــي

حماية حقوق اإلنسان ،وتطوير المنظومة

الموضوعـــات والتقاريـــر المدرجـــة علـــى

17111504

+973

اإلجـــراءات التي تعـــزز االلتـــزام بالتدابير

االحترازية للحد من انتشار الفيروس .

وكانـــت اإلدارة العامـــة لإلصالح والتأهيل
 ،قد قامت في وقت ســـابق لهذه الزيارات
 ،بتوفيـــر االتصـــاالت بيـــن النـــزالء مـــن

الحاالت القائمة بفيـــروس كورونا وكذلك
المخالطيـــن وأهاليهم مـــن أجل االطمئنان
عليهم وعلى ظروفهم الصحية.

38344464

+973

17580939

+973

Now

Was

)Milage (KM

Interior Color

Exterior Color

Model Year

BD 15,500

BD 15,995

4,453

ARTICO man-made leather

Mojave silver

2021

A 200 Sedan Progressive

BD 15,995

BD 16,995

100

Artico leather black

Iridium silver metallic

2020

C 200 Sedan

BD 19,995

BD 21,995

3,613

Leather saddle brown / black

Cavansite blue metallic

2020

C 200 Sedan Premium Plus

BD 19,995

BD 21,995

4,963

Leather saddle brown / black

Brilliant blue mettallic

2020

C 200 Sedan Premium Plus

BD 19,995

BD 21,995

7,439

Leather saddle brown / black

Brilliant blue metallic

2020

C 200 Sedan Premium Plus

BD 20,500

BD 20,995

6,953

Leather magma grey / black

High-tech silver metallic

2021

GLC 200 SUV

BD 19,995

BD 20,495

3,183

Iridium silver metallic

2020

GLC 200 4MATIC SUV

BD 19,995

BD 20,495

4,841

Mojave silver matallic

2020

GLC 200 4MATIC SUV

BD 20,500

BD 22,495

6,318

Leather hazelnut brown / black

Iridium silver metallic

2020

E 200 Sedan

BD 20,500

BD 22,495

11,494

Leather hazelnut brown / black

Polar white

2020

E 200 Sedan

BD 47,995

BD 52,995

5,717

Designo hyacinth red metallic

2020

E 63 S 4MATIC Sedan

BD 29,995

BD31,995

10,313

Leather in Espresso browm / black

2020

GLE 450 4MATIC SUV

BD 29,500

BD 30,995

17,454

Nappa leather marsala brown / espresso brown

Leather silk beige / espresso brown

Leather silk beige / espresso brown

AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black

Brilliant blue metallic
Designo diamond white bright

2020

Model Name

CLS 350 Coupé

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ  17785454أو ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻮاﺗﺴﺎب .32300076
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تحويل مؤسسة فردية إلى ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

القيد27994-1 :
التاريخ01-04-2021 :

تقــدم إلينــا الســادة  /احمد علي احمــد علي الترنج الشــخصي  590014366طلب

إعالن رقم ( )0000لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن تنازل
طلب رقم ( ) CR2021- 51846

تنــازل عــن المحــل التجــاري الــواردة معلوماتــه ادنــاه الى الســادة  /صــادق ميرزا
عبدالحســين نوح الرقم الشــخصي  ،680101020فعلى كل من لديه أي اعتراض

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها

رقم السجل5819 :
الفرع5 :

الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره  1000الــف دينــار
بحريني لتصبح الشركة مملوكة للسيد جاسم علي يعقوب محمد الكليب

الســيد جاســم علــي يعقــوب محمــد الكليــب المالــك ل جاســم الكليــب للمقــاوالت
(مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم  27994-1طالبا تحويل المؤسسة

قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري :ورشه الترانجه للنجاره

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )CR2021 -49185
تنازل – عن المحل التجاري

إعالن هروب Declaration Escapea
Happy palace construction CR No.

50404-4 announcement the escape
Worker: MALEK SATTAR

تقدمت إلينا :زينب جاسم محمد فردان بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى
 :محمد جاسم محمد حسين الفردان

Born: 01 JAN 1981

Holds passport number: BL0269639

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد89587-2 :
االسم التجاري :خدمات الغوص اإلحترافي

Nationality: Bangladeshi

Please do not deal with it and contact
the competent authorities or contact:
39802060 – 34407341

التاريخ2021/04/01 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )CR2021 -54855
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

إعالن هروب Declaration Escapea
Happy palace construction CR No.

50404-4 announcement the escape
Worker: FORHAD HALIM

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه :علي وحيــد علي صالح بطلــب تحويل المحــل التجاري
التالي إلى السيد/السيدة :زينب مهدي ابراهيم يوسف صالح

Born: 05 MAR 1988

Holds passport number: BY0612880
Nationality: Bangladeshi

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد1-56934 :
االسم التجاري :مؤسسة علي وحيد لإلنشاء والكهرباء

Please do not deal with it and contact
the competent authorities or contact:
39802060 – 34407341

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري
إعالن رقم () CR2021 41936-
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

القید10-41318 :
التاریخ2021-03-28 :
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  -إدارة التسجیل
إعالن لسنة  2021بشأن تحویل مؤسسة فردیة
إلى شركة ذات مسئولیة محدودة

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  ،فعلى كل من لديه أي اعتراض
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر  :نحمده يوسف يوسف فضل
االسم التجاري الحالي  :أم الهواشم لبيع األدوات المنزلية
االسم التجاري الجديد  :ويفز لالدوات الكهربائ ية وااللكترونية
قيد رقم 1-91052 :

تعلــن إدارة التســجیل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســیاحة بأنھ قد تقــدم إلیھا
الســید زھــراء عیــد احمــد حســن المالــك لـــ ماكس بــرو للتجــارة العامة (مؤسســة
فردیة) والمسجلة بموجب القید رقم  10-41318طالبا تحویل فرع من المؤسسة
الفردیة إلى شــركة ذات مســئولیة محدودة برأسمال وقدره  3000دینار بحریني
 ،لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالیة اسمائھم:
 .1زھراء عید احمد حسن
 .2احمد عبدهللا احمد یوسف الصائغ
 .3عمر یوسف حوري

القيد 47831 :

 -التاريخ 2021/04/01 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

القيد 124053
التاريخ 2021 - 3 - 30
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم  41637لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة كازابيال للعقارات وتخليص
المعامالت ذ.م.م

 -إدارة التسجيل

إعالن رقم ( )55774لسنة 2021
بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة ذات مسئوليه محدودة
موسســو
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة ٔ
مركــز الخليــج الطبــي و الســكر ش.م.ب (مقفلــة) المســجلة بموجــب القيــد رقــم  ،47831طالبيــن
تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره
 2,554,650.000د.ب (مليونــان وخمســمائة وأربعــة وخمســون الــف وســتمائ ة وخمســون دينــار

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها
الســادة اصحــاب شــركة شــركة كازابيــال للعقــارات وتخليــص المعامــالت ذ.م.م
المســجلة بموجب القيد رقم  ، 124053طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة
كازابيال للعقارات وتخليص المعامالت ذ.م.م الى شركة كازابيال للعقارات ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة
خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة
شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله – فرع من شركة اجنبية
سجل تجاري 79414

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بحرينــي)  ،بيــن كل مــن .1 :حســين إبراهيــم الفــردان  .2أحمــد محمــد باديب  .3عبدهللا إســماعيل
باشي  .4عبدالجليل عبدالكريم احمد االنصاري  .5شركة فايز بن فهد القصيبي (ش.م.ب) مقفلة
فواد
 .6شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ( شركة تضامن )  .7أاليد ميديكال  .8شركة عبدهللا ٔ
المحدودة  .9مصطفى إبراهيم محمود الكوهجي

القيد 60787 - 9
التاريخ 2021/04/01
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

القيد 82408
التاريخ 2021 \ 3 \ 31
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم  48464لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها
الســيد فاطمــة يحيــى جمعــة راشــد جفن المالــك ل ذا ايديال تشــويش للتصميم
والديكــور )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجب القيــد  60787 - 9طالبا تحويل
فرع من المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره
 3000دينار  ،لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
فاطمة يحيى جمعة راشد جفن
DEVADAS CHOZHIYATTIL KUMARAN

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم
إليهــا الســيد احمــد علــي راشــد علي مهنــا البوعينيــن صاحب المؤسســة الفردية
والمســماة ادوار للمقاوالت والمســجلة بموجب القيد رقم  82408طالبا تحويل
المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 2000
ألفين دينار بحريني ،لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 راشد علي راشد علي مهنا البوعينينSUHAIL AMBALATH VEETTIL KAKKARAMBATH -

تعييــن الســيد  /عبــد العزيــز بــن صالح بن محمــد العريفج مصفيا للشــركة بهذا
يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المــادة  325من قانون
الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم  21لعام  ، 2001و
عمــال بنــص المــادة  335من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة
إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه ،مدعومــة بالمســتندات الالزمــة ،خــالل  15يــوم مــن
تاريخ نشر هذا اإلعالن ،و ذلك على العنوان:
ABDULAZIZALORIFIG@GMAIL.COM - 38416744

تاريخ 2021 / 04 / 01
إعالن رقم 56043-CR2021
تنازل أو بيع عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إعالن بحل وتصفية شركة
شركة وادي الالعبين ذ.م .م
سجل تجاري رقم 133834

القيد 29893

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه :حمــود يوســف ناجــي مقبــل بطلــب تحويل
المحل التجاري التالي :
إلى السيد  /السيدة هاني سلمان جاسم عياد
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل
خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد 13 - 68327 :
االسم التجاري  :كشخة أميرة شوب

بناء على قرار الشــركاء في شــركة وادي الالعبين ذ.م.م المســجلة بموجب القيد
رقــم  ، 133834بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد  /محمــد نايــف نعيــم
ابراهيم الرفاعي مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325من
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21لعام
 ، 2001و عمال بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمســتندات الالزمة ،خالل  15يوم
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،و ذلك على العنوان:
عنوان المصفي  :محمد نايف نعيم ابراهيم الرفاعي
 malriffaie@gmail.com39990011

إدارة التسجيل

إعالن رقم  41886لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

بنــاء علــى قــرار الشــركاء لشــركة شــركة العربي لتاجيــر المعدات الثقيلــه – فرع
مــن شــركة اجنبيــة المســجلة علــى قيــد رقــم  79414بتصفيــة الشــركة اختيار و

إعالن رقم 47098

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها

الســيد  /حســن علي حســن عبدهللا يوسف الســنكيس باعتباره المصفي القانوني

لشركة سرايا للموزاييك ذ.م.م المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب

القيد رقم  ، 50026طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية
و شــطبها مــن الســجل التجــاري ،و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

التاريخ 2021/4/1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

شركة سرايا للموزاييك ذ.م.م

إدارة التسجيل
 -إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

لسنة 2021

مطعم كبابش ذ.م.م

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مشويات النعيم – تضامن
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها

الســادة اصحــاب شــركة مشــويات النعيم – تضامن المســجلة بموجــب القيد رقم

 29893الفرع  ، 6طالبين تغيير االسم التجاري

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها
الســيد  SHARIB AHMEDباعتبــاره المصفــي القانونــي لمطعــم كبابــش ذ.م.م،
المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة بموجب القيد رقم  115798 - 1طالبا
انتهاء اعمال تصفية الشــركة تصفيه اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري،

من :مشويات النعيم – تضامن

و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21

الى :مطعم ومشويات النعيم شركة تضامن بحرينية

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة

لسنة 2001

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

إعالن رقم (  ) 118424لسنة 2021

إعالن رقم  6691لسنة 2021

إعالن رقم CR2021 -55268

شركة أشرف سليم للتسويق ذ.م.م

شركة انورا اليف كير ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها

لشــركة أشــرف سليم للتســويق ذ.م.م ،المســجلة كشركة ذات مســئولية محدودة

كير ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد رقم 124297

إدارة التسجيل

إدارة التسجيل

شركة زوني شبكة الترفية ذ.م.م.

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها

الســيد  SAJJAD RAFIQ MUHAMMADباعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة

زوني شــبكة الترفية ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة ،بموجب

القيــد رقــم  116393 - 1طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري ،وذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة 2001

الســيد  /اشــرف حلمــى نورالديــن مصطفــى ســليم باعتبــاره المصفــي القانونــي
بموجب القيد رقم  ، 118424طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري ،و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة 2001

إدارة التسجيل

إدارة السجل التجاري

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تسجيل اسم تجاري

الســيد  SAJITH KRISHNAN /باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة انــورا اليف
 ،طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن

السجل التجاري ،و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم

بقانون رقم  21لسنة 2001

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ،فعلى كل من لديه أي اعتراض
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل2-89905 :

اسم التاجر :محمد سلمان عبدهللا حسين

االسم التجاري الحالي :محمد سلمان عبدهللا علي حسين
االسم التجاري الجديد :مؤسسة كايزن للتجارة العامة

القيد 112113

تاريخ 2021 / 04 / 01

التاريخ 2021/4/4

إعالن رقم CR2021 -55073

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تنازل أو بيع عن المحل التجاري

إدارة التسجيل

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه :ورده حبيــب عيســى عبــد هللا بطلــب تحويــل المحــل
التجاري التالي  :إلى السيد  /السيدة السيد عدنان سعيد ابراهيم علوي
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر

إعالن رقم  0000لسنة 2021

بشأن تغيير اسم كالسيفايد الين للدعاية واإلعالن ذ.م.م
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

كالســيفايد اليــن للدعايــة واإلعــالن ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقــم 112113

االسم التجاري  :مركز تسنيم للتدريب

هاشــتاق ميديــا ذ.م.م فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة

رقم القيد 1 – 131589 :

 ،طالــب تغييــر االســم التجاري من كالســيفايد الين للدعاية واالعــالن ذ.م.م ,الى
المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L

SCOOP Construction

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO

SCAFFOLDER

COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL)

17600091 or scoopmec1@gmail.com
WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

AHMED MANSOOR ALAALI
WORKER

WORKER

RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)

17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

39491042 or CEO@CSSMIDDLEEAST.COM

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

J k construction w.l.l

Bright Future Contracting

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

33227211 or BEENANAIR52@GMAIL.COM
-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l

suitably qualified applicants can contact

PHOTOGRAPHER

17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

39393639 or F_ALMANNAI@HOTMAIL.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

ALTAKATUF CONSTRUCTION S.P.C

has a vacancy for the occupation of
SHOVEL OPERATOR

suitably qualified applicants can contact

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

AHMED MANSOOR ALAALI

X-TEN CLEANING CONTRACTING CO. -PARTNERSHIP

NURSE(GENERAL)

17224466 or mohamed.alomari@alhokail.com.sa

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

AIDA GARDENS W.L.L.

has a vacancy for the occupation of
GARDENER

suitably qualified applicants can contact

Um saleh beauty salon

RIGGER

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

BEAUTICIAN

39210555 or aqlanaas1@gmail.com

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

38344441 or AHMEDYFAKHR@GMAIL.COM

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

suitably qualified applicants can contact

17671001 or ALJUMAIRI.FURNITURE.FACTORY@HOTMAIL.COM

BATSCO CO. W.L.L

AL PRINCE METAL MANUFACTURES CO WLL

ACICO CONTRACTING CO W.L.L.

AHMED MANSOOR ALAALI

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

PROTECTS SECURITY SERVICES

Diamond Deluxe Repair of Electronics Co W.L.L

SECURITY GUARD

17783886 or info@batsco.net

has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

PROTECTS SECURITY SERVICES

TELEGRAPH EQUIPMENT TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

WORKER

34402195 or JASIMUDDIN744@GMAIL.COM
Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L

has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR

suitably qualified applicants can contact

33240774 or BLBILAL112233@GMAIL.COM

33346825 or ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

ASWAR ELECTRIC TRADING EST

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.

SECRETARY

WORKER

suitably qualified applicants can contact

WELDER

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com
AHMED MANSOOR ALAALI

suitably qualified applicants can contact

AHMED MANSOOR ALAALI

AHMED MOHAMMED JASSIM CONSTRUCTION CO. W.L.L.

WELDER

17700211 or hrd@dreamgroup.bh

39902016 or MUNEER@MELECMECH.COM

suitably qualified applicants can contact
DUXIAOMING@SEPCO3.COM

suitably qualified applicants can contact

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

suitably qualified applicants can contact

PROTECTS SECURITY SERVICES

VillustraME technology W.L.L

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.

AHMED MANSOOR ALAALI

AHMED MOHAMMED HASAN SHEHABI ESTABLISHMENT

has a vacancy for the occupation of

DUXIAOMING@SEPCO3.COM

suitably qualified applicants can contact

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

Professional touch for services

ISA ABDULLA ISA CONSTRUCTION OF BUILDINGS

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.

AHMED MANSOOR ALAALI

SECURITY GUARD

17700211 or hrd@dreamgroup.bh

UNISKILLS W.L.L

AIRMECH COMPANY W.L.L

RAJPOT BAKERY

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

RATHOD OPTICIANS W.L.L

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

ALSHAMA ACCESORIES & ELECTRONIC

SALESMAN

PAINTER

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

FOREMAN

has a vacancy for the occupation of

AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

KITCHEN WORKER

36930303 or dosseri-691@hotmail.com

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

ROOTS RESTAURANT

suitably qualified applicants can contact

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17786828 or YASMEEN@ALTAWFEEK.NET

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

PAINTER

has a vacancy for the occupation of

33186786 or AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

SECURITY GUARD

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

has a vacancy for the occupation of

17870096 or MPSREYAS@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

17695267 or JINESH71@GMAIL.COM

CLEANER (GENERAL)

STEEL FABRICATOR

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

suitably qualified applicants can contact

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

38004003 or JAMEE19833@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17783886 or info@batsco.net

suitably qualified applicants can contact

RIGGER

Sawadika Authentic Thai Restaurant

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

has a vacancy for the occupation of

WORKER

AHMED MANSOOR ALAALI

has a vacancy for the occupation of

ALJUMAIRI CARPENTARY

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER(CONSTRUCTION)

Professional touch for services

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

16161618 or altakatuf.bh@gmail.com

TECHNICIAN(MAINTENANCE)

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
MASON

SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

Exposure studio S.P.C owned

ROOM ATTENDANT

JASIM BU HAMAD AUTO SPARE PARTS

SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

suitably qualified applicants can contact

BATSCO CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL

has a vacancy for the occupation of

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l
has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

has a vacancy for the occupation of

Vacancies Available

WORKER

PROGRAMMER(COMPUTER)
17003357

has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR

WORKER

has a vacancy for the occupation of
WORKER

17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

33656333 or SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

NAAZ AL NOOR CONTRACTING W.L.L

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.

PLANNING TECHNICIAN

WORKER

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

33118767 or NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM

DUXIAOMING@SEPCO3.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
DUXIAOMING@SEPCO3.COM

INSPECTOR

PAINTER

17784584 or INFO@AMJASSIM.COM

has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(CARS ENGINES)

suitably qualified applicants can contact

37114113 or AHMEDSHEHABIGARAGE@HOTMAIL.COM
SHAN CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

INSPECTOR

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com
AHMED MANSOOR ALAALI

has a vacancy for the occupation of
TIMING CLERK

suitably qualified applicants can contact

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

LABOURER

17771700 or ykahmed@yahoo.com
LINKUS CONSTRUCTIONS

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17760816 or MIRAJ.ELECTRIC@GMAIL.COM

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

39188347 or BURJHAYAT@HOTMAIL.COM

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

33682667 or PIYACH309@ICLOUD.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

EVER FINE TRADING W.L.L

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

ALHAMMALI SALE TRADE OF CLOTHING, FOOTWEAR, APPAREL ACCESSORIES, AND LEATHER ARTICLES

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

CASHIER

LABOURER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

HUSAIN ABDALI ALHAMMALI FOR GENERAL TRADE

WORKER

HEAVY DRIVER

WORKER

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

33404644 or ALH312321@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

33122600 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION

Macdonalds

HUSAIN ABDALI ALHAMMALI FOR GENERAL TRADE

WAITER

ADMINISTRATOR

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

has a vacancy for the occupation of
WORKER

has a vacancy for the occupation of

38380081 or ALH312321@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

ALUREX ALUMINUM & STEEL WORKSHOP

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC

LUNAAZ JEWELLERY W.L.L

CARPENTER

FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)

17229824 or ARJUN@DEVJI.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

33556920 or naziamalik692@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17220000 or HR@FAKHRO.COM

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

38380081 or ALH312321@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

SALESMAN

WORKER

suitably qualified applicants can contact

17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

FONTANA INTERNATIONAL TRADING

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L

CARPENTER

SALES AGENT

FITTER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

39664299 or salman.cr75542@hotmail.com
ABYAT INSULATION SYSTEMS

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17240138 or MLAK525@HOTMAIL.COM
Ansar Gallery W.L.L

has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER

suitably qualified applicants can contact

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH
ELIA CARGO CLEARING

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17552301 or ELIACARGO.CLEARING@GMAIL.COM
Darul Oman CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
MARBLE RESTORATION CO. W.L.L

33393991 or KK304445@GMAIL.COM
Gulf Gate Satellite

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17727676 or aqeel@basma.com.bh

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
17727676 or aqeel@basma.com.bh

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
17727676 or aqeel@basma.com.bh

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L

SALESMAN

33330363 or WAHEEDAESA151@GMAIL.COM
TOP CATERING SERVICES Bahraini partnership company
has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

33652525 or SALMAN@BAHRAINWAVES.COM
Javed Airconditioners Parts WLL

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

17002839 or JAVEDSARDAR248@YAHOO.COM
Food land cafeteria

SALESMAN

17140000 or PR@AG-BH.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact
17822218 or INFO@CIRCLE.BH

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L

WORKER

33195185 or Z.ZAFARULLAH.KHAN@HOTMAIL.COM
BAZIL Other business support service activities WLL
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

17694844 or ABDULREDHA21@GMAIL.COM
ACICO CONTRACTING CO W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

CLEANER (GENERAL)

17822218 or INFO@CIRCLE.BH

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l
has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM
Professional touch for services

WORKER

34402195 or JASIMUDDIN744@GMAIL.COM
Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L

has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

33130765 or BSSA80566@GMAIL.COM

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L

WORKER

has a vacancy for the occupation of

HEAVY DRIVER

66666737 or KHALID@TBSGCC.COM

33656333 or SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI

HATELLO SERVICES W.L.L

FLYING POINT DIGITAL W.L.L

WORKER

suitably qualified applicants can contact
17300257 or HUSSAIN@GPA-BH.COM
DANAT AWAL S.P.C

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
17300257 or HUSSAIN@GPA-BH.COM

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

36511786 or bahrainframes@gmail.com

77140192 or BOB_200420@HOTMAIL.COM

DUXIAOMING@SEPCO3.COM

suitably qualified applicants can contact

77305030 or ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM

Raed ali contracting

Aqua Technology Transfer W.L.L.

YOUSIF MANSOOR ALI RADHI ( THRWAT THEGAM - 8116 )

Real Value Contracting WLL

MECHANICAL ENGINEER(GENERAL)

SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

34095029 or NADEERAABDULLA@YMAIL.COM
ASRAR ALWADI CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17233317 or aquatt.hr@gmail.com

39457197 or YUSUFMANSOOR20115@HOTMAIL.COM

36767312 or INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

Aqua Technology Transfer W.L.L.

STONE AGE FITNESS GYMNASIUM

Trafalagar W.L.L

suitably qualified applicants can contact
17233317 or aquatt.hr@gmail.com
Aqua Technology Transfer W.L.L.

has a vacancy for the occupation of
TRAINER

suitably qualified applicants can contact

33624858 or UM-ABDULLA901@HOTMAIL.COM
SABZ Cafeteria

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact
39490094 or BH.ASFOOR@GMAIL.COM
M Square Design

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

DRIVER

WORKER(JUICE & SANDWICHES)

CARPENTER(FURNITURE)

34342928 or MH2990@HOTMAIL.COM

17233317 or MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM

33752499 or MM.RAHEEL@GMAIL.COM

39821917 or MASOOMA@MSQUAREBH.COM

I Clean Services S.P.C

FULL CONTROL NETWORKS CO. S.P.C OWNED BY GAMAL M RAGAB

BHUVI CONTRACTING

OASIS CITY RESTAURANT

CLEANER

ADMINISTRATOR

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

17700211 or mellanie.hr@dreamgroup.bh
Professional touch for services

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

77998910 or sales@fullcontrolnetworks.net
SHINE ME

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

39471786 or FATIMAJ720@GMAIL.COM
Diamond Fish Restaurant W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER

FISHERMAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

33788033 or NA9ER_1985@HOTMAIL.COM

Professional touch for services

Mervana Coffee Shop and Restaurant

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

17651400 or DIAMONDFISHCO@GMAIL.COM
NINJA ACADEMY W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WAITER

17300787 or INFO@WHITESKYBH.COM
Palace art trading co. w.l.l

SUPERVISOR

32001614 or EREX.SOLAR@SGEI.COM
King of makboos restaurant

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com
AHMED MANSOOR ALAALI

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com
AHMED MANSOOR ALAALI

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

SCAFFOLDER

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

CARPENTER

33336717 or DEEPAK1974@GMAIL.COM
Palace art trading co. w.l.l

WORKER

39272141 or A.LATIFMOHD@GMAIL.COM
Yas the Closets Factory W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

SCAFFOLDER

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

LABOURER

33336717 or DEEPAK1974@GMAIL.COM

SANDBLASTER

suitably qualified applicants can contact
17332617 or INFO@ACORTEC.NET

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L

33051349 or AHMADBH811@GMAIL.COM

39098811 or JAKRAWI69@HOTMAIL.COM

MOMIN MACHINERY INSTALLATION W.L.L

EASTERN BAKERY

BAKER(GENERAL)

NAZAR Services SPC
WORKER

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

Knox Contracting

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)

CO-ORDINATOR

WORKER

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L.

OFFICE ASSISTANT

SUPERVISOR

CARPENTER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
17101272

Abu Nawal Abayat

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch

WORKER

MANAGER

has a vacancy for the occupation of

77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
17795104 or info@mancobh.com

AL REEM GATE CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

PINTOR PAINTING

Explore Middle East Hotel Booking Worldwide Co. W.L.L.

A C K Supermarket WLL

FTAIHI TRANSPORT

PAINTER(CONSTRUCTION)

SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES)

17101272

39771192 or inter.island.bh@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

DRIVER(HEAVY VEHICLE)

39115869 or najjarfs@gmail.com

17332100 or surender@exploremena.com

33337184 or ANASCHETTIANKANDI@GMAIL.COM

39878805 or FETEHSHAHABI72@GMAIL.COM

PINTOR PAINTING

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO

Bahrain Public Transport Company W.L.L.

AL KOBRA CLEANING EST

COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL)

DRIVER(PUBLIC TRANSPORT)

39115869 or najjarfs@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

39491042 or CEO@CSSMIDDLEEAST.COM

ALGT BAHRAIN W.L.L

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED

KINGDOM PABLICITY & ADVERTISING WLL

SALES EXCUTIVE

GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

BEST TEAM INTERIOR DECORATION CO. W.L.L

AIRMECH COMPANY W.L.L

LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

34033003 or LMRA@ADVVO.COM

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

33702818 or ABATHER57@GMAIL.COM

17241210 or BRITE@BATELCO.COM.BH

36983543 or CHANDAFAJJAR000@GMAIL.COM

17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

SUNRISE CAFE W.L.L

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING

M M P G COMPUTER PROGRAMMING

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

has a vacancy for the occupation of
CHEF

has a vacancy for the occupation of
WORKER

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM

36224336 or UAE.WLL999@GMAIL.COM

Ultra stitch uniforms and trading

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION

M M P G COMPUTER PROGRAMMING

SUPERVISOR

WORKER

OFFICE ASSISTANT

36636688 or HAMADAELSOKAIR@YAHOO.COM

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com
APSARA STORE

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC

has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR (SITE)

suitably qualified applicants can contact

17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM
VISSION CONSTRUCTION

suitably qualified applicants can contact

17243646 or APSARASTORE@YAHOO.COM

ALRAAY S S WORKSHOP

ZARWAN WROUGHT IRON & ALUMINUM FABRICATION W.L.L

PLUMBER

WORKER

WORKER

ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

WORKER

39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM
JAHIZ LAUNDRY

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

13629000 or info@rapcobahrain.com

33864666 or LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM

36224336 or ALOOY20019@GMAIL.COM

NOOR BANO JEWELERY DESIGN WLL

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION

GHAFER MARKETING AND INTERIOR DECORATION CO W.L.L

WORKER

ELECTRICIAN(VEHICLES)

suitably qualified applicants can contact

33955233 or BUS_MEN@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

36224336 or UAE.WLL999@GMAIL.COM

WORKER

Younis naji car services

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of

17232283 or KINGDOMPA@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

SALESMAN

33864666 or LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

ACCOUNTANT(COST)

has a vacancy for the occupation of

RAPCO CONTRACTING WLL

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

33034959 or MIRZA020292@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

39411622 or sm_77s@hotmail.com

has a vacancy for the occupation of
WORKER

17600144 or ZARWAN@HOTMAIL.COM

WORKER

17456344 or ali.e.isssa@gmail.com
HARDSCAPE CONTRACTING

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

ADMINISTRATIVE COORDINATOR

34346307 or SHEHARYAR.YUSUF@GMAIL.COM

33864666 or LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
35100286 or GHAFER.BH@GMAIL.COM

17727676 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

GHAREEB NAWAZ RESTAURANT

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION

KMR ELECTRONICS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL

ALTAKATUF CONSTRUCTION S.P.C

WORKER

WORKER

TECHNICIAN(MAINTENANCE)

LABOURER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

33864666 or LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM
ISMCO COMPANY W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

33050387 or THREEWAYS.INTL@GMAIL.COM
SAFFAT SERVICES W.L.L

has a vacancy for the occupation of

39055666 or roqayacr2007@gmail.com

has a vacancy for the occupation of
MASON

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l

17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

16161618 or altakatuf.bh@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17820974 or ISMCOBH@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

35100286 or CITYCANYON7@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM

VEER INTERIORS CO SPC

AMERICAN HOME

HANNA MARINE SERVICES W.L.L

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP

AL NAWRAA ELECTRICAL CONTRACTING EST

JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

38961086 or NPAREKH23@GMAIL.COM

SECURITY GUARD

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

SALES AGENT

39903370 or RABIH@VEER-INTERIORS.COM
JASNOOR CAR SERVICES W.L.L

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

WORKER

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

17783222 or ALQABAS@BATELCO.COM.BH

17280806 or SKHANNAMARINE@GMAIL.COM

ALLIED MIDLE EAST W.L.L

MAMOOS BUSINESS SUPPORT W.L.L

SCAFFOLDER

MANAGER

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

39228875 or jasnoorcarservice@gmail.com

17534926 or METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM

35636738 or GEETHUVAIKHA@GMAIL.COM

ALKATKOOT DELICIOUS RESTAURANTS COMPANY S.P.C

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND INDUSTRIES COMPANY W.L.L.

BRENDA EVENT MANAGEMENT CO. W.L.L

COOK(GENERAL)

TECHNICIAN

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

DIVER

has a vacancy for the occupation of
CARPENTER

has a vacancy for the occupation of
WELDER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

DELUX GENTS TAILORING

Eram Floors Middle East S.P.C. owned by Mr. Sattam Abdulaziz A AlOmairy

17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of
TAILOR

suitably qualified applicants can contact

39419941 or RAED.MAHMOOD.AMEEN@GMAIL.COM
ABNAA ALWATAN TAILORING

39881662 or ALNAWRAA@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR (SITE)

suitably qualified applicants can contact

33628081 or adminbahrain@eramarabia.com
Noor Al Qassim Cafeteria

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

ACCOUNTANT

COOK(GENERAL)

AL RAWASI TOWERS WOOD WORKS

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

OFFICER (ADMINISTRATIVE)

LABOURER

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

SALESMAN

17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

35510640 or TATASCO2002@YAHOO.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

39817081 or ARSHAD.BERA@GMAIL.COM

AL RAHMANIA COLDSTORE

has a vacancy for the occupation of

33850883 or AL.FAHAD.9@HOTMAIL.COM

36428158 or RMINHAS560@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

DIESEL MECHANIC

has a vacancy for the occupation of

Bahrain Precast Construction w.l.l

17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED

OFFICE ASSISTANT

has a vacancy for the occupation of

39512344 or ABNAALWATTANTAILORING@GMAIL.COM

Augus Construction and Trading

has a vacancy for the occupation of

RASMAAN MARKETING AND PROMOTION ACTIVITIES W.L.L

WORKER

WORKER

ABDU COLD STORE W.L.L

36333817 or WAQASNAWAB@LIVE.COM

33117989 or SHAFIQNOORANI.57@GMAIL.COM

ABU MAJEED JEWELLERY

17729595 or abdulla@hhm-group.com

33249930 or ABBASTARIQ@GMAIL.COM

ALFA EXPRESS CO. W.L.L.

39711141 or murtada@sultanalmazaj.com

suitably qualified applicants can contact

RECEPTIONIST

suitably qualified applicants can contact

Raed ali contracting

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
36499957 or FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM

WORKER

suitably qualified applicants can contact

66636230 or SHKRKR@LIVE.COM

WORKER(MEAT KUTTING)

has a vacancy for the occupation of

36415755 or SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

BUDAIYA LINE BUILDING TOOL

has a vacancy for the occupation of

36999677 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

WORKER

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17760816 or MIRAJ.ELECTRIC@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

suitably qualified applicants can contact

WORKER

HEDGE ACCOUNTING CONSULTANCY CO. S.P.C

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING

WAITER

suitably qualified applicants can contact

17712490 or AL_MAHMOOD_KHALID@HOTMAIL.COM

UM WAQAS CONSTRUCTION

KOOORA CAFE W.L.L

suitably qualified applicants can contact

AHMED MANSOOR ALAALI

suitably qualified applicants can contact

LINKUS CONSTRUCTIONS

has a vacancy for the occupation of

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

33668524 or SHAZADMALAK2014@GMAIL.COM

39710107 or ALHADAFKH@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

39552517 or saiderraji@alfaexpressbh.com

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

SALESMAN

has a vacancy for the occupation of

KHYBER BAKERY

has a vacancy for the occupation of

KOTO BOUTIQUE

has a vacancy for the occupation of

17718033 or BHABANI.MISHRA@RAYMON.COM

has a vacancy for the occupation of

17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com

17727676 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH

39755678 or USMANS_666@YAHOO.COM

has a vacancy for the occupation of
WORKER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WAITER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L.

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

17555095 or ALI@THE-CLOSETS.COM

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

KAPPALAM STREET RESTAURANT

has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

INSPECTOR

has a vacancy for the occupation of

39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

MASON

suitably qualified applicants can contact

13109226 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

WORKER

suitably qualified applicants can contact

CAPITAL REEF CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WELDER

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

suitably qualified applicants can contact

33878746 or SAIDSERVICES19@GMAIL.COM

CO-ORDINATOR

Areena Contractor Group Co. S.P.C

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

ABDULNABI ABDULLA SALEH ALTOOQ ( JAZERAT ALSHAJAR / 6734 )

has a vacancy for the occupation of

39432349 or RADHWANBAKERY@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

33051349 or AHMADBH811@GMAIL.COM

KRISHNA JEWELLERY DESIGN W.L.L

suitably qualified applicants can contact

SAID SERVICES CARGO W.L.L

WORKER

has a vacancy for the occupation of

AHMED ABDULLAH FIXING AND REMOVING OF ADVERTISEMENT BOARDS

RIGGER

suitably qualified applicants can contact

HEAVY DRIVER

36758776 or UTURNBH@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI

AHMED MANSOOR ALAALI

has a vacancy for the occupation of

COOK(ASSISTANT)

U TURN W.L.L

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

36352227 or MARIAM.ICICI@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

WORKER

HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

36758776 or FAHADBH372@GMAIL.COM

DUXIAOMING@SEPCO3.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

Arabian International Contracting CO. W.L.L

suitably qualified applicants can contact

33330363 or FIROOZESA151@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of
WORKER

HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

AHMED ABDULLAH FIXING AND REMOVING OF ADVERTISEMENT BOARDS

WELDER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

AHMED MANSOOR ALAALI

RADHWAN BAKERIES W.L.L

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

DIR, HUMAN RESOURCES

33095999 or MEMEZUZU@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17729979 or REMY.SLEIMAN@CARLTON-NUTRITION-CENTER.COM

BRITE LAUNDRY & DRY CLEANERS

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

17727676 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

CLEANER

NAPCO NATIONAL COMPANY - SHAREHOLDING CLOSED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY

AL HADI FRESH FOOD TRADE

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

AHMED MANSOOR ALAALI

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

36758776 or ABUZARCARGO@GMAIL.COM

33880919 or SAAMIIR@LIVE.COM

suitably qualified applicants can contact

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION

SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

33748881 or RAEDALI74@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
TAILOR

33701470 or RIMSPC5@GMAIL.COM

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

Kotta villa contracting w.l.l

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

DANAT AWAL S.P.C

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17300257 or HUSSAIN@GPA-BH.COM

has a vacancy for the occupation of

DRAABEEL SWEETS

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

STEEL FABRICATOR

MASON(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

39897070 or BADRA.CONT@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

Zenon BOUTIQUE

has a vacancy for the occupation of

R I M MARKETING W.L.L

BADRA CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

SHAFIQ GLASS AND ART FRAMES CENTRE WLL

WORKER

WORKER

COFFEE SERVER

36676160 or k.alqaed@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

Bestow Services Company S.P.C Owned by Zubair Afzal

CARPENTER

CLEANER

suitably qualified applicants can contact

39238378 or ALSAYEDSALAH@YAHOO.COM

has a vacancy for the occupation of

WORKER

17252700 or BUTALAL1953@YAHOO.COM

WORKER

STAR LOOK FURNITURE W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17230808 or NAEEM6683@GMAIL.COM

WORKER

WORKER

JUST BAKED CAFE

suitably qualified applicants can contact

CASHIER

HAJAR RECRUITING MANPOWER AGENCY

suitably qualified applicants can contact

17774645 or HAMEEDBACKER@YAHOO.CO.IN

suitably qualified applicants can contact

ABU FAJER TRADING

has a vacancy for the occupation of

WORKER

has a vacancy for the occupation of

35070596 or FIDARIDER96@GMAIL.COM

33200037 or MADANALBANBILI@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

ELECTRICIAN

PARK & SHOP MARKET W.L.L

has a vacancy for the occupation of

17611173 or enablestones@gmail.com

34113333 or M36555561@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17215656 or info@tectonme.com

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

WORKER(CONSTRUCTION)

suitably qualified applicants can contact

17534926 or METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

STOREKEEPER

has a vacancy for the occupation of

SCAFFOLDER

suitably qualified applicants can contact

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

JUST 4 U TRADING CO. W.L.L

SCAFFOLDER

suitably qualified applicants can contact

WORKER

TRUE NORTH INTERNATIONAL FOR FISH W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC

suitably qualified applicants can contact

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

34245075 or akifcontracting@gmail.com

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE

has a vacancy for the occupation of

33629930 or MUHAMMEDIRFAN1456@GMAIL.COM

17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

ALLIED MIDLE EAST W.L.L

has a vacancy for the occupation of

ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17727676 or aqeel@basma.com.bh

has a vacancy for the occupation of

AKIF CONTRACTING

has a vacancy for the occupation of
WORKER

FIDA RIDER INTERNATIONAL TRADING CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

Enable stones W.L.L.

33346825 or ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of
WORKER

39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM

WORKER

has a vacancy for the occupation of
WORKER

17210617 or ADMIN@KEWALRAMS.COM
AL NAWAZISH INTERIOR CLEANING AND MACHINES CENTER CO S.P.C

CLEANER

has a vacancy for the occupation of
CARPENTER

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

ISA ABDULLA ISA GENERAL TRADE

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

suitably qualified applicants can contact

INSPECTOR

Tbsgcc S.P.C

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC

17245445 or DIVYA1965@HOTMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI

33716669 or BESTOWSERVICESCO@GMAIL.COM

DIVYA FASHION W.L.L

CARPENTER

WORKER

AHMED MANSOOR ALAALI

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

suitably qualified applicants can contact

TOP CHICKEN

39266137 or STARLOOK.BH@GMAIL.COM

33434378 or LUNAAZ.JEWELLERY@GMAIL.COM

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

SALESMAN

DANAT AWAL S.P.C

17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

has a vacancy for the occupation of

Kewalram Digicom S.P.C

33346825 or ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

36777693 or HMARHOON.88I@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

RIGGER

SALES EXCUTIVE

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

WORKER

17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
33748881 or RAEDALI74@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

33102396 or AFZALPANJABI37@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

AJAB TRADING CO. W.L.L.

Lulu Bahrain hypermarket. S.P.C

ADNAN MARKETING W.L.L

RASHID AHMED AL AMER

34127571 or hedgebahrain@gmail.com

WORKER

WORKER

WORKER

17875600 or JSA@BPC.BH

CARPENTER

39766678 or JAFFARYJ@BATELCO.COM.BH
Abu Amer Electronics W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17553555 or careers@bh.lulumea.com

33701470 or ADNAN11031995@GMAIL.COM

17773318 or ALAAMER51@GMAIL.COM

17771014 or IFTIKHARAHMAD80@HOTMAIL.COM

Clay House Services W.L.L

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L

NOOR AL EYMAN AUTO SPARE PARTS - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT

Nashama sea for fishing tools

PAINTER(CONSTRUCTION)

CLEANER

SALESMAN

MASON ASST

HEAVY DRIVER

39196893 or AJABTRADING7@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

36344460 or NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM
Clay House Services W.L.L

RETAIL TRADE SALESMAN

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

39135186 or NOOREYMANAUTOPARTS@GMAIL.COM

Relay Engineering Limited

YUSUF AHMED HUSAIN(NA’AYEM ALBAHAR/10886)

MECHANICAL TECHNICIAN

CAPTAIN(FISHING BOAT)

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM
ELITE BUILDING CONTRACTING

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
33729057 or KATAME4@GMAIL.COM
NEW TREND FASHION

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

36344460 or NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

suitably qualified applicants can contact
39720072 or YESOF2019@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

39456022 or MOFAZZAL888@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

36820910 or WAQAS034@HOTMAIL.COM

JELLY FISH FACTORY S.P.C OWNED BY HASAN AHMED ALI SALMAN

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L

AHMED MANSOOR ALAALI

Lumee Street Restaurant - Partnership

BASHIR AHMAD MOHAMMAD CONSTRUCTIONS

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

PAINTER(CONSTRUCTION)

WORKER

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

38700027 or OFFICE@AL-ABRAAJ.COM

33479659 or 786BASHIRCONSTRUCTION@GMAIL.COM

ARLA FOODS W.L.L

ALHAMMALI ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGEMENT OFFICES

AHMED MANSOOR ALAALI

BLUE OCEAN FOR CLEARANCE

MAJED ABDULRAZAQ ABDULLA ABDULRAZAQ MOHAMED

WORKER

39777647 or HR@JARADAHFISH.COM

has a vacancy for the occupation of

OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
suitably qualified applicants can contact
17464562 or JGRE@ARLAFOODS.COM

WORKER

FOREMAN

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

33656333 or ALH312321@GMAIL.COM

FOREMAN

17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

OFFICE ASSISTANT

39691314 or BLUEOCEANCLEARANCE@OUTLOOK.COM

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

33714205 or AH898KHAN@GMAIL.COM

صاروخان يستهدفان

األردن يعلن وأد الفتنة ..ويتهم األمير حمزة بزعزعة أمن المملكة

قاعدة جوية عراقية
بغداد ـ أ ف ب

سقط صــاروخــان ،أمــس األح ــد ،قــرب قاعدة

ال صحة العتقال قادة عسكريين ..وجهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة

بلد الجوية العسكرية ،الواقعة شمال العاصمة

العراقية بــغــداد ،على بحسب ما أفــاد مصدر

أمني ،فيما لم يسفر الهجوم عن إصــابــات أو

عمان ـ وكاالت

أضرار .وأعلنت خلية اإلعالم األمني أنه “سقط

صــاروخــان في السياج الخارجي لقاعدة بلد

والتحقيقـــات ال تـــزال جاريـــة،

كشـــف األردن رســـميا عـــن تـــورط

الجوية ،دون وقوع خسائر بشرية أو مادية،

األميـــر حمـــزة بـــن الحســـين األخ

حيث تبين أن انطالقهما من منطقة الدوجمه

وأمن األردن مستقر وثابت بوعي

غير الشقيق للملك عبدهللا الثاني

ضمن قاطع عمليات ديالى”.

شعبنا األبي ،وحكمة جاللة الملك،

باالتصـــال مـــع جهـــات خارجيـــة

وأضاف البيان “جدير بالذكر أن هذه القاعدة

وتفاني أجهزتنا األمنية.

لزعزعة استقرار وأمن المملكة.

الــتــي تــم استهدافها مــن الــقــواعــد العراقية،

وأكـــد نائب رئيـــس الـــوزراء وزير

وقـــال نائـــب رئيس الـــوزراء وزير

والتي تضم أسرابا لطائرات مقاتلة عراقية”.

الخارجيـــة وشـــؤون المغتربيـــن

الخارجيـــة وشـــؤون المغتربيـــن

أيمـــن الصفـــدي أن ال حديـــث عن

أيمـــن الصفـــدي ،فـــي مؤتمـــر
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شـــمولية حثيثـــة قام بهـــا الجيش
والمخابـــرات العامـــة واألمن العام

لفترة طويلة نشـــاطات وتحركات

لألمير حمزة والشـــريف حسن بن
زيد وباســـم عوض هللا ،تستهدف

أمن الوطن واستقراره ،وتم رصد
اتصـــاالت وتحـــركات مـــع جهـــات

خارجية لتحديد الوقت األنســـب

لزعزعة أمن أردننا الشامخ.

وأكـــد الصفـــدي أن أمـــن األردن

يتقدم على أي اعتبار والتحقيقات

ما تزال مستمرة ،وسيتم التعامل
ً
وفقا للمسار القانوني.
معها

محمد بن زايد يؤكد دعم اإلمارات الستقرار العراق

وأضـــاف أن األجهـــزة األمنيـــة

الكاظمي ،أمس ،وولي عهد أبوظبي

توصيـــة بتحويـــل القضيـــة ألمـــن

واإلماراتي .وذكر المكتب اإلعالمي

وجـــود اتصـــاالت لزعزعـــة األمـــن

جاء في إطار الزيارة الرســـمية التي

ارتـــأى أن يتـــم الحديـــث مباشـــرة

لـــه إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربيـــة

األســـرة الهاشـــمية لثنيه عن ذلك،

أبوظبي ـ وكاالت

قـــال ولـــي عهـــد أبوظبـــي ونائـــب

القائـــد األعلى للقوات المســـلحة في
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان،

خالل اســـتقباله أمس األحد ،رئيس

الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
إن “اإلمـــارات دائمـــا إلـــى جانـــب كل

ما يحقق اســـتقرار العـــراق ومصالح

شـــعبه” .وكان الكاظمـــي وصـــل إلى
اإلمـــارات علـــى رأس وفـــد وزاري
فـــي زيـــارة رســـمية ،يبحـــث خاللهـــا

تعزيـــز العالقـــات بيـــن البلديـــن فـــي

العديـــد من المجـــاالت .وســـبق ذلك

إعـــان الخطـــوط الجويـــة العراقيـــة
تدشـــين خـــط مباشـــر بيـــن بغـــداد

وأبوظبـــي مطلـــع مايـــو .وتـــرأس

تضامن عربي ودولي مع العاهل األردني في “إجراءاته لحفظ أمن المملكة”

صحافـــي أمس األحد ،إن األجهزة
األمنيـــة تابعـــت عبـــر تحقيقـــات

رفعـــت للملـــك عبـــدهللا الثانـــي

االجتماع الموســـع للوفدين العراقي

الدولـــة بعـــد أن بينـــت التحقيقات

لرئيـــس الـــوزراء ،في بيـــان أن “ذلك

فـــي األردن“ ،لكـــن جاللـــة الملـــك

يقـــوم بها الكاظمـــي والوفد المرافق

مع األمير حمـــزة ليتم األمر داخل

المتحدة”.

وأضـــاف البيـــان أن “االجتمـــاع

ولكن أمـــن األردن يتقدم على كل
اعتبار”.

ولفت وزير الخارجية األردني إلى

أن رئيس هيئة األركان المشـــتركة
التقـــى باألميـــر حمـــزة وطلب منه

التوقـــف عـــن كل التحـــركات التي

تمـــس أمـــن األردن واســـتقراره،
“ولكـــن ســـموه تعامـــل مـــع األمـــر

بسلبية”.

وقـــال الصفـــدي :إن التحقيقـــات

أثبتت تمرير أناس من دائرة األمير
حمزة لمعلومـــات لجهات خارجية

وما يســـمى بالمعارضة الخارجية،
ووجـــود ارتباطـــات بيـــن باســـم

عوض هللا وما يســـمى بالمعارضة
الخارجيـــة

لتنفيـــذ

مؤامـــرات

تضعـــف اســـتقرار األردن ،وتوازى
ذلـــك مـــع نشـــاطات مجتمعيـــة

لألمير حمزة لدفعهم للقيام بأمور

لزعزعة األمن واالستقرار ،إضافة

لوجـــود تواصل بيـــن األمير حمزة
وباســـم عـــوض هللا ،كمـــا بينت أن

البلديـــن ،فـــي مجـــاالت االســـتثمار

» »األمير حمزة بن
الحسين من مواليد 29
مارس  ،1980وهو االبن
األكبر للملك الراحل
الحسين والملكة نور
الحسين ،واألخ غير
الشقيق لملك األردن

والطاقة والثقافـــة والتجارة والنقل
والخدمـــات والقطاعـــات األخـــرى،

وبحث الســـبل الكفيلـــة التي تنهض
بالعالقـــات الثنائيـــة بيـــن العـــراق

واإلمـــارات ،والعمـــل بمـــا يخـــدم

مصالح شعبي البلدين.

البابا يدعو إلنهاء النزاعات في سوريا واليمن وليبيا

فقرا
حض المجتمع الدولي على تشارك اللقاحات مع الدول األكثر ً

األمير أرســـل تسجيال صوتي في
الســـاعة  2و 22دقيقة حول اللقاء
لباســـم عوض هللا الـــذي كان يريد

مغادرة األردن

وأضـــاف الصفدي أن األمير حمزة
قـــام بنشـــر تســـجيلين مصوريـــن

باللغتيـــن العربية واإلنجليزية في
محاولـــة أخـــرى لتشـــويه الحقائق

والســـتثارة التعاطـــف المحلـــي
واألجنبـــي ،وبمـــا عكـــس نوايـــاه
وحقيقـــة النشـــاطات التـــي يقـــوم
بهـــا منـــذ فتـــرة ،وتحـــرض علـــى

تجييـــش المواطنين ضـــد الدولة،
وبشـــكل غيـــر مقبول فـــي األردن،

كما تواصل شـــخص علـــى ارتباط
مع جهات أجنبية مع زوجة األمير
حمزة وعرض عليهـــا وضع طائرة
لمغـــادرة األردن وهـــو مـــا يثبـــت

وجود مخطط لهز أمن األردن.

وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة األردنـــي

على أنه تم السيطرة بالكامل على
التحـــركات ووأدهـــا فـــي مهدهـــا،

الحالي عبدالله الثاني.
تولى األمير حمزة
بن الحسين والية
العهد في المملكة
األردنية في الفترة ما
بين  7فبراير 1999
و 28نوفمبر ،2004

وكان ضابطا سابقا
في الجيش األردني.
وينوب األمير حمزة
بن الحسين عن
الملك عبدالله الثاني
في مناسبات ومهام
رسمية مختلفة

دعـــا البابـــا فرنســـيس أمـــس األحـــد في رســـالة عيـــد الفصح
 19مـــع الدول األكثر فقرا ،ووضع حد لـ “قرقعة الســـاح” في

المتأخرة منذ أشهر ،بالرغم من انتهاء عطلة أعياد النوروز.

المجتمـــع الدولـــي إلى تشـــارك اللقاحـــات المضـــادة لكوفيد -

سوريا واليمن وليبيا.

تدويـــل اللقاحات” ،أحض المجتمع الدولـــي كله على االلتزام

وتـــداول ناشـــطون مقاطع تظهـــر المحتجين ،وهـــم يهتفون “لن

بطـــرس قبل صالة “بركة مدينة روما والعالم” إنه إزاء “نزعة

مع القضية”.
وعـــن مشـــاركة دول أخـــرى فـــي
العمليـــة

االســـتخباراتية،

أكـــد

الصفـــدي أنهـــا تمـــت بجهـــود
استخباراتية أردنية خالصة ،وأما
الـــدول الشـــقيقة والصديقة فكان
منها بيانات التأييـــد والدعم التي
شـــهدها العالم منذ مســـاء السبت
فقط.
وأعربـــت العديـــد مـــن الـــدول في
الشـــرق األوســـط وخارجـــه عـــن
دعمهـــا الكامـــل للعاهـــل األردنـــي
عبـــدهللا الثانـــي فـــي اإلجـــراءات
التـــي اتخذهـــا ،على خلفيـــة أنباء
عـــن مؤامـــرة مزعومـــة تهـــدف
لإلطاحة به.

تتطابق مع ارتفاع أسعار السلع األساسية الهائل في إيران.

المشـــترك بهـــدف تخطـــي تأخر توزيعها وتشـــجيع التشـــارك،

االجتماعيـــة واالقتصاديـــة ثقيلة جدا ،خصوصـــا على األكثر

اآلن فـــي مرحلة التعامل القانوني

وتجمع عشرات المتقاعدين في طهران أمام مؤسسة التأمينات

وقـــال البابـــا فرنســـيس في عظتـــه فـــي كاتدرائيـــة القديس

بأنهـــا “مخزية” .وقـــال إن “الجائحة ال تزال مســـتمرة ،األزمة

على أمن المملكـــة .وأضاف “نحن

منـــذ أمس األحد ،بســـبب عـــدم تلقيهـــم رواتبهم ومســـتحقاتهم

االجتماعيـــة وهتفوا ضد تأخير دفـــع الرواتب وتدنيها بحيث ال

أخيـــرا باتـــت هنـــاك بارقـــة أمـــل .”...ووصـــف الحبـــر األعظم
ّ
التســـلح في خضـــم الجائحة
مواصلـــة النزاعـــات وســـباقات

التحـــركات وإيقافهـــا والســـيطرة

الســلطات الصحيــة :الوضــع الوبائــي “أصبــح خطيــرا”

تجددت احتجاجـــات المتقاعدين في عشـــرات المدن اإليرانية،

حدا لقرقعة الســـاح في سوريا الحبيبة التي دمّ رتها الحرب،

الفتنـــة انتهـــت ،وتمـــت محاصـــرة

تجدد احتجاجات المتقاعدين في المدن االيرانية

الفاتيكان ـ أ ف ب

حيـــث يعيـــش الماليين في ظـــروف غير إنســـانية ،في اليمن
حيـــث ُتقابَل األوضـــاع بصمت مدو ومخز ،وفـــي ليبيا حيث

وقـــال الصفـــدي :إن مرحلـــة وأد

في داخل المملكة
وخارجها ،كما أنه
يرأس اللجنة الملكية
االستشارية لقطاع
الطاقة ،والرئاسة
الفخرية التحاد كرة
السلة األردني.

طهران ـ وكاالت

وليبيا .وجاء في رســـالته “عســـى أن يضع المســـيح ،سالمنا،

في عملية يوم السبت.

األمير حمزة بن الحسين

ناقـــش تعزيز التعاون المشـــترك بين

خصوصا مع الدول األكثر فقرا”.
ّ
وحض البابا على وضع حد ألعمال العنف في ســـوريا واليمن

اعتقـــال قادة عســـكريين أردنيين

البابا فرنسيس خالل االحتفال بقداس عيد الفصح (أ ف ب)

ّ
المسلحة لم
فقرا ،وعلى الرغم من ذلك ،وهذا مخز ،النزاعات
ّ
تتوقف الترسانات العسكرية تتعزز”.
ودعـــا البابـــا إلى الحـــوار بين اإلســـرائيليين والفلســـطينيين،
وحـــض علـــى وضـــع حـــد ألعمـــال العنف فـــي إفريقيـــا خاصا
بالذكر نيجيريا ومنطقة الســـاحل وتيغراي في شمال إثيوبيا
وكابو ديلغادور في موزمبيق.
وقـــال البابـــا “ال تـــزال هناك الكثيـــر من الحـــروب والكثير من

نصوت ..لقد أشـــبعتمونا كذبا” ،في إشارة واضحة لتوجه الناس
إلى مقاطعة االنتخابات الرئاسية ،المزمع إجراؤها في  18يونيو
المقبل .وشهدت عشرات المدن األخرى في مختلف المحافظات
تجمعـــات احتجاجيـــة مشـــابهة ،حيـــث طالـــب بعضها باســـتقالة
مصطفـــى ســـاالري ،رئيـــس الهيئـــة العامـــة للمؤسســـة التأمينات

االجتماعية في إيران .كما طالب المحتجون الحكومة بالموافقة
على تخصيص  90ألف مليار تومان لتعديل رواتب المتقاعدين،

وأكدوا أنهم ال يثقون بوعود المسؤولين المعنيين.

من جانب آخر ،حذرت الســـلطات الصحية اإليرانية من خطورة

األوضاع الوبائية في البالد بســـبب انتشار الساللتين البريطانية

والبرازيلية لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد ”-19وحجم

أعمال العنف في العالم”.

متقاعدون يتظاهرون في خوزستان

السفر خالل عيد النوروز.
وقـــال نائب وزير الصحة اإليراني ،أيرج حريرجي ،أمس األحد:
“حجم الســـفر خـــارج المدن خالل فترة عيد النـــوروز كان كارثيا
والوضـــع أصبـــح خطيـــرا” .وذكـــرت الـــوزارة أن العـــدد اإلجمالي
لإلصابات بلغ  1932074حالة ،بينها  63160وفاة ،وتعتبر إيران
الدولـــة الــــ 15فـــي العالـــم من حيـــث عـــدد المصابيـــن بالفيروس
واألولـــى فـــي الشـــرق األوســـط ،كما تعد الــــ 12عالميـــا من حيث
حصيلة ضحايا الجائحة واألولى في المنطقة.

دعم أوروبي للسلطة الليبية الموحدة

التحالف يحبط هجوم بزورق مفخخ للحوثيين

الجيش اإلثيوبي يحارب “على ثماني جبهات”

طرابلس ـ أ ف ب

دبي ـ وكاالت

اديس ابابا ـ أف ب

زار رئيـــس المجلس األوروبي شـــارل

إلـــى انتخابـــات عامـــة مـــن المقـــرر أن

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن،

ويوم األحد الماضـــي ،أعلن التحالف

قـــال رئيس الـــوزراء اإلثيوبـــي أبيي

منطقـــة أمهـــرة وإريتريـــا المجـــاورة،

دعـــم االتحـــاد األوروبـــي لحكومـــة

ميشال إثر مقابلته رئيس الوزراء عبد

الـــزورق الحوثـــي المفخـــخ الذي كان

لميليشـــيات الحوثـــي ،وذلـــك قبـــل

ثمانـــي جبهـــات” فـــي بؤر توتـــر بينها

يزال قـــادة الجبهـــة طلقـــاء ،والقتال

ميشـــال أمس األحـــد ليبيا حيث أعلن
الوحدة الوطنية برئاســـة عبد الحميد

الدبيبة والســـاعية إلخـــراج البالد من
حالـــة الفوضـــى وانعـــدام االســـتقرار

التي تشهدها منذ عشر سنوات.

تجرى في نهاية ديسمبر .وقال شارل
الحميد الدبيبة“ ،سنعمل مع الحكومة
الجديـــدة وندعمهـــا” .وشـــ ّدد على أن

عملية المصالحـــة الوطنية” .وتابع أن

مفخخ من قبل الميليشـــيا االنقالبية

مـــن إيـــران ،خـــال األيـــام الماضيـــة،

“االتحـــاد األوروبـــي يدعـــم بنشـــاط

جاءت الزيارة في وقت تشـــهد البالد

انعدام االستقرار أعقبت إطاحة نظام

هـــي المجاالت التي يمكن أن يســـاعد

العقيد معمّ ر القذافي في العام ،2011
طبعهـــا خصوصـــا وجـــود ســـلطتين

متنازعتيـــن .ومؤخـــرا بموجب مســـار
رعتـــه األمـــم المتحـــدة ،تـــم تشـــكيل

حكومة الوحـــدة الوطنية في
ليبيـــا البالـــغ عدد ســـكانها
نحـــو ســـبعة مالييـــن
ّ
مكلفـــة
نســـمة ،وهـــي

إدارة البـــاد وصـــوال

يستعد لهجوم جنوب البحر األحمر.

وكان التحالـــف قـــد أعلـــن إحبـــاط

الحديدة.

“التعافـــي االقتصـــادي واالنتخابـــات

حلحلـــة سياســـية بعـــد ســـنوات مـــن

أمـــس األحـــد ،فيديـــو الســـتهداف

عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان

ومكافحـــة الهجرة غير الشـــرعية ()...
فيها االتحاد األوروبي ليبيا”.

كمـــا أعلن رئيـــس المجلـــس األوروبي
عـــودة ســـفير االتحـــاد األوروبـــي إلى
العاصمـــة الليبيـــة فـــي األســـابيع
المقبلة.
ّ
وحث ميشال “جميع المرتزقة
والعسكريين األجانب على
الخـــروج ســـريعا” مـــن
البالد.

عمليـــة هجوم عدائي وشـــيك بزورق
المدعومـــة مـــن إيران بجنـــوب البحر

األحمر.

تنفيـــذ عمليـــة هجـــوم وشـــيك مـــن

محاوالتهـــا اســـتهداف أعيـــان مدنية

بعد أربعة أشهر من إعالنه االنتصار.

واقتصاديـــة فـــي المملكـــة فـــي

وشـــدد علـــى أن تهديد الميليشـــيات

إلـــى جانـــب المملكة وأمنها ،شـــاجبة

أن تلـــك الميليشـــيا تتخـــذ

اتفاق ســـتوكهولم مظلة
إلطـــاق

الهجمـــات

العدائية من محافظة
الحديدة.

تكتيـــكات “حـــرب عصابات” .تشـــير

هـــذا وكثفت الميليشـــيات المدعومة

وأكد التحالف تدمير الزورق المفخخ

الحوثيـــة لخطوط المالحـــة البحرية
ً
مؤكدا
والتجارة العالمية مســـتمرة،

منطقة تيغراي حيث اعتمد خصومه

تصريحـــات أحمد إلى تواصل القتال

محاوالت أثـــارت إدانات دول عربية

عن بعد بالصليف.

أحمـــد إن جيش بـــاده يحارب “على

وغربيـــة عدة ،شـــددت علـــى وقوفها

هجمات الحوثيين اإلرهابية.

وتحـــاول الميليشـــيات المدعومـــة
مـــن طهـــران تصعيـــد هجماتهـــا
في الفتـــرة األخيرة ،على وقع
الخســـائر التي تتكبدها في
عدد من المناطق اليمنية
بوجه الجيش.

العنيف في تيغراي في شمال البالد،
وأرســـل حائـــز جائـــزة نوبـــل للســـام
العـــام  2019الجيـــش الفدرالـــي إلـــى

تيغراي في نوفمبر لنزع سالح قوات

جبهة تحرير شـــعب تيغراي الحاكمة
حينها في اإلقليم.

وبرر رئيس الوزراء تحركه بمهاجمة
قـــوات الجبهـــة معســـكرات

للجيش الفدرالي.

ســـرعان مـــا ســـيطر

الجيـــش

الفدرالـــي،

مدعومـــا بقـــوات مـــن

على مـــدن وبلـــدات تيغـــراي .لكن ال
متواصل.

يحـــارب الجيـــش اإلثيوبـــي أيضـــا
مجموعـــة متمـــردة فـــي منطقـــة

أوروميا حمّ لتها الحكومة مســـؤولية
ّ
حـــق مدنيين ،جرت
عـــدة مجازر في
ّ
وخلفـــت
إحداهـــا األســـبوع الماضـــي
عشرات القتلى.

وصـــرّ ح رئيس الـــوزراء اإلثيوبي في

هذا الصدد أن “قوات الدفاع الوطني
والقـــوات الفدراليـــة تخـــوض حاليـــا
قتـــاال كبيـــرا علـــى ثمانـــي جبهات
في الشمال والغرب ضد أعداء
معادين للفالحين والمدنيين
ويثيـــرون الفتنـــة بيـــن
اإلثيوبيين”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“يوم الضمير العالمي” ..حكاية الشروق األبدي والوجه الجديد لإلنسانية
يحتفـــل العالـــم اليـــوم االثنيـــن الخامـــس مـــن

هـــي العظمـــة ...فوالدنـــا وقائدنـــا خليفـــة بـــن

الشـــعوب في مختلـــف بقاع العالم ،وليســـتثير

العظيمـــة التـــي أطلقهـــا ووضـــع أساســـها أمير

أجل أصالـــة األمة وتفتحها للحيـــاة وعنفوانها

يشـــتركون فيـــه مـــن ضميـــر  -علـــى النهـــوض،

أبريـــل بـ “يوم الضميـــر العالمي” ،وهي المبادرة

اإلنســـانية سيدي صاحب السمو الملكي األمير
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة طيـــب هللا ثراه
وأقرتهـــا األمـــم المتحـــدة واعتمـــدت الخامس
دوليـــا للضمير،
مـــن أبريـــل مـــن كل عـــام يومً ـــا
ًّ

ونحن نشهد هذا اليوم نستذكر القائد والمعلم
الـــذي اســـتنارت بـــه الـــدول واســـتفادت مـــن

خبراتـــه ونهجـــه طيب هللا ثـــراه عندما أرادت
دفـــع عجلـــة التقدم والنمـــاء والتطويـــر ،حيث

كانـــت مبـــادرات ســـموه طيـــب هللا ثـــراه قيما
راســـخة وخارطـــة طريق من أجـــل مجتمعات

راقية ســـليمة آمنة ومستقرة ،ورسالة تصحح

المسارات الخاطئة وأنارت دروب العالم وتلك

ســـلمان طيب هللا ثراه حمل الهم اإلنساني من

العريـــق ،وكـــرس حياتـــه مـــن أجـــل اإلنســـانية
والســـلم بين األمـــم والتقـــارب بيـــن الثقافات،

وتحقيق آمال الشـــعوب والسالم في كل بقعة
من بقاع األرض.

الجميـــع ،أفـــرا ًدا ،وجماعات ،وحكومـــات  -بما

وحلحلة المســـائل المعقدة ،والســـيما ما يمس

روح اإلنســـانية ،ويزعـــزع ســـكينتها وســـامها

كالحروب والصراعات والنزاعات”.

إن يـــوم الضمير العالمي ســـيبقى ضياء جميال
الفـــرح اآلتي ويمحـــي بؤس العالـــم ،وكما قال

فـــي بنيـــان اإلنســـانية وتاريخهـــا ،وســـيكون

عنه المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة في

مملكة البحرين أمين الشـــرقاوي “يوم الضمير

العالمـــي عنـــوان كبير ومؤثر ،فهـــو ال يقف عند
مســـألة بعينهـــا إنما يخاطب الضميـــر الجمعي،

والوجـــدان العالمـــي ،ليحرك مـــن خالله قضايا

للتواصل17111483 :

ســـتبقى اإلنجـــازات العظيمـــة لســـيدي ووالـــد

الجميـــع صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة

يمنح البشـــرية الدفء ويزرع في األعين وعد

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
االثنين  5أبريل  22 - 2021شعبان  - 1442العدد 4556

بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه خالدة
يـــوم الضمير العالمـــي حكاية الشـــروق األبدي

opinions@albiladpress.com

والوجـــه الجديـــد لإلنســـانية والمنابـــع التـــي
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تكســـو المجتمعات بمختلف شـــعوبها بالمحبة

والعطـــاء ..إنـــه اليوم الذي تشـــع فيـــه األصالة

والنقاء وتحلق نحو الخلود.

بدور عدنان

bedoor.articles@gmail.com

تعزيز ثقافة السالم بمحبة وضمير
اعتمـــدت الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة (فـــي الخامس والعشـــرين من يوليو
ً
ً
دوليا للضمير ،إثر المبادرة
يوما
 )2019يوم الخامس من شهر أبريل من كل عام

السامية التي تقدم بها المغفور له بإذن هللا صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.

مبـــادرة المغفور لـــه بإذن هللا جاءت مـــن منطلق إيمانه التـــام وقناعته المطلقة

بـــأن الخير موجود في البشـــر ومتأصل في طبيعة اإلنســـان حيـــث إنه ينبع من
داخـــل وجدانـــه وفي أعماق ضميـــره ،فعلى الرغـــم من أن العالـــم تجرع ويالت

الحـــرب في أوقات كثيرة وعانى من طغيان النفوس اآلثمة ،إال أن الخير مازال

موجـــودا ومتأصال في الطبيعة اإلنســـانية ،وهو مـــا كان يؤمن به الفقيد الراحل
طيب هللا ثراه.

وفـــي ضوء ذلك حرص المغفور له بإذن هللا أن يســـتذكر العالم ما يمكن لضمير
اإلنســـان أن يحققه من أمن وســـام بين جميع شـــعوب العالم من خالل تكريس
ً
ســـعيا للوصـــول لعالم يســـوده التعايش بين جميع شـــعوب
يـــوم دولي للضمير،

العالـــم ،ومـــا اعتمـــاد هـــذا اليوم من قبـــل أكبر المنظمـــات الدوليـــة إال دليل على
اعتـــراف وقناعـــة المجتمـــع الدولـــي بما يمكن للضميـــر اإلنســـاني أن يحققه من

تعايش ســـلمي قائم على أســـاس االحترام وقبول االختالفـــات والفروقات بين

البشر ،والذي يقودنا للعيش في عالم يسوده السالم والعدالة.

دائمـــا ما كانت لألمير الراحل إســـهامات كبيرة وجليلة على جميع المســـتويات،
حيـــث حـــرص مـــن خاللها على تقديم مـــا يمكن من خالل إذكاء فطرة اإلنســـان

التي تتمثل في ما فيه خير وصالح للبشـــرية قاطبة ،فقد كان ســـموه يؤمن بأن
ً
ً
ً
ومبغضا للشر ،وأنه
كارها
محبا للخير
اإلنسان متصل بفطرته األولى حيث جبل

من خالل هذه المبادرات من الممكن أن نشحذ همم األفراد والجماعات الساعية
لتحقيـــق األمن وإنهاء جميـــع الصراعات والحروب ...رحل األمير اإلنســـان لكن
ً
دائما ما بقيت إســـهاماته ومبادراته خالدة كمنارة وخارطة طريق للعالم بأسره،

نستدل ونهتدي من خاللها لطريق السالم واألمن والتعاون.

رحم هللا األمير خليفة بن ســـلمان بواســـع رحمته وأســـكنه فسيح جناته وجعل

عبدعلي الغسرة

هذه المبادرات في ميزان حسناته.

يوم الضمير العالمي
بمبادرة جليلة من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

دوليـــا ،وصحـــوة ضميـــر عالمية ،للتعامل مـــع آثار الجائحـــة ،فالضمير هو ما
ً

الـــذي تبنتـــه األمم المتحدة فـــي 2019م ،حيث يهدف لتعزيز ثقافة الســـام

واإلحساس الذي يُ هذب السلوك والتصرفات ،للقضاء على هذا الوباء ،وإلى
تحقيـــق رؤية إنســـانية مُ شـــتركة تضع ح ًدا لهـــذه الجائحة وســـاالتها التي

ــ طيب هللا ثراه ــ تحتفل الدول وشـــعوبها ومنظماتها بيوم الضمير العالمي

ُ
والحـــب والضميـــر ،ليعيـــش النـــاس في عالـــم يتمتعـــون فيه بحريـــة القول
والعقيدة ،وليحيوا معً ا كإخوة بحياة ال خوف فيها وال فزع ،من غير كراهية

وعُ نـــف ،وخاليـــة من الحروب واألزمات ،حياة تتشـــكل فيها قيم واتجاهات

تسمو بالتكافل االجتماعي وجالل الوحدة والحرية والعدالة االجتماعية.

أخالقيا أمام اآلخرين ،وهو ميزان الوعي
يجعل اإلنســـان مســـؤوال وملتزمً ا
ً

للعالم بهذه المناسبة (لنشعر بأهمية قيمة الضمير كمرتكز إنساني يُ نبه العالم

إلى ضرورة القيام بمســـؤولياته المُ شـــتركة تجاه كل ما يُ حقق التقارب بين

وهـــي مناســـبة إلعـــادة الحقوق إلى الـــدول وشـــعوبها ،واالعتـــراف بأخطاء
من الصراعات ،السياســـية والدينية والمذهبية ،ودعوة لوقف نزيف الدماء

ســـلمية وودية بين الدول ،وبناء ثقافة الســـام بمحبة وضمير ،هذه الثقافة
ً
وإعالميا ،الثقافة القائمة على
واجتماعيا
وثقافيا
عمل تربويًا
التـــي تتطلب
ً
ً
ً

واالقتتال من أجل المال وتوسيع النفوذ ،وترسيخ قِ يم التسامح والتعايش،
وغرس معاني التعاون واألخوة اإلنسانية بين البشر ،وحل النزاعات بالطرق

الســـلمية ،ومعالجة أســـبابها الجذريـــة ،لتضمن لنا ولألجيـــال المقبلة العيش

ودينيا.
وإنسانيا
وقوميا
وطنيا
بكامل الحقوق المشروعة
ً
ً
ً
ً
ُ
ً
تكاتفا
منـــذ 2019م جائحـــة كورونا المُ هلكـــة التي تتطلـــب
ويعيـــش العالـــم

jasim.almahari@hotmail.com

تهدد اإلنســـانية ووجودها ،وجاء في الرســـالة التي بعثها سموه “رحمه هللا”

البشر ويُ لبي تطلعات الشعوب في النماء واالستقرار).

الماضي ورزاياه وإنقاذ الشـــعوب من االضطهاد والتعســـف ،وإخالء األرض

د .جاسم المحاري

تتطلـــع مملكـــة البحرين ودول العالم في هذه المناســـبة إلـــى إقامة عالقات

التضامن الفكري والمعنوي للبشـــرية ،ليتعلم كل إنســـان ويُ ســـاهم ويُ شـــارك
بعقليـــة منفتحـــة الذهـــن لتتحـــول هـــذه الثقافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن القِ َيم
والمواقف والتقاليد والعادات وأنماط الســـلوك لتتجســـد في حياة اإلنســـان
ً
طريقا وإنسانية.

عاطلو “التمريض” البحرينيون أولى
العالجية
يُ وصف التمريض بالمهنة اإلنسانية النبيلة التي ُتق ّدم خدماتها
ّ
ُ
لتحافـــظ علـــى صحـــة الفـــرد والمجتمـــع وســـامتهم ومراقبـــة حالتهـــم
ً
ّ
الصحية للحد من مضاعفات العلل وموبقات األســـقام ،وصوال لدرجات
ً
ً
ً
ً
واجتماعيا
وروحيا
وعقليا
جســـديا
االرتقاء المنشـــود بحالتهم الصحية

ً
ثانيا بعد تقديم الرعاية الشـــاملة التي
بعـــد تشـــخيصهم أوالً ووقايتهـــم
ترتقـــي بأحوالهـــم وتحـــ ّد مـــن معاناتهـــم ُ
وت ّ
خفـــف عنهـــم آالمهـــم ،فهذه
المهنـــة عمل خفي وجهاد وطني وســـط أجواء مـــن اإلخالص والتفاني

واألمانـــة التـــي تقـــوم علـــى تقديـــم أعلـــى المســـتويات المطلوبـــة مـــن
الخدمـــات الطبيـــة وأفضل صنوف الرعاية العالجيـــة التي تحافظ على

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

شتان بين الثرى والثريا

صحـــة المريـــض وتحـــول دون وقوعه في مضاعفات أثنـــاء تقديم تلك
حســـب حاجة كل مريض ُتبذل
الخدمات واإلســـعافات األولية المالزمة
َ

له أقصى جهود ال ّتداوي وفق أفضل المستويات العالجية التي تتكامل
فيها الفرق الطبية حســـب تع ّدد الحاالت المرضية المُ َ
عالجة التي تتنوع

أعمارها وتختلف أجناسها في مجتمعات األرض.
ُتؤطـــر ثقافـــة وأخالقيات هذه المهنة الســـامية من خالل جملة الحقوق
والواجبـــات التـــي ترتكز على أســـس التعامـــل داخل المنشـــأة العالجية
التـــي تتكامل بكفاءاتها الوطنيـــة الخالصة في ظل احتياج المنظومات

الصحيـــة المنتشـــرة لهـــا فـــي البالد أثنـــاء الظـــرف االســـتثنائي لجائحة
ً
واضحـــا لدى المعنيين في الجهات
كورونا ،حيث بدا اإلدراك المســـؤول

ينطبق بيت الشعر أعاله على حالنا هذه األيام! فقد سجلت البحرين قصص

غرور المتعلمين”.

أســـباب التميـــز والنجـــاح فـــي مختلـــف المياديـــن االقتصاديـــة والرياضيـــة

ســـبيل الحفـــاظ على صحـــة المواطـــن والوافد ،من خـــال توفيرهـــا اللقاح

ممـــرض وممرضة من البحرينيين حملة شـــهادات التمريض مع انصرام

التجارية ،بل عملت المستحيل والقائمة تطول ولها كل الشكر والتقدير على

االلتفات لطلبات أكثر من  100ممرض وممرضة بانتظار التوظيف.

عام منذ انتشار هذا الوباء سيئ الصيت ،نجد أن استهتار الناس ال حدود له

نافلة:

نجاح مشـــهودة خـــال األشـــهر القليلة الماضية وبشـــهادة عالميـــة ،ووفرت

والتنمويـــة،على الرغم من الظروف االســـتثنائية العالميـــة لفيروس كورونا
ّ
م
تمكـــن أبناء البحريـــن بعزمه 
ومـــا يتطلبـــه ذلك مـــن اســـتعدادات مضاعفة

وإصرارهـــم مـــن تهيئتها ،وفي المقابل كان القفز علـــى األلف إصابة بكورونا
في يوم واحد! وشتان بين هذا وذاك!

إذا نحـــن أمـــام مفترق طرق ،فالحكومة الرشـــيدة عملت ما في وســـعها في

الصحيـــة بعـــد حركة التوظيف المتســـارعة التي شـــملت أكثـــر من 300

والعالج والوقاية من هذا الوباء ،وقامت بدعم القطاع الخاص والمؤسسات

العـــام 2020م ،ونتمنـــى على المعنيين عينهم فـــي تلك الجهات الصحية

هذا العطاء والتميز ،وبعد كل هذه الجهود الجبارة والحثيثة وبعد أكثر من

كنت قد كتبت مقالين حول هذا الموضوع بتاريخ  10ســـبتمبر و 13أكتوبر

من خالل التجمعات العائلية وإحياء المناســـبات الدينية في شـــوارع وقرى

يختلف عليها اثنان ،أي “التجمعات” ال غير ،سواء العائلية أو مع األصدقاء!

نحن في صراع لمواجهة هذا الوباء والكل يعمل بال كلل أو ملل في وضع حد

مـــن العـــام المنصـــرم ،إذ ذكرت األســـباب والمســـببات التي هـــي منطقية وال

باإلضافـــة إلى عدم االلتزام بلبس الكمامات ،وال شـــك بأن الحكومة فرضت
قيـــو ًدا وضوابط وغرامـــات على المخالفين ،إال أن الجهل كما يقولون ســـيد

البالد! وضرب جميع التعليمات واإلرشادات االحترازية عرض الحائط!

النتشـــار هذا الوباء ،ومناشدة الحكومة بااللتزام وعدم المخالطة والتجمع،
نجـــد فـــي المقابل مجموعات أخرى وفـــي مناطق مختلفة تتحـــدى القانون

الموقـــف! يقـــول مالك بـــن نبـــي “أال قاتل هللا الجهـــل ...الجهل الذي يلبســـه

وتســـتعرض عضالتها في مناســـبات عدة! إذا النتيجة أن االختالط الســـبب

بين ظاهر يســـهل عالجـــه أما األول هو متخف في
العـــوام ،ألن جهل العوام ّ

غير المسؤول وغير الحضاري”.المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

أصحابـــه ثـــوب العلم ،فإن هذا النوع من العلم أخطر على المجتمع من جهل

الرئيس النتشار وزيادة هذا الوباء ،هل هذا مقبول؟ كيف نبرر هذا التصرف

ليس خافيا ما توليه القيادة السياسية منذ بداية المشروع اإلصالحي
َ
» »
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد من أهمية
متعاظمة في معالجة ملف حيوي كالتوظيف ،باعتباره واحداً من الملفات
التي حقّ قت نجاح ًا الفتًا على المستوى الوطني يُضاف لسجل إنجازات
بالدنا الحبيبة في تعزيز الثروة البشرية الوطنية التي دأبت منذ ذلك الحين
على معالجته بـ “البحرنة” وفق أسس نوعية أظهرت الجدّ ية الفائقة
والعمل الدؤوب في كل المجاالت ،وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي نال
نصيب ًا وافراً من الدّ عم رغم الجائحة العصيبة.

ناصر بن حمد :شعار “فيكتوريوس البحرين” عالمة فارقة

صالح “ديراوي”
سبورت

أشــاد بفوز “باريس أف سي” على “سوشــو” بالدوري الفرنسي

انضم الــحــارس الــدولــي لكرة اليد
الــســابــق صـ ــاح عــبــدالــجــلــيــل إلــى

صــفــوف نــــادي ال ــدي ــر لــيــمــثــلــه في

تغطية  -المكتب اإلعالمي

بطولة الــكــأس للموسم الرياضي

أعـــرب ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

الجاري.

اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو

وانــخــرط الــحــارس الــذي لــم يظهر

الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة عن

في منافسات الــدوري مع أي نــادٍ ،
في تدريبات الفريقين قبل يومين،

بالـــغ ســـعادته بفـــوز فريـــق باريس أف

لتتم مــراســم توقيع العقد مساء

ســـي بشـــعار “فيكتوريـــوس البحرين”

األحد.

على فريق سوشـــو ( )2/1في األسبوع
 31مـــن منافســـات الـــدوري الفرنســـي
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للدرجة الثانية لكرة القدم.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد

Sports@albiladpress.com

آل خليفـــة أن شـــعار “فيكتوريـــوس
البحريـــن” يتـــأأل فـــي ســـماء المالعب

سمو الشيخ ناصر بن حمد

لقطة لفريق باريس أف سي

تســـجل نجاحـــات متواصلـــة وتســـير

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد

وضع اســـم المملكة في أكبـــر المحافل

األهـــداف وتبشـــر بمســـتقبل واعـــد

الفريـــق في مواصلـــة تحقيق األهداف

الرؤيـــة االقتصاديـــة للبحريـــن “”2030

المنشـــود ،مبينًـــا ســـموه أن االنتصـــار

رئيسا في هذه الرؤية.
تعتبر مساهمً ا
ً

“فيكتوريـــوس البحرين” على سوشـــو

الفرنســـية وأصبـــح عالمـــة فارقـــة في

بشـــكل تصاعدي نحو مواصلة تحقيق

الخارجية ،وهو ما يساهم في تحقيق

للفريق في طريق الوصول إلى الهدف

عبر استغالل الفعاليات الرياضية التي

الجديـــد والمســـتحق للفريـــق بشـــعار

وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد

يبعـــث بالتفـــاؤل فـــي تحقيـــق نتائـــج

آل خليفة أن مســـيرة باريس أف ســـي

إيجابية في الجوالت المقبلة.

آل خليفـــة إلـــى أنه حريـــص على دعم

المدرجة والهادفة إلى بقاء الفريق في

دائرة المنافسة على المراكز األولى.

وتمنـــى ســـموه كل التوفيـــق والنجـــاح

للفريـــق في مباراته المقبلـــة أمام تروا
في األسبوع  32للدوري الفرنسي يوم

متمنيا سموه أن يحقق
السبت المقبل،
ً

الفريق النتيجة اإليجابية.
وتمكن باريس أف ســـي من الفوز على
سوشـــو ( ،)2/1إذ سجل أهداف باريس
الالعـــب جيتـــان الورا فـــي الدقيقـــة 6
والالعب علي العابدي في الدقيقة ،70
ً
متمســـكا
ورفـــع رصيده إلـــى  54نقطة

في المنافســـة علـــى الصعود أو خوض
الملحق المؤهل للدرجة األولى.

ناصر بن حمد :مضاعفة آمال “قرطبة” نحو تحقيق األهداف

تسليم التقارير الطبية لالعبي منتخبنا
اللجنة اإلعالمية

ســموه أعرب عن سعادته بانتصار الفريق على تاماريسيتي بالدوري اإلسباني

تســـلم الجهـــاز الفنـــي لمنتخبنا الوطنـــي لكرة القـــدم التقارير الطبية الشـــاملة

لالعبـــي منتخبنـــا الوطني والتـــي أجراها مركز الجنان الطبي واشـــتملت على

تغطية  -المكتب اإلعالمي

الفحـــص الســـريري واختبارات الدم وتخطيـــط القلب وفحـــص االيكو للقلب

بمتابعة من الكادر الطبي للمنتخب.

ومن المنتظر أن يسلم الجهاز اإلداري للمنتخب كل التقارير الخاصة بالالعبين

أشـــاد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

قرطبـــة اإلســـباني في مشـــوار تحقيق

في مواصلة تحقيق أهداف الفريق.

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة

والحصول علـــى دفعة معنويـــة كبيرة

آل خليفـــة أن المســـتويات المتطـــورة
ً
نابعا
التـــي يقدمهـــا قرطبـــة االســـباني

اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو

إلـــى االتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (الفيفا) ،حيث القـــت مبادرة مركـــز الجنان
ً
واســـعا في ظل حـــرص المركز على الوقـــوف بجانب المنتخب
الطبـــي صدى

بالبدايـــة الموفقـــة لفريـــق قرطبـــة

فـــي مشـــواره القادم الذي يأتي في مقدمته الجـــوالت األخيرة من التصفيات

اإلسباني في مرحلة الصعود بعد فوزه

وســـلم المديـــر الطبـــي لمركـــز الجنان الطبـــي محمد ســـلمان التقاريـــر النهائية

الجولـــة األولى من منافســـات الدوري

ماركـــو ،إذ قدمـــا شـــكرهما وتقديرهما بالنيابـــة عن الجهازيـــن الفني واإلداري

الصعـــود ضمـــن المجموعـــة  ،IVحيـــث

لالعبيـــن في مشـــوارهم القادم .وقدم الجهاز الطبـــي للمنتخب الوطني هدية

في الدقيقة .3

قميص المنتخب الرسمي موقع من كل الالعبين.

آل خليفـــة أنه حريص على دعم فريق

اآلسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

على فريق تاماريســـيتي (/1صفر) في

لالعبيـــن وطبيـــب المنتخـــب الوطنـــي تســـلمها انتونيـــو والمعالـــج الطبيعـــي

اإلســـباني للدرجـــة الثانية فـــي مرحلة

لمركز الجنان الطبي على هذه االختبارات المتميزة التي ســـتكون عامل مهم

ســـجل الهدف الالعب بيرنـــاردو كروز

تذكارية لمركز الجنان الطبي وتســـلمها الدكتور محمد سلمان وهي عبارة عن

وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد

المرزوق :التحكيم أبعد االتفاق عن مربع اليد

المركــز الســادس ليــس بالطمــوح والتعويــض بالكأس
علي مجيد

أهـــداف الفريـــق فـــي مرحلـــة الصعود

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد

ألعضـــاء الفريق مـــن العبين وجهازين

فني وإداري لتهيئة األجواء المناســـبة

مـــن حـــرص إدارة النـــادي علـــى دعـــم

للفريق في مشواره القادم.

وتشـــجيع الفريـــق وتوفيـــر كافـــة
ً
متمنيا سموه كل
االحتياجات للفريق،

وأشـــار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

خليفـــة أن فوز فريق قرطبة في بداية

التوفيق والنجاح للفريق في مشـــواره

مشـــواره الجديـــد علـــى تاماريســـيتي

القادم ومواصلة حصد النقاط.

يؤكـــد التطور الكبيـــر للفريق ووصوله
إلـــى مرحلـــة المنافســـة علـــى بطاقات

الصعـــود وهو نابع عـــن تحقيق العديد

من األهداف في الفترة الماضية يأتي

لقطة لفريق قرطبة

فـــي مقدمتها تأهله إلى هـــذه المرحلة

المهمة التي تتطلـــب مضاعفة الجهود

ويلعـــب قرطبـــة االســـباني فـــي

المجموعة  IVالتي تضم فرق إشبيلية
(ب) وريـــال مورســـيا وريال لينينســـي

وتاماريسيتي وقاديش (ب).

سلوى الكويتي يطلب البطولة العربية للطائرة

تقدم بطلب رسمي الحتضانها بشهر يونيو أو يوليو المقبلين
البالد سبورت

بيـــن مدرب نادي االتفاق لكرة اليد رائد المرزوق

أن التحكيم هو الســـبب الرئيس في إبعاد فريقه
عن دخول المربع الذهبي لهذا الموسم الرياضي.

وقال المرزوق لـ “البالد ســـبورت” :لعب التحكيم

ورئيســـا فـــي إبعـــاد يـــد االتفـــاق عن
دورًا كبيـــرًا
ً
الوصول للمربـــع ،بدليل ما تم رصده من قرارات
تحكيميـــة غريبة وعجيبة من خالل لقاء النجمة
األخيـــر والـــذي يعتبـــر مفصلـــي لـــكال الفريقيـــن،

كمـــا أن التحكيـــم نفســـه جرعنـــا خســـارة فادحة
فـــي مســـتهل المشـــوار بـــدور المجموعـــات أمام

البحرين.

وبيـــن المرزوق “من الناحيـــة البدنية والفنية كنا
فـــي أتـــم الجاهزيـــة لخـــوض المواجهـــات ،ولكن
القـــرارات التحكيميـــة التـــي تعـــرض لهـــا العبـــي

فريقـــه جعلته أمـــام مفترق طرق في المنافســـة

ً
موضحا “لســـت أنا
وأحبطـــت معنوياته كثيـــرًا”.

فقط ممن رأى األخطاء التحكيمية بحق فريقي،

بـــل هنـــاك الكثيريـــن ممـــن أدلـــوا بشـــهادتهم بأن

تقدم نادي سلوى الصباح الكويتي للفتاة بطلب رسمي لدى االتحاد العربي للكرة الطائرة الذي يتخذ من

االتفاق تعرض لظلم كبير”.

مملكة البحرين مقرًّ ا له الســتضافة البطولة العربية للســيدات لألندية على أرض الكويت بشــهري يونيو

وأشـــار المـــرزوق إلـــى أن األخطـــاء الفنيـــة مـــن

أو يوليو المقبلين.

الســـهل معالجتهـــا ،ولكـــن قـــرارات التحكيـــم

السلبية المؤثرة من الصعب التدخل فيها ،وعلى
اثـــره عانـــى

إلـــى تطويـــر اللعبـــة فـــي دولـــة

إلثراء اللعبة.)..

الصبـــاح بـــأن االســـتضافة تهدف

الجهاز الفني
فـــي تجهيـــز

الكويت الشـــقيقة ومنح الالعبات

ا لفر يـــق

المزيد من الخبـــرة عبر االحتكاك،

مـــن الناحيـــة

مؤكـــدة قـــدرة الكويـــت علـــى

النفســـية لخوض

التنظيم الناجـــح لما تتمتع به من

مباريـــات تحديد المراكز

إمكانيـــات تتمثـــل فـــي المنشـــآت

التي تلت مباراة النجمة المهمة.

والكوادر البشرية.

وأكـــد المـــرزوق أن المركز الســـادس

وأضافـــت

التـــي احتلـــه االتفـــاق دون شـــك ليـــس

الـــكأس أن يهيـــئ نفســـه بالشـــكل المطلـــوب

خـــال

رائد المرزوق

للعبـــة ارتأينـــا فكـــرة االســـتضافة
وأشـــارت بـــأن الفتـــرة الماضيـــة
شـــهدت توقف النشـــاط الرياضي
بســـبب جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد
–  ”19وينبغـــي العمـــل مـــن جديد

لالهتمام بالكرة الطائرة النســـائية

في الكويـــت والتي تعد من أقوى

تصريحهـــا

األلعاب النســـائية ،مشيرة إلى أن

(من خالل الدعم الحكومي الكبير

ســـيثري اللعبـــة بشـــكل إيجابـــي

لصحيفـــة “السياســـة” الكويتيـــة

بالطمـــوح ،وسيســـعى الفريـــق من خـــال بطولة
والخروج بأفضل مركز متقدم.

وقالـــت الشـــيخة نعيمـــة األحمـــد

مـــع انطـــاق أول دوري نســـائي

الـــذي تحظـــى بـــه رياضـــة المـــرأة

بدولـــة الكويت وتوفر اإلمكانيات

تنظيـــم البطولـــة العربيـــة لألندية

وهـــو مـــا ســـينعكس إيجابًـــا على

المنتخب األول للسيدات.

الشيخة نعيمة االحمد الجابر الصباح

دور رائد لـ “ ”KFHفي دعم كأس ولي العهد بالسنوات األخيرة
اللجنة اإلعالمية

قــدم بيــت التمويــل الكويتــي  -البحريــن رعايتــه لمســابقة كأس ســمو ولي
العهــد للكــرة الطائــرة للموســم الرياضــي 2021 - 2020؛ لينضــم بذلــك إلــى
الشركات والمؤسسات المساهمة في “أغلى الكؤوس”.

الخياط :نعتز

الطائـــرة الشـــيخ علـــي بـــن محمد آل

علـــى تعزيز الشـــراكات بيـــن القطاع

خليفة الدور المهم الذي يلعبه الرعاة

الخـــاص والقطـــاع الرياضي ،مضيفا

في المســـاهمة بتحقيق النجاح لهذه

أن دعـــم بيـــت التمويـــل الكويتـــي -

المســـابقة الغاليـــة ،مشـــيدا برعايـــة

البحريـــن يعبـــر عن قـــوة العالقة مع

بالمملكـــة ،معربًـــا عـــن اعتزاز أســـرة

بيـــت التمويـــل الكويتـــي  -البحريـــن

اتحاد الكرة الطائرة.

الـــذي يعتبـــر أحـــد البنـــوك التـــي لهـــا

مـــن جهتـــه ،أكـــد العضـــو المنتـــدب

إســـهامات كبيرة في دعم األنشـــطة

والرئيـــس التنفيـــذي لبيـــت التمويل

فـــي المســـاهمة بإنجـــاح تنظيم هذه
المسابقة الغالية ،مؤك ًدا حرص البنك

بمملكـــة

الكويتـــي  -البحريـــن عبدالحكيـــم

علـــى الوجـــود فـــي هـــذه المســـابقة

البحرين لســـنوات طويلـــة ،مبينًا أن

الخياط أن دخول البنك ضمن قائمة

الكبيـــرة لمـــا تحملـــه مـــن اســـم غال

رعاية البنك المستمرة وفرت أسباب

رعاة مســـابقة كأس ولي العهد للكرة
ً
تفعيل لجهـــود البنك
الطائـــرة ،يأتي

علـــى قلـــوب الجميع وهو ســـمو ولي

العهد رئيس الـــوزراء ،متطلعً ا للقيام

هذا الدعم ليـــس بغريب على البنك،

لدعـــم قطـــاع الشـــباب والرياضـــة

نحو تحقيق النجاح لهذه المســـابقة،

التميـــز للمســـابقة األغلـــى ،مؤك ًدا أن

“يسعى البنك باستمرار إلى المساهمة
فـــي المحافـــل المحليـــة المتنوعـــة

إنجاح المسابقة

وأكد رئيس االتحاد البحريني للكرة

والفعاليـــات

الكويتـــي  -البحريـــن محمـــد فهمـــي

بالمساهمة في

إذ يؤكـــد مـــن خاللـــه حرصـــه الدائم

الرياضيـــة

المؤسســـية فـــي بيـــت التمويـــل

خصوصـــا الرياضيـــة منها ،لـــذا نحن
نعتز بتجديد رعايتنا لمســـابقة كأس

الغالية على الجميع

ولـــي العهـــد لكـــرة الطائـــرة ،إذ تأتي
هـــذه المبـــادرة مـــن منطلـــق رغبتنـــا
بتعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع

بيـــت التمويـــل الكويتـــي  -البحريـــن

بـــدور مهـــم مـــع اتحـــاد كـــرة الطائرة

الشـــباب ودعـــم األنشـــطة الرياضية
في مملكة البحرين .كما أود أن أعبر
عـــن خالـــص امتناني لكل مـــا يقدمه
مشـــي ًدا بجهـــود االتحـــاد البحرينـــي

العمل علـــى تطوير وارتقـــاء رياضة

االتحـــاد البحريني للكرة الطائرة من

للكـــرة الطائرة برئاســـة الشـــيخ علي

الطائرة البحرينية.

أجل إبراز ودعم المواهب الرياضية،

بـــن محمـــد آل خليفـــة إلبـــراز هـــذه

وبهـــذه المناســـبة ،صـــرح المديـــر

والتي من شـــأنها أن ترتقي بالقطاع

المســـابقة بالصـــورة المميـــزة التـــي

التنفيـــذي

العمليـــات

الرياضي فـــي المملكة وتعزز مكانته

تعكس جهـــود االتحاد فـــي مواصلة

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

رئيـــس

بين دول المنطقة”.
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هــيــريــدا مــنــح الــلــيــوث فــــوزا ثــمــيــنــا فـــي خــتــام الــجــولــة 13
أحمد مهدي

حقق الرفاع الشرقي فوزا ثمينا وقاتال على حساب البسيتين بهدفين
مقابل واحد ،في المباراة التي جمعت الطرفين ،األحد ،على اســتاد
الشــيخ علي بن محمد آل خليفة ،ضمن منافســات الجولة  13لدوري

ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي .2020-2021
وجـــاءت المبـــاراة مثيـــرة فـــي

وخطف الشرقاويون هدف الفوز

مـــن تســـجيل هـــدف الســـبق عبر

( )90+4وسط فرحة كبيرة.

مجرياتها ،إذ تمكن الرفاع الشرقي
ركلة جـــزاء نفذها بنجاح الالعب
محمـــد الرميحـــي فـــي الدقيقـــة

( .)30وفـــي الشـــوط الثاني ،نجح
البســـيتين مـــن تســـجيل هـــدف
التعـــادل عبـــر كـــرة ثابتـــة قويـــة

نفذها الالعـــب صالح عبدالحميد

على يسار حارس الرفاع الشرقي

حمد الدوسري في الدقيقة (.)76

نبيل يتوج بكأس رئيس الدولة اإلماراتي

عبر الالعب هيريـــدا في الدقيقة

سبورت

وصل الرفاع الشرقي إلى النقطة
 ،25فيمـــا بقـــي البســـيتين فـــي

ُتـــوج مدربنـــا الوطني حســـين نبيل

المركـــز األخيـــر برصيـــد  8نقـــاط

بكأس رئيس الدولة اإلماراتي لكرة

فقط.

الســـلة بعد فوز فريقه الشارقة على

أدار المبـــاراة الحكـــم أســـامة

نظيـــره شـــباب أهلـــي دبـــي بنتيجة

إدريـــس ،وعاونه صـــاح جناحي

( )79/81فـــي المباراة التي جمعتهما

وعبدالـــرزاق األحمـــد ،والحكـــم

الرابع عبدهللا قاسم.

مساء األحد.

من المباراة

المنامــــة يحافـــظ على وصافتـه

آل خليفة ،ضمن ختام منافسات الجولة  ١٣من دوري ناصر بن حمد

التضامـــن مـــع االتفاق

الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي .٢٠٢١/٢٠٢٠

علـــى ملعـــب مدينـــة

بالخطأ فـــي مرمى حارس فريقه

عباس أحمد.

المدرب الوطني صديق
زويد ويملك  11نقطة.

األهلـــي،

أمـــا المبـــاراة الثانيـــة،
فســـتجمع

الســـاعي

حمـــد ،واالتحـــاد مـــع

محمد خالد.

وبنـــاء علـــى ذلـــك ،يكـــون ترتيب
كاآلتي:الرفـــاع

٣٤

نقطـــة ،المنامة  ٢٧نقطـــة ،الرفاع
الشـــرقي  ٢٥نقطـــة ،المحـــرق ١٩

نقطـــة ،الحد  ١٨نقطة ،األهلي ١٤

نقطـــة ،النجمة  ١٣نقطة ،المالكية

أدار المباراة الحكم عمار محفوظ،

 ١١نقطـــة ،البديـــع  ١٠نقـــاط،

ومحمود الديـــري ،والحكم الرابع

برصيد  ٨نقاط.

وعاونـــه ســـيد جـــال محفـــوظ

من المباراة

يلعـــب الخالديـــة مـــع

التي أقيمت بين الطرفين ،األحد ،على اســتاد الشــيخ علي بن محمد

عرضية تابعهـــا المدافع الحداوي

والبســـيتين فـــي المركـــز األخيـــر

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

نظمـــت اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية

وأضاف الشـــيخ أن اللجنـــة األولمبية

الرياضيـــة المشـــاركة بـــدورة األلعاب

اإلرشـــادات بشـــكل دوري ،وســـتقوم

محاضرة صحية توعوية لإلتحادات
األولمبيـــة المقبلـــة “أولمبيـــاد طوكيو
 ”2020قدمهـــا مديـــر المركـــز الوطني
للطـــب الرياضـــي والتأهيـــل خالـــد

الدوليـــة ســـتقوم بتحديـــث كتيـــب

اللجنـــة األولمبية بدورها بشـــرح تلك

سترة على ملعب نادي

متذيـــل

الرفاع.

وكانـــت الجولـــة  13قـــد

افتتحت يـــوم الجمعـــة الماضي

التحديثـــات فـــي محاضـــرة مماثلـــة؛

أكـــد األميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة

فـــي الصورة فـــي إطـــار حرصها على

ورعايـــة

لرئيـــس

وخـــال المحاضـــرة ،قـــدم خبيـــر

رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة

شـــرحا موجزا عـــن الدليل اإلرشـــادي

النفس سمو الشـــيخ خالد بن حمد آل

وتناولـــت المحاضرة أبرز ما جاء في

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة

لجائحـــة كورونا (كوفيـــد  )19الصادر

مكافحة المنشـــطات حســـين الحداد

لأللعـــاب القتاليـــة وفنـــون الدفاع عن

لبرنامـــج المنشـــطات فـــي أولمبيـــاد

خليفة ســـاهم في تحقيـــق العديد من

فحوصات خارج وداخل المنافسات،

جاء ذلك لدى اســـتقباله عضو مجلس

مختبـــرات معتمـــدة من قبـــل الوكالة

رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للجـــودو

على أن يتم اســـتخراج النتائج خالل

السيف.

بالعينات لمدة طويلة إلعادة التحليل

البحرينـــي للجـــودو وهنأهم بتعيينهم

 ،)Bookإذ شـــرح الشـــيخ الخطـــة

الطبيـــة المزمع تنفيذها قبل المغادرة
لطوكيـــو وأثناء الـــدورة وبعدها ،كما

استعرض أهم اإلجراءات االحترازية
والوقائية التي تعتزم اللجنة المنظمة
في اليابان تطبيقها على المشـــاركين

في الـــدورة ،داعيا جميع المشـــاركين
إلى أخـــذ اللقاح الخاص بكورونا قبل

السفر لما له من دور كبير في الحماية
من مضاعفات الفيروس.

طوكيـــو

،2020

مؤكـــدا

وجـــود

يقـــود الفريقيـــن مدربان

وطنيـــان :صـــاح راشـــد مع

التضامن ومرتضـــى عبدالوهاب

بإقامـــة مباراتين ،فـــاز الحالة على

مـــع االتفـــاق .ويملـــك االتفـــاق 26

على الشباب (.)2-1

وفـــي المبـــاراة الثالثـــة ،يدخـــل

مدينـــة عيســـى ( )4-1والبحريـــن
وبالعـــودة إلـــى مباريـــات اإلثنيـــن،
فـــإن الخالديـــة يملـــك  23نقطـــة
بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي راشـــد

نقطة والتضامن نقطة واحدة.

االتحـــاد ( 10نقاط) بقيادة المدرب
الوطنـــي محمد المقلة أمام ســـترة

( 15نقطة) بقيادة المدرب الوطني
علي منصور.

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

سالمة جميع أفراد البعثة.

عن اللجنة األولمبيــ�ة الدولية( (�Play

الترتيـــب.

أكــد أن دعــم خالــد بن حمــد لأللعــاب القتاليــة قادها لتحقيــق إنجازات مشــرفة

البحرينيـــة محمـــد النصـــف أن دعـــم

كتيب اإلرشـــادات الوقائيـــة للتصدي

الســـتعادة

النصف يطلع على خطط وبرامج اتحاد الجودو

بهدف وضـــع الرياضيين المشـــاركين

الشيخ عبر االتصال المرئي.

االتفـــاق

الصدارة أمام التضامن

الدوسري ،أمام قاللي الذي يقوده

محاضرة توعوية لبعثة أولمبياد طوكيو

 11عاما.

ً
مساء.

النـــادي

لعب المنامي عيســـى موسى كرة

لقب الكأس الغائب عن خزائنه لمدة

القــدم للموســم الرياضي  ،2021 - 2020بإقامــة  3مباريات عند 6.30

ظفر المنامة بفوز ثمين على حساب الحد بهدف دون رد ،في المباراة

فـــي مرماه عند الدقيقـــة ( ،)٦٩إذ

الدوري أمام شـــباب أهلي ،بتحقيق

تختتــم اإلثنيــن منافســات الجولــة  13لــدوري الدرجــة الثانيــة لكــرة

قاللـــي علـــى اســـتاد

الـــدوري

مدربـــا مســـاعدا ،خســـارته بنهائـــي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

العـــب الحد أحمد بوغمار بالخطأ

ضمـــن طاقمـــه الفنـــي حســـين نبيل

ختام الجولة  13لدوري “الثانية”

هـــــــدف عـــكـــســـي كــــلــــف الـــــحـــــد خــــــســــــارة جــــديــــدة

وجاء هـــدف المنامة الوحيد عبر

وبذلك عوض الشـــارقة الذي يوجد

النائـــب

األول

اإلنجازات المتميزة لمملكة البحرين.

الجديدة  ،2024 - 2021مؤكدا أهمية
بـــذل مزيد من الجهـــود لالرتقاء بهذه

الرياضة األولمبية.

واطلـــع النصـــف على خطـــط وبرامج

االتحـــاد

خـــال

الفتـــرة

المقبلـــة

والمشـــاركات الخارجيـــة ومـــن أهمها

التصفيات المؤهلـــة ألولمبياد طوكيو
 ،2020مؤكـــدا دعـــم ووقـــوف اللجنة

األولمبيـــة بجانـــب اتحـــاد الجـــودو؛
بهـــدف االرتقـــاء بهـــذه الرياضة وبناء

إذ ســـيتم فحـــص العينـــات فـــي

إدارة اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة

الدولية لمكافحة المنشطات ()Wada

فيصـــل خالـــد كانـــو بمكتبـــه بضاحية

 72 - 24ســـاعة ،كما سيتم االحتفاظ

ورحـــب النصـــف بوفـــد االتحـــاد

لعبـــة الجـــودو والوصـــول بهـــا ألعلـــى

إذا لزم األمر.

فـــي االتحـــاد للـــدورة االنتخابيـــة

وبدوره ،أعرب فيصـــل خالد كانو عن

منتخبـــات قـــادرة علـــى المنافســـة

بمختلـــف البطـــوالت الخارجيـــة ،كمـــا

اســـتمع إلى شرح مفصل عن األنشطة
التـــي يعتزم االتحـــاد تنفيذها لتطوير

المستويات.

قمبر :بداية لنقلة جديدة في مسيرة الرياضة

النصف لدى استقباله وفد اتحاد الجودو

بالغ شـــكره وتقديره للجنـــة األولمبية
البحرينيـــة برئاســـة ســـمو الشـــيخ
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة ،مؤكـــدا

أن اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا ســـائر
االتحـــادات الرياضية هـــي ثمرة لدعم
واهتمـــام اللجنـــة األولمبيـــة ،مؤكـــدا

حـــرص اتحـــاد الجـــودو علـــى المضي
قدمـــا نحـــو تعزيـــز الجهـــود لتشـــريف

رياضـــة الجـــودو البحرينيـــة عبـــر
االهتمـــام بالمنتخبات الوطنية وتبني
مختلـــف البرامـــج التـــي تســـهم فـــي

االرتقاء بجميع أركان اللعبة.

جاسم تشارك باجتماع التنسيق والمتابعة الخليجية
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية:

مناسـبة تفضل جاللته بإصدار قانـون االحتراف الرياضي

عقـــدت لجنـــة التنســـيق والمتابعـــة

جـــدول األعمـــال حيـــث تمـــت

القصيبي :يعزز من مكانة البحرين

الخليـــج العربيـــة اجتماعهـــا الثالث

الثانـــي المنعقـــد بتاريـــخ 20

المجلس البحريني لأللعاب البحريني  -المركز اإلعالمي

رفـــع رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لفنـــون

القتـــال المختلطة محمد علي قمبر خالص
الشـــكر والتقديـــر إلـــى مقـــام عاهـــل البالد

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل
خليفـــة؛ بمناســـبة تفضـــل جاللتـــه بإصدار

قانون االحتراف الرياضي.

وأشـــار إلى أن قانـــون االحتراف الرياضي
بدايـــة لعهـــد جديـــد ونقلـــة جديـــدة فـــي

مســـيرة الرياضة البحرينية التي شـــهدت
ً
واضحـــا فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر
ازدهـــارًا

لصاحب الجاللة الملك ،الذي أولى القطاع

الرياضـــي والرياضييـــن كل االهتمـــام
والرعايـــة ،مـــا انعكـــس علـــى تحقيـــق

اإلنجازات الرياضية في المحافل الدولية،
منوها بتفضل جاللة الملك بإصدار قانون
االحتـــراف الرياضي الـــذي حظي باهتمام
بالـــغ مـــن قبـــل ولـــي العهد رئيـــس مجلس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ لمـــا لـــه مـــن

أهمية في تحويل الرياضة البحرينية الى
االحتراف وصناعة الرياضة.

وأشـــاد قمبـــر بجهـــود ممثل جاللـــة الملك
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب

رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة،
والنائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية رئيس لجنة التنســـيق والتنفيذ

والمتابعة “استجابة” سمو الشيخ خالد بن
حمـــد آل خليفـــة ،في ســـبيل إقـــرار قانون

االحتـــراف الرياضي ،الذي يعد بمســـتقبل

أفضل للرياضة البحرينية ،وما سيصاحبه

من تأســـيس حركة رياضية سليمة مبنية
علـــى االحتـــراف وتحقـــق اإلنجـــازات

الدولية.

بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول
برئاســـة فجـــر جاســـم مديـــر دائرة

أكـــد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للكاراتيه

العالقـــات

فـــارس القصيبي أن الرعايـــة الفائقة التي

والتضامـــن

تحظـــى بهـــا الرياضـــة البحرينيـــة من لدى
عاهل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفـــة ،ســـاهمت بجعـــل
مملكـــة البحريـــن علـــى الخارطـــة الدولية،
معربًـــا عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى جاللته
بمناســـبة تفضـــل جاللتـــه بإصـــدار قانـــون
االحتراف الرياضي.

العربيـــة

األولمبـــي

والدوليـــة
باللجنـــة

األولمبيـــة البحرينيـــة وذلـــك عبـــر

محمد قمبر

ونوه القصيبـــي باالســـتراتيجية المتميزة
التـــي ينفذهاممثـــل جاللة الملـــك لألعمال

اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ

وأشـــاد باهتمـــام ودعم ولـــي العهد رئيس

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ودعم ســـموه

األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ،لقانون

ذات الوقـــت بجهود النائـــب األول لرئيس

للرياضـــة البحرينيـــة ،التـــي أصبحت ذات

اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ

حصد العديد من اإلنجازات.

في هذا الجانب.

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي

المتواصل لجميع االتحادات ،مشـــيدا في

االحتـــراف الرياضي ،ما يؤكد دعم ســـموه

المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس

طابع خاص في المشاركات الخارجية عبر

خالد بن حمد آل خليفة ودور سموه البارز

تقنيـــة االتصـــال المرئي بنـــاء على

الدعوة الموجهة من األمانة العامة
بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول

الخليج العربية.

وألقـــى خالـــد الدخيل رئيس قســـم

اللجـــان األولمبيـــة باألمانـــة العامة
كلمـــة ،شـــكر فيهـــا األعضـــاء علـــى

تلبيـــة الدعـــوة متمنيـــا لإلجتمـــاع
الخـــروج بالتوصيـــات التـــي تدعـــم

العمـــل الخليجـــي المشـــترك فـــي

المجال الرياضي.

وبعـــد ذلـــك اســـتعرض المجتمعون

المصادقـــة علـــى محضـــر االجتماع
ديســـمبر  ،2020ثـــم تـــم اإلطـــاع
علـــى جـــدول متابعـــة تنفيـــذ

القـــرارات ،واســـتعراض الئحـــة
عمـــل لجنـــة التنســـيق والمتابعـــة،
ثـــم مناقشـــة اللجـــان التنظيميـــة

لأللعـــاب الرياضيـــة ،ودورة األلعاب

اإلفتراضية الخليجية.

كمـــا تـــدارس المجتمعـــون مقتـــرح
األمانـــة العامـــة بشـــأن التنظيـــم

والتعـــاون الخليجي المشـــترك في
رياضـــة ذوي االعاقـــة واأللعـــاب

البارالمبية ،كما تم مناقشة اجتماع
المكتب التنفيذي رقم ( )91لمجلس

اصحب الســـمو والمعالي والسعادة
رؤساء اللجان األولمبية وأخيرا ما
يستجد من أعمال.

المب ِلّغ عن تقليد االختام
“الشورى” يقر تخفيف عقوبة ُ

رقابة مجتمعية

المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا

ليلى مال اهلل

صـــوت
^

ش ــدد عــضــو مــجــلــس بــلــدي

الشـــورى

بإبـــاغ الســـلطات القضائيـــة أو

بالموافقـــة أمـــس االحـــد فـــي

الشمالية شبر الوداعي على ضرورة

اإلداريـــة عنهـــا قبـــل اســـتعمال

جلســـته الخامســـة والعشـــرين

من دراسة فاعلية قانون البيئة في

األختام واإلمضاءات والتمغات

مـــن دور االنعقاد على مشـــروع

صون الموارد البيئية بشكل شامل

والدمغـــات والعالمـــات العامـــة

قانـــون بإضافـــة مـــادة جديـــدة

ومــدى حمايته للمحيط البيئي من

واللوحـــات المعدنيـــة وطوابـــع

برقـــم ( 261مكـــررًا) إلـــى قانون

التلوث ،فضال عن النظر الى جانب

البريد المقلـــدة أو المزورة وقبل

العقوبـــات الصـــادر بالمرســـوم

الــبــنــاء الــمــؤســســي ل ـ ــإدارة البيئة

البـــدء فـــي التحقيـــق االبتدائي،
ً
ً
مخففا.
عذرا
عد ذلك

بقانون رقم ( )15لسنة 1976م.

،كــمــا دع ــا إل ــى تفعيل المسؤولية

ويهـــدف مشـــروع القانـــون إلى

االجــتــمــاعــيــة ب ــإش ــراك األف ـ ــراد في

تشجيع المساهمين في ارتكاب

الرقابة.
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الفصـــل ،وبـــادر أحـــد الجنـــاة

local@albiladpress.com

ويجـــوز إعفاؤه مـــن العقوبة إذا
رأى القاضي محالً لذلك ،ويسري

صور الجلسة الخامسة والعشرين لمجلس الشورى

جرائم تقليد األختام والعالمات العامة

لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم.

عـــذرا مخففـــا ،أو اإلعفاء مـــن العقوبة

الفصـــل األول مـــن البـــاب الخامس من

على اإلبـــاغ عنها ،بجعـــل هذا اإلبالغ

وبحســـب مشروع القانون ،تضاف إلى

إذا رأى القاضـــي محـــا لذلـــك ،وذلـــك

القســـم الخـــاص مـــن قانـــون العقوبات

حكـــم الفقـــرة الســـابقة كذلك بالنســـبة

الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم ()15

إلى الجاني الذي يُ مكن السلطات أثناء

لســـنة  1976مـــادة جديـــدة برقـــم
ً
مكـــررا) نصهـــا اآلتـــي :إذا تعـــدد
(261

التحقيـــق مـــن القبـــض علـــى مرتكبـــي

المســـاهمون فـــي إحـــدى الجنايـــات

الجريمة اآلخرين.

الكعبي :اآلسيويون دمروا البيئة البحرية

اإلعــــــــدام أو الـــمـــؤبـــد لـــمـــســـتـــوردي الـــنـــفـــايـــات الـــنـــوويـــة
حاجـــي بتكثيـــف عـــدد مفتشـــي النظافة

ليلى مال اهلل

والمفتشـــين البيئيين مـــن ذوي الضبطية

اكـــد العضـــو الشـــوري جمعـــة الكعبي أن

القضائيـــة علـــى مســـتوى المملكـــة وذلك

البيئـــة البحريـــة مدمـــرة ملوثـــة من قبل

لضبـــط عـــدد المخالفـــات وحفاظـــا علـــى

العابثين اآلسيويين برميهم علب الزيت
رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح

األمـــوال التـــي تســـتنزف مـــن المجـــال

وترك الشباك المهملة في قاع البحر دون

البيئي.

مراقبة ،وان هذا المخالفات تتكرر بشكل

كمـــا بيـــن رئيـــس لجنـــة المرافـــق العامة

يوميا.

والبيئة محمد علي حســـن أن المســـؤول

وكان مجلس الشـــورى قـــد ناقش ،امس،

األول عن التدهور البيئي هو المنشأة ،اال

 38مادة من مشـــروع قانون بشأن البيئة

انـــه اذا تبيـــن ان هناك افراد مســـؤولون

المرافـــق للمرســـوم رقم  65لســـنة 2019

تنظيـــم تشـــريعي متكامل بشـــأن البيئة،

أو النهائي منها في إقليم المملكة.

العامـــة والبيئة فـــي  37مادة منها ،وأجل

والجويـــة) ،ويتماشـــى مـــع االتفاقيـــات

الســـجن المؤبـــد والغرامـــة التـــي ال تقـــل

حـــال النفايـــات النووية إلى اإلعـــدام أو

وتطـــرق الكعبـــي إلـــى حادثـــة “الـــرذاذ

البحرين وصادقت عليها.

دينار لمن يســـتورد أو يجلب أو يدفن أو

مـــن جهته أشـــار العضـــو رضا فـــرج الى

الجنوبيـــة دون الوصول إلى ســـبب هذه

تقـــل عـــن  15ألـــف دينـــار وال تزيـــد على

النووية بأي شكل من األشكال في كامل

الخضراء التي لها اثر ايجابي على البيئة

ويهـــدف مشـــروع القانـــون إلـــى وضـــع

نفايات مشـــعة بغـــرض التخلص المؤقت

وتوافـــق المجلـــس مـــع لجنـــة المرافـــق

يشـــمل كافـــة صورهـــا (البريـــة والبحرية

مناقشة بقية المواد الى الجلسة المقبلة.

الدوليـــة التـــي انضمَّ ـــت إليهـــا مملكـــة

األصفـــر” الـــذي شـــهدتها المحافظـــة

ويعاقـــب القانـــون بالســـجن وغرامـــة ال

يغـــرق أو يخزن أو يتخلص من النفايات

الظاهرة.

 100ألـــف دينار كل من اســـتورد أو جلب

إقليم المملكة.

عـــن مخالفـــات بيئيـــة فيتوجـــب تطبيق

ويتضمـــن القانـــون عقوبـــة اإلعـــدام أو

العقوبـــة عليهم والتي قـــد تصل كما في

عـــن مائة ألف دينار وال تزيد على مليون

السجن المؤبد.

خلـــو القانـــون مـــن اإلشـــارة الـــى المباني

حيث تبنى تصاميمها على معايير دولية

مـــن جهتـــه ،طالـــب الشـــوري فـــؤاد

وعالمية للحفاظ على البيئة.

انتهاء دفن وتسوية أراضي “شرق سترة”

إضافة حاسبة للقيمة المضافة بموقع “اإليرادات”

المنامة  -وزارة االسكان

المنامة  -بنا

ثمّ ـــن وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر

ّ
دشـــن الجهاز الوطنـــي لإليرادات

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

وذلـــك

شهرا ضمن المرحلة األولى
وزير اإلسكان :إنجاز  1077وحدة في 30
ً

الجهــاز يرفع مســتوى خدمــات الحلول الرقميــة للعمالء

الموقـــع

التوجيهـــات الســـامية مـــن ملـــك البـــاد

اإللكترونـــي

(،)www.nbr.gov.bh

آل خليفـــة لتطويـــر الملـــف اإلســـكاني

الجديـــد

ضمـــن الجهـــود الحثيثـــة لتطوير

بالمملكـــة ،وأمـــر جاللتـــه بشـــأن توفيـــر

ورفع مســـتوى الخدمات المقدمة

 40ألـــف وحـــدة ســـكنية للمواطنيـــن،

للعمـــاء ،حيث عمـــل الجهاز على

كمـــا ثمّ ـــن المتابعـــة المســـتمرة لولـــي

إعـــادة تصميم الموقع اإللكتروني

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب

ليقدم أفضل تجربة تصفح لكافة

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد

زوار الموقـــع وتضمينهـــا بكافـــة

آل خليفـــة للتوزيعـــات اإلســـكانية.

بإنشـــاء البينة التحتية والقيام باألعمال

 1077وحدة ســـكنية في  30شهرا .وزار

الخدمات والمعلومات المطلوبة.

شـــرق ســـترة صباح أمـــس ،إذ اطلع على

الشـــركة الصينية خطة ســـير المشـــروع

حبث شـــهد بدء األعمال اإلنشائية ألول

للصفحة الرئيســـة وإعـــادة هيكلة

عليـــه شـــركة  CMECكبـــرى الشـــركات
ً
مؤكدا
الصينيـــة في مجـــال المقـــاوالت،

ممثل الشركة تفاصيل المرحلة المتمثلة

جـــاء ذلـــك لـــدى زيارته لمشـــروع مدينة

اإلنشـــائية للوحدات بالمدينـــة .وقدمت

ســـير إجراءات المشـــروع الذي تشـــرف

منـــذ وضـــع حجر األســـاس ،واســـتعرض

انتهـــاء مرحلة الدفن وتســـوية األراضي
ً
إيذانا بالبدء
بمشروع مدينة شرق سترة

فـــي إنشـــاء الوحـــدات ،وطريقـــة عمـــل

المقاولين الذين تشرف عليهم ،من أجل
االنتهاء مـــن المرحلة األولـــى عبر إنجاز

وزيـــر اإلســـكان موقـــع المرحلـــة األولى،

وحدة على أرض المدنية ،لتكون البداية
الســـتكمال بقية وحدات المشروع الذي
يوفـــر فـــي جميـــع مراحلـــه نحـــو 3000

وحـــدة وخدمة إســـكانية تلبـــي تطلعات

آالف األسر البحرينية.

وتضمّ ـــن الموقـــع الجديـــد تطوير
المحتـــوى حســـب اختصاصـــات
الجهـــاز ،وذلـــك لتســـهيل وصـــول

الزائـــر للخدمـــات ،واالنتقـــال بين
محتويـــات الموقـــع بـــكل يســـر،

كمـــا تمـــت إضافـــة مجموعـــة من

الخدمـــات للصفحـــة الرئيســـية

الرئيســـة على أقســـام مســـتحدثة

تشـــمل “حاســـبة القيمة المضافة”

كـ “اإلعالنـــات”“ ،فعاليات الجهاز”،

ُ
ســـتمكن المســـتخدمين من
التـــي

“آخـــر اإلصـــدارات” باإلضافة إلى

مراجعـــة وتدقيـــق معامالتهـــم

“الخدمـــات اإللكترونيـــة” التـــي

واحتساب قيمة السلع والخدمات

يقدمها الجهاز.

شاملة القيمة المضافة أو من دونها

ولضمـــان

شـــمولية

الموقـــع

الجهـــاز،

مع احتساب مبالغ القيمة المضافة

الختصاصـــات

بنســـبتها األساســـية  % 5بشـــكل

تخصيص قسم يتضمن إجراءات

صحيـــح ،كمـــا اشـــتملت الصفحة

وآليات تطبيق االنتقائية.

عالميا في تطوير حقوق اإلنسان
تجربة البحرين رائدة
ً

المنامة  -بنا

فــي اشــادة دولية بــارزة للبحرين تعبر عن المجتمــع المدني الدولي ،عبرت
أكثــر مــن  24منظمــة دوليــة منهــا  8منظمــات تحمــل الصفــة االستشــارية

كمراقــب باألمــم المتحــدة ،فــي بيــان مشــترك اصدرتــه امــس االحــد ،عــن
تقديرهــا للجهــود والمبــادرات التــي تقــوم بهــا مملكــة البحريــن فــي ســبيل

اإلعــاء مــن قيــم ومبــادئ حقــوق االنســان ،وســعيها لتكريــس هــذه القيم
والمبــادئ بخطط وبرامج الحكومــة ،وحرصها على االرتقاء بحالة حقوق

اإلنسان بالبحرين وفق استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة والتكاملية.
وأكـــدت أن التجربـــة الفريـــدة التـــي

وأشـــار رئيـــس االتحـــاد العربـــي لحقوق

المشـــروع اإلصالحـــي لعاهـــل البـــاد

اإلنســـان المستشـــار عيســـى العربي إلى

انتهجتهـــا مملكـــة البحرين منـــذ انطالق

صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفـــة  ،والقائمـــة علـــى تطويـــر

منظومـــة

التشـــريعات

والسياســـات

والمؤسســـات المعنية بحقوق االنســـان،
هي مـــا حققت للبحرين الريـــادة العربية
والعالميـــة فـــي مجـــال حقوق اإلنســـان،

مشـــيرة في بيانها إلى أن البحرين تقدم
تجربـــة دولية فريـــدة تقوم علـــى العمل

المســـتمر والمتـــدرج لتطويـــر المنظومة

الوطنية لحقوق االنســـان ،ونشر ثقافتها

بمختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.

اإلنســـان رئيـــس جمعيـــة “معـــا” لحقـــوق

أن البيـــان الذي صدر امس عن مجموعة
كبيـــرة مـــن المنظمـــات الدوليـــة العاملـــة
فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان ،يأتـــي في

أعقاب انتهاء الدورة  46لمجلس حقوق
اإلنســـان ،ومـــا صاحبهـــا مـــن تســـييس
لملفـــات وقضايـــا حقـــوق االنســـان،
وتســـخيرها لخدمـــة أجنـــدات وغايـــات

رخيصـــة لدول وجماعات تمارس أبشـــع

أنواع االنتهاكات اإلنسانية.

وأكدت المنظمات الدولية في بيانها على
الريـــادة العالميـــة التـــي تتبوؤهـــا مملكة

البديلـــة ،وإصـــدار العفـــو العـــام عـــن مـــا

 24منظمة دولية
ترد على جماعات
ذوي النوايا الرخيصة

يقارب  1000من السجناء والموقوفين،
وتطعيـــم جميع النزالء باللقاحات اآلمنة
والمضـــادة لفيـــروس كورونا المســـتجد،
ووضـــع وتنفيـــذ الضمانـــات الكفيلـــة
بتمتـــع جميـــع الموقوفيـــن والمحتجزين

البحريـــن فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان،

بكامـــل حقوقهـــم اإلنســـانية ،وضمـــان

منـــذ انطـــاق المشـــروع اإلصالحـــي.

عـــدم تعرضهـــم للتعذيـــب أو ألي معاملة

واســـتعرضت المنظمـــات الدوليـــة فـــي
بيانهـــا جملـــة مـــن اإلنجـــازات الفريـــدة

التـــي حققتها البحرين على صعيد تأكيد
التزامهـــا وعنايتها بقيـــم ومبادئ حقوق

االنســـان ،وتكريس االهتمـــام واالحترام

للتشريعات وااللتزامات الدولية المعنية
بحقوق االنسان.

مراكز االحتجاز
كمـــا عبرت المنظمـــات الدولية في بيانها

عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها
وزارة الداخليـــة ومختلـــف قطاعاتهـــا،

الســـيما قطاع مراكز اإلصـــاح والتأهيل
التـــي تواجـــه العديـــد مـــن التحديـــات

التـــي تفرضهـــا جائحـــة كوفيـــد  19على

مهينـــة أو غيـــر إنســـانية ،وهـــي الجهـــود
مختلف دول العالم ،السيما تلك الجهود

المتعلقة بالحد من تفشي جائحة كوفيد
 19مـــن خـــال حرصهـــا علـــى حمايـــة

المجتمع بتطبيق اإلجراءات االحترازية

والوقائية ،وضمان المحافظة على األمن

واالستقرار خالل فترة الجائحة ،كما عبر

البيان عن تقديره لجهود الوزارة المعنية
بتطوير قطاع مراكز اإلصالح والتأهيل،

وتحسين أوضاع المؤسسات اإلصالحية
ومراكـــز االحتجـــاز والتوقيـــف ،الســـيما
مـــا يتعلـــق بتطويـــر المبانـــي والمنشـــآت
والخدمـــات ،إضافـــة إلـــى اإلجـــراءات

التي تـــم تطبيقها علـــى وجه الخصوص

لمكافحة تفشي فيروس كورنا ،وضمنت
فـــي الوقـــت نفســـه تمتـــع جميـــع النزالء

والموقوفيـــن بحقوقهم في التواصل مع
أســـرهم بشـــكل فاعل ،من خـــال توفير

المكالمـــات الهاتفيـــة المرئيـــة وتكثيفها،

وتطبيـــق األنظمة االحترازيـــة والوقائية

والبروتوكوالت الصحية المعنية بتعقيم
وتطهيـــر جميـــع المبانـــي والمنشـــآت

والمرافـــق الخاصـــة بمراكـــز االحتجـــاز،
وتطبيـــق إجـــراءات العـــزل والتباعـــد

وفـــق بروتوكـــوالت دوليـــة معتمـــدة،

إضافـــة إلى اإلفراج عن أكثـــر من 4000
موقـــوف بعـــد تطبيـــق قانـــون العقوبات

التي تستحق اإلشادة السيما في ظل ما
تحرص عليه وزارة الداخلية من شفافية
وشـــراكة مع مختلف مؤسســـات الدولة،
وعلى رأسها وزارة الصحة التي تحرص
علـــى تطبيـــق أفضـــل البروتوكـــوالت
الوقائيـــة والعالجية ،إضافـــة إلى وجود
العديـــد من المؤسســـات المعنية بمتابعة
جميـــع مراكـــز االحتجـــاز والتوقيف ،كما
مثلـــت اإلجـــراءات المتعلقـــة بدراســـة
تطبيق الســـجون المفتوحة تقدم نوعي
ومتفـــرد يســـهم فـــي االرتقـــاء بمكانـــة
البحريـــن علـــى صعيـــد حقـــوق اإلنســـان
على الصعيد الدولي.

تـــم

tariq_albahhar

أعلنت النجمة

أريانا غراندي ،عبر

حسابها الرسمي

على اإلنستغرام،

عن انضمامها

إلى الموسم 21
من برنامج “ذا

فويس” بنسخته

األميركية على
قناة “،”NBC
بصفتها

مدربة،

إذ تحل
محل
نيك

جوناس.
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جديد الدراما الخليجية “دار غريب” ...يصور في البحرين
خاص

في غرفة الماكياج

تـ ــدور الــكــامــيــرا ه ــذه األيـ ــام فــي مملكة

الــبــحــريــن لتصوير المسلسل الخليجي

“دار غــريــب” ،مــن إنــتــاج النجم الكويتي
محمد عــاشــور وشــركــة “مــاجــيــك لــنــس”،

وتأليف الكاتب البحريني حسين المهدي
وإخراج المبدع حسين الحليبي وبطولة

حشد متميز من نجوم الدراما من أبرزهم
عــبــدالــمــحــســن الــنــمــر وعــبــدهللا بــوشــهــري

وجمعان الرويعي ومحمد عاشور وساره
العنزي وسلوي الــجــراش وعــدد آخــر من

النجوم .وفي تصريح خاص ،أشاد النجم
المنتج محمد عاشور بالدعم الكبير الذي

قدمته جميع القطاعات الفنية واإلعالمية

في مملكة البحرين ،التي تستقبل هذه

األيام تصوير مجموعة بارزة من األعمال
الدرامية الخليجية التي ستجد طريقها
إلــى المشاهد خــال الـ ــدورة الرمضانية

المقبلة .وقال عاشور ”إن الساحة الفنية
في مملكة البحرين مهيئة الستقبال أكبر

األعــمــال شأنها شــأن بقية دول مجلس
ال ــت ــع ــاون الــخــلــيــجــي ،ومـ ــن بــيــنــهــا دول ــة

الكويت التي وصفها بأنها عاصمة صناعة

الدراما التلفزيونية الخليجية” .وتابع بأن:

مسلسل “دار غــريــب” يتواصل تصويره

منتجا العمل محمد عاشور ومحسن مال حسين

جمعان الرويعي أثناء التصوير

حسب الجدول المقرر لــه ،وسيكون في

ال ــذي يعتبر أحــد أب ــرز كــتــاب السيناريو

من أجيال الدراما ،الذين يدخلون التجربة

كما هو مخطط له من ذي قبل ،وهو إنتاج

م ــع ال ــم ــخ ــرج الـ ــرائـ ــع حــســيــن الــحــلــيــبــي

األداء والتقمص ومعايشة الشخصيات

طريقة للجمهور بعد الموسم الرمضاني

مشترك بين شركة ”ماجيك لنس” ومحمد
عــاشــور .وبــهــذه المناسبة أتــقــدم بالشكر

والــعــرفــان والــمــحــبــة لــكــل مــن وق ــف إلــى

جواري في إنجاز هذه التجربة اإلنتاجية
الــرائــدة بالنسبة لي والتي تمهد الطريق

لمزيد من التجارب اإلنتاجية المستقبلية
الجديدة .وأخص هنا رئيس النادي العربي
عبدالعزيز عاشور الــذي كان نعم الداعم
والــســنــد .وقـ ــال الــفــنــان مــحــمــد عــاشــور

”تجري أحدث العمل في إطار اجتماعي
عميق يجمع بــيــن الــغــمــوض والــمــغــامــرة
والــرومــانــســيــة فــي إط ــار مــتــجــدد صاغه
الــســيــنــاريــســت الــقــديــر حــســيــن الــمــهــدي،

على المستوى الخليجي .وهــكــذا األمــر
ال ــذي يمتلك رصــيــدا عــامــرا بــاإلنــجــازات

والبصمات الفنية ،وهو يقود مجموعة من
أبرز نجوم الدراما ،الذين أرفع لهم القبعة
على التزامهم وتحدياتهم الكبيرة لجميع

الظروف التي تحيط بنا جراء اإلجراءات
االحــتــرازيــة نتيجة جــائــحــة ك ــورون ــا ،إذ
يسير الــتــصــويــر وف ــق الــجــدول الــزمــنــي،

ما يؤكد جدية االلتزام والتعاون“ .وعن
خوضه لتجربة اإلنــتــاج قــال عــاشــور إنه

ظل يخطط لهذه التجربة منذ أكثر من
ع ــام ،حتى وجــد الــنــص المتميز ،وأيضا

راح مع المخرج حسين الحليبي يشكالن

فريق العمل الذي يمثل الصفوة المتميزة

أنغام تنفي

فــي مــبــاراة عالية المستوى على صعيد

المشبعة بالصراع والتفاعل .وعن فريق
الــعــمــل ق ــال ”الــعــمــل م ــن تــألــيــف حسين

المهدي وإخراج حسين الحليبي وبطولة
عــبــدالــمــحــســن الــنــمــر وعــبــدهللا بــوشــهــري

وجمعان الرويعي وعبدالمحسن القفاص
ومــحــمــد ع ــاش ــور وإب ــراه ــي ــم ال ــب ــي ــراوي
ومــحــمــد الــصــفــار وعــبــدالــرحــمــن بوصابر

وحسين الرفاعي وعلياء الشمري وشيماء
رحيمي وســارة العنزي وابتسام عبدهللا

وعلياء زوي ــد ون ــورة عيد والريــتــا فــواد

وفتحية ناصر ،وكما أسلفت فــإن العمل
بالكامل يصور في مملكة البحرين ،وأثمن
مجددا الدعم والتسهيالت التي قدمت

لنا من أجل إنجاز هذا العمل ،الذي نعول
عليه بــأنــه سيكون إح ــدى ثــمــار التعاون

الفني اإلنتاجي الكويتي البحريني ،كما

أثمن اإلسناد الحقيقي الذي قدمته وزارة
اإلع ــام فــي مملكة البحرين ،حيث يتم

تصوير النسبة األكــبــر مــن المشاهد في

القرية الترثية التي تعتبر أحد أهم القرى

التراثية على صعيد دول مجلس التعاون
الخليجي“.

الكاتب حسين المهدي والمخرج حسين الحليبي

بنت السلطان

مسلسل الملك

شــهد مسلسل “نســل األغراب” الذي يتقاســم بطولته أحمد

كشــفت الفنانــة ريــم مصطفى عــن الملصق الخــاص بها

انتهــى المطرب الشــعبي أحمد عدوية من إعادة تســجيل

الفتــرة الحالية ،إذ كان آخرهــا مع الفنانة أنغــام التي أعلنت

وظهــرت بإطاللة فــي أزياء ملكة من الهكســوس ،مرتدية

ورؤيــة جديــدة للتوزيع الموســيقى محمد راجــح ومودى

السقا مع أمير كرارة أزمات عدة ،يحاول صناعه احتواءها خالل

في مسلســل “الملك” المقــرر عرضه في شــهر رمضان،

اعتذارهــا عن عــدم تقديم شــارة العمل والرباعيــات الخاصة

أغنية “بنت الســلطان” ،وهي من كلمات خالد الشوربجى،

تاجا من اللون الذهبي وفستانا أسود بحزام ذهبي.

به بعد ســاعات مــن إعالن مخرج المسلســل محمد ســامي

منيــر ،ومــن المقــرر أن يتــم طرحهــا في شــهر رمضان

ونشرت مصطفى صورة الملصق على حسابها بأحد مواقع

استبعادها منه لعدم إعجابه بما قامت بتسجيله .وقصرت أنغام

المقبل ،بتوزيع جديد ومع تغيير بعض الكلمات عن األغنية

التواصل االجتماعي؛ ليحصد آالف عالمات اإلعجاب في ساعات

فقــط .مسلســل “الملك” مأخوذ عــن رواية كفــاح طيبة لألديــب العالمي نجيب

ردها على أنها لم تقم بالتســجيل من األســاس رغم تعاقدها على شــارة العمل منذ

محفوظ ،وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب ،وإخراج حسين المنباوي.

شهر تقريبا مع شركة سينرجي المنتجة للعمل.

التي ســبق وقدمها في شــبابه والقت نجاحا كبيــرا .واألغنية

األصلية من كلمات حســن أبو عتمان وألحان حســن أبو السعود .كما أكد محمد
منير أن الفنان أحمد عدوية هو األب الروحي لألغنية الشعبية.

الحمدان :إلى متى سيظل اتحاد المسرحيين متسوال يبحث عن مكان ليقيم اجتماعه؟

ضــــــرورة إنـــشـــاء صـــنـــدوق ادخــــــار لــلــفــنــانــيــن وعــــــودة مــســابــقــات هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة
والــمــطــلــب الــخــامــس ال ــذي ذك ــره الــحــمــدان في

أسامة الماجد

كلمته هو ضــرورة احتواء الفنانين المسرحيين

أكد رئيس اتحاد جميعات المســرحيين البحرينيين الناقد يوســف الحمدان ضرورة إنشــاء صندوق

الــذيــن تــواجــهــهــم ظـــروف صعبة ومــشــكــات ال

ادخار للفنانين؛ أسوة بكل االتحادات والنقابات المسرحية والفنية في الوطن العربي.

أول لها وال آخر؛ بسبب توظيفهم في مؤسسات

وبين أن “توجه إنشاء صندوق ادخــار للفنانين

لتكريم الــنــاقــد إبــراهــيــم عــبــدهللا غــلــوم بوصفه

حكومية ومــؤســســات خــاصــة خ ــارج االهــتــمــام

المسرحية األهــلــيــة لــلــدعــم الــمــالــي فــي حــاالت

وأضـ ـ ــاف ال ــح ــم ــدان “ن ــظ ــرا ل ــل ــظ ــروف الــمــالــيــة

واآلثـ ــار ،ويمكن أن يتحقق ذلــك إمــا بمخاطبة

ومــتــطــلــبــات اإلن ــت ــاج الــمــســرحــي الــتــي تقتضي

هذه الضغوطات عليهم ،أو من خالل البحث عن

ي ــأت ــي لــتــغــطــيــة ح ــاج ــة بــعــض أع ــض ــاء فــرقــنــا

العسر أو الحاالت الطارئة ،وتسديد االلتزامات
المالية التي يعاني بعض األعضاء من ثقلها على
كواهلهم ،وفي حاالت الوفاة أيضا أطال هللا في
أعمار فنانينا ،فما أحوجنا لمثل هذا الصندوق
الـ ــذي يــنــبــغــي أن تــســاهــم ف ــي تــمــويــلــه ودعــمــه

الجهات المعنية بالثقافة والفنون والمؤسسات

التنموية والمؤسسات الخاصة وتحديدا البنوك،
شأنهم فــي ذلــك شــأن كــل الصناديق التي

يسرت الكثير من الدعم لعالج
ومـ ــسـ ــانـ ــدة ال ــك ــث ــي ــر مــن

الــفــنــانــيــن فـ ــي ال ــوط ــن

العربي”.

جاء ذلك في الكلمة
ال ــت ــي أل ــق ــاه ــا في

االحــتــفــال الــذي

أقامه االتحاد
قبل أيــام

بالمسرح والفن من قبل هيئة البحرين للثقافة

مكرم اليوم العالمي للمسرح لهذا العام.

الصعبة التي تعصف بالفرق المسرحية األهلية،

الجهات التي يعملون بها من أجل تخفيف مثل

وفرة مالية لتغطية تكاليف العروض المسرحية

سبل أخــرى تضمن استمرارية مزاولة نشاطهم

والفعاليات التي تنظمها الــفــرق ،نطمح لزيادة

المسرحي دون مشاكل

واآلثـ ــار ،إذ يتعذر إمــكــان إنــتــاج جهد مسرحي

واخـ ــتـ ــتـ ــم الـ ــحـ ــمـ ــدان

أسباب تطور الحراك المسرحي في بعض

ع ــودة مسابقات هيئة

الدعم المالي السنوي من هيئة البحرين للثقافة

أو تهديد أو أذى.

في ظل هــذا الدعم المالي الحالي ،ولــو تتبعنا

ك ــل ــم ــت ــه بـــــاألمـــــل فــي

دول الجوار في خليجنا العربي ،بل

جمعيات المسرحيين البحرينيين ودعمه ماليا

ب ــأن مملكة البحرين

البحرين للثقافة واآلثار

ال ــس ــن ــوي إضـــافـــة إلــــى الــدعــم

والنقابات فــي خليجنا الــعــربــي ،والــتــي تمارس

المسرحية الخليجية،

س ــاب ــق ــا فـ ــي م ــج ــاالت

الفعالية ،هو الركيزة األساس

فــي دعــم الفنانين والــفــرق ،متسائال “إلــى متى

الــحــركــة قـ ــارب المئة

أفــضــل ع ــرض وأفــضــل

إن مــوازنــات بعض الفرق

فــيــه اجــتــمــاعــه ال ــي ــوم وفـ ــي االج ــت ــم ــاع اآلخ ــر

بــتــنــظــيــم دورات مسرحية

عن االلتزامات المالية التي يقتضيها العمل في

فــي فعاليات مسرحية مهمة

شرعيا وممثال حقيقيا باعتراف الجهة المعنية

كــلــهــا ،لــوجــدنــا أن الــدعــم المالي

بشكل سنوي أسوة بباقي االتحادات والجمعيات

الخاص بالعرض المسرحي أو

أدوارهـ ــا اإلداريـ ــة بأريحية تــامــة وتسهم أيضا

فــي مــثــل ه ــذا الــتــطــور ،إذ

سيظل االتــحــاد متسوال يبحث عن مكان يقيم

في خليجنا العربي تسمح

يواصل تسوله للبحث عن مقر آخــر؟ هذا دعك

ألعضائها خارج البلد والمشاركات

االتحاد ،فمتى يستقر الحال بهذا االتحاد ويصبح

رائـــــــدة فـ ــي الــحــركــة

ال ــت ــي ك ــان ــت تــنــظــمــهــا

بـ ـ ــل إن عـ ــمـ ــر هـ ــذه

العروض ،بما تشمله من

عــام ،ولــم نــزل حتى يومنا هــذا نتسول قاعات

ممثلين وأفــضــل إخ ــراج وأفــضــل سينوغرافيا

والتعليم وأنــديــة وزارة الــشــبــاب ومــقــار بعض

أن “يشمل ذلــك الــدراســات والكتب المسرحية،

سوى قاعة الصالة الثقافية التي تشمل عروضا

األستاذ الدكتور إبراهيم عبدهللا غلوم بمختلف

المشكالت التي واجهت الهيئة العربية للمسرح

عكف الفنان خالد الرويعي على إعداده منذ فترة

بــتــوفــيــر مقر

وفي سياق متصل قال الحمدان “نؤكد مناشدتنا

إقامة مهرجانها المسرحي العربي السنوي هي

المعنية ،إذ إن مثل هذه المسابقات ال شك أنها

التحاد

مسرح في كل محافظة ،فالبلدان المتقدمة في

الموجودة بوفرة في دول خليجية أخرى ،فمتى

والمؤلفين المسرحيين وعــامــا رئيسا لتطوير

وعلى مستوى دولي”.

كما طالب الحمدان
خــــــــــاص

الــتــي تــشــرف عــلــى انــتــخــابــاتــه وتــقــر بشرعيته

كممثل للفرق المسرحية األهلية؟”.

لــجــالــة الــمــلــك أدام هللا ع ــزه ومــجــده بــإنــشــاء

العالم تعرف بمسارحها وفنانيها ،وكما تعلمون

للتدريبات والعروض من مدارس وزارة التربية

بجانب مسابقة الــنــصــوص المسرحية ،متمنيا

المعاهد والجمعيات ،ولم يتوافر لدى المسرحيين

وأمامنا اللحظة كتاب ضخم يقرأ ناقدنا المكرم

كثيرة غير عــروض المسرح ،ولعل واح ــدة من

الرؤى النقدية المحلية والخليجية والعربية ،وقد

أثناء طلبها الجهة المعنية بالثقافة في البحرين

طويلة ونتمنى أن يرى النور من خالل الجهات

قلة القاعات المسرحية في مملكة البحرين ،تلك

ســتــكــون مــحــفــزا حقيقيا للفنانين والباحثين

يتحقق مثل هذا الحلم؟”.

الحراك المسرحي في البحرين ..فمتى تعود؟”.

الجهات المختصة تتفقد  373عربة لألطعمة المتنقلة بالبحرين

 4.3مليارات دوالر حجم
صادرات تركيا لجوارها
أنقرة  -األناضول

وجهـــت  13منهــا غيــر مـرخصـــة بتصحيـــح أوضــاعهــا

بــلــغ حــجــم صـ ـ ــادرات تــركــيــا ف ــي الــربــع

األول مــن الــعــام الــجــاري لــدول الجوار

 4مليارات و 327مليون دوالر .ووفــق

المنامة  -الصناعة والتجارة

معطيات وزارة الــتــجــارة ،وصــل حجم

أنهت الجهـــات الحكوميـــة المختصة

صادرات تركيا اإلجمالي بالربع األول 50

الحملـــة

مليار دوالر .وأفادت أن حجم الصادرات

الواســـعة

إل ــى ب ــل ــدان ال ــج ــوار ،إي ـ ــران ،الــيــونــان،

لعربـــات

األطعمـــة

والمشـــروبات ،إذ بـــدأت هـــذه الحملة

العراق ،جورجيا ،سوريا ،بلغاريا ،سجل

 4مليارات و 327مليونا و 858ألف دوالر

منذ تاريـــخ  26فبراير  2021الماضي

في الفترة من يناير ومارس .2021

واســـتمرت علـــى مـــدار األســـابيع
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الماضيـــة حتى مســـاء الجمعة تاريخ
 2أبريـــل  ،2021بمشـــاركة كل مـــن

المختصيـــن بـــوزارة الداخلية بجميع
مديريات شـــرطة محافظات المملكة

األربـــع ،اإلدارة العامة للدفاع المدني،

اإلدارة العامة للمرور ،وزارة الصناعة
والتجـــارة والســـياحة ،وزارة الصحة،

تداول  1.4مليون سهم بـ  300ألف دينار
المنامة  -بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العام يوم أمس األحد عند مســتوى
 1,458.38بارتفــاع وقــدره  3.47نقطــة مقارنة بإقفاله يوم
الخميس الماضي.

وزارة األشـــغال وشـــئون البلديـــات

والتخطيـــط العمرانـــي ممثلـــة بأمانة

العاصمة و بلديات المناطق الجنوبية
والشـــمالية والمحـــرق ،وهيئة تنظيم

سوق العمل.

واســـتهدفت هـــذه الحملـــة الواســـعة

إلى توعية وإرشـــاد أصحاب العربات
التـــي

الحـــد ،شـــارع االســـتقالل وغيرهـــا؛

ً
وفقا الختصاصـــات كل من
المتنقلـــة

كل جهـــة مشـــكورة بتوضيح وشـــرح

الترخيـــص واالشـــتراطات المطلوبـــة

بأنهـــا ســـاهمت فـــي تصحيـــح وضـــع

بالتراخيـــص أو بتصميم وبناء العربة

وأضـــاف أنـــه تـــم ً
أيضـــا التحقـــق من

لالشـــتراطات الخاصـــة بهـــا ،وتواجد
ّ
يســـهل
الجهات المختصة في الحملة

بتطوير ودعم هذا القطاع.

بهذه المتطلبات.

الخطـــة التفتيشـــية للـــوزارة ســـيتم

باالشـــتراطات

وتـــداول المســـتثمرون فـــي

 174.38ألـــف دينـــار أي مـــا

بورصة البحرين  1.40مليون

نسبته  % 58.12من إجمالي

ســـهم ،بقيمة إجمالية قدرها

قيمـــة األســـهم المتداولـــة

 300.05ألف دينار بحريني،

وبكميـــة قدرها  676.77ألف

تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 45

سهم.

صفقة ،إذ ركز المســـتثمرون

أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان

تعامالتهم على أسهم قطاع

لشـــركة البحرين لالتصاالت

البنـــوك التجاريـــة والتـــي

(بتلكـــو) بقيمة قدرها 48.50

جانب من الحملة التوعوية لألطعمة المتنقلة

القانونيـــة

يتعيـــن عليهـــم إتباعهـــا وقـــد قامـــت

بهـــدف إرشـــادهم وتعريفهم بجوانب

هـــذه االشـــتراطات ســـواء المتعلقـــة

وغيرها.

وأماكن وقوفها واشتراطات السالمة

هذه العربـــات حيث تبين أن غالبيتها

الصحية وســـامة األغذيـــة ،والعمالة
ً
فضل عن االشـــتراطات ذات
وغيرها

وبخصـــوص العربات غيـــر المرخصة
والتـــي بلـــغ عددهـــا  13عربـــة فقد تم

بلغت قيمة أسهمه المتداولة

ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته

 200.11ألـــف دينـــار ،أي مـــا

 % 16.16مـــن إجمالي قيمة

واتخـــاذ جميـــع التدابيـــر الصحيـــة

التراخيـــص الالزمـــة منعً ـــا التخـــاذ

نســـبته  % 66.69من القيمة

األســـهم المتداولـــة وبكميـــة

اإلجماليـــة للتـــداول وبكمية

قدرها  86.48ألف سهم.

وبيـــن الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة

قدرهـــا  842.93ألـــف ســـهم،

وجاء بنك البحرين الوطني

تــــم تنفيذهـــا من خـــال 18

الفريـــق المشـــارك فـــي هـــذه الحملـــة

الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة والمـــوارد

 373عربـــة متنقلـــة فـــي محافظـــات

الحكوميـــة ودعمهـــم أدى لنجـــاح

فـــي :منطقـــة الجفيـــر ،ســـار ،ضاحية

فـــي شـــرح متطلبـــات واشـــتراطات

العامـــة ،إضافـــة إلـــى االشـــتراطات

مرخصة من قبـــل الجهات المختصة،

الصلـــة المعتمـــدة فـــي هـــذه الظروف

حثهـــم وتوجيههـــم بالحصـــول علـــى

الالزمة بهذا الخصوص.

اإلجـــراءات القانونيـــة المقـــررة بهـــذا

الخصوص.

الجهات المشـــاركة ،ومما ال شـــك فيه
عربـــات الطعام المتنقلـــة لتكون وفقا

بشـــكل كبير عملية االرشاد والتوعية

والمتوســـطة ،وزيادة أعـــداد العربات
المرخصـــة ،كـــون هـــذا النـــوع مـــن

المشاريع يســـاهم في دعم لالقتصاد

الوطنـــي ،ورواد األعمال في المملكة،
في ظـــل توجيهات القيادة الرشـــيدة
واختتـــم األشـــراف أنـــه وبحســـب

وأشـــار الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة

القيام بالعديد من الزيارات الميدانية

ترخيـــص العربـــات المتنقلـــة ارتفعت

للتحقـــق من التـــزام أصحاب العربات

والموارد إلى أن نسبة الحاصلين على
بواقع  ،% 186إذ كان عدد المرخصين
لهذا النشـــاط منذ تدشـــينه فـــي العام

والمـــوارد عبدالعزيـــز األشـــراف أن

وبختـــام هـــذه الحملـــة التوعوية أكد

 2017حتـــى نهايـــة العـــام  ،2019قـــد

بقيمـــة قدرهـــا  20.25ألـــف

صفقة.

دينار أي ما نســـبته % 6.75

ومنذ تدشـــينها ،تمكن من زيارة عدد

بـــأن بتضافـــر جهـــود كافـــة الجهـــات

العـــدد حتـــى تاريخـــه ليبلـــغ إجمالـــي

وجاء البنـــك األهلي المتحد

مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم

فـــي المركـــز األول ،إذ بلغـــت

المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا

مملكـــة البحريـــن كافـــة والموجـــودة

الحملة وتميزها وكان لها الدور البارز

قيمـــة أســـهمه المتداولـــة

 34.12ألف سهم.

الســـيف ،الســـاية بالبســـيتين ،منطقة

الحصـــول علـــى تراخيـــص العربـــات

بلـــغ  140عربة مرخصـــة ،وارتفع هذا

عـــدد العربـــات المرخصـــة  401عربة،

وتتطلـــع الحكومة في العـــام الجاري

إلى مزيد مـــن النتائج اإليجابية فيما
يتعلـــق بقطـــاع المشـــاريع الصغيـــرة

الرقابيـــة بكافـــة محافظـــات البحرين
المتنقلـــة ،ودعـــا أصحـــاب العربـــات
بضـــرورة الحصـــول علـــى كافـــة

التراخيـــص المطلوبـــة قبـــل البـــدء

بالنشـــاط التجـــاري ،إضافة إلى دعوة
جميـــع المتعامليـــن والمســـتهلكين
بتقديـــم أيـــة اقتراحـــات أو شـــكاوى
للجهـــات المختصـــة في حـــال وجود
مخالفـــات أو مالحظـــات ،عبر قنوات

التواصل المتاحة.

يمول ويسلّم أول فيال بالمرحلة الثانية لـ “ديرة العيون”
“بيتك” ّ
فــي  5أيــام فقــط مــن طــرح أحــدث حمالتــه الترويجيــة
بمنـــح  3من عمالئه فرصـــة الفوز بالجائزة

المنامة  -بيتك البحرين

أعلن بيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحرين
“بيتـــك” عـــن نجاحه فـــي تمويل وتســـليم
أول فيـــا ســـكنية ضمـــن مشـــروع “ديـــرة

العيـــون المرحلـــة الثانيـــة” الكائـــن بمدينة
“ديـــار المحـــرق” ،فـــي  5أيـــام فقـــط مـــن

طـــرح أحدث حمالته الترويجية ،والمُ عدة
خصوصـــا للعمـــاء الراغبيـــن فـــي تملـــك
ً
بيـــوت أحالمهـــم ضمـــن برنامـــج “مزايـــا”

للسكن االجتماعي التابع لوزارة اإلسكان.

ويتيح بيت التمويـــل الكويتي – البحرين
لعمالئـــه الكـــرام الفرصـــة للحصـــول علـــى

تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة
اإلســـامية مـــع فتـــرة ســـماح تصـــل حتى
شـــهر يونيـــو  ،2021إضافـــة لمعدالت ربح

تنافسية وفترة سداد مرنة تصل حتى 30
عامـــا .ويقـــوم البنك عبر حملتـــه الجديدة

الكبرى ،وهي عبارة عن مبلغ نقدي يساوي

قيمة أقســـاط ســـنة كاملة ،وسيتم اختيار
الفائزين من خالل ســـحوبات شـــهرية تتم

للعمـــاء الذين أنهو جميـــع إجراءاتهم في

الفترة من بداية شـــهر أبريل الجاري حتى

نهاية شهر يوليو .2021

مســـاعينا الجـــادة لتذليـــل جميـــع العقبات
ً
عائقـــا بيـــن عمالءنـــا وامتالك
التـــي تقـــف

منـــزل أحالمهـــم ،كمـــا وســـيتمكن العمالء
ً
أيضـــا مـــن الحصـــول علـــى فرصـــة للفـــوز
بالجائـــزة الكبـــرى والحصـــول نقـــدا علـــى

قيمة أقساط سنة كاملة”.

ً
جدا بشـــراكتنا مع
وأضـــاف “نحن ســـعداء

مجانيـــا ضد
ويوفـــر البنـــك كذلـــك تأمينًـــا
ً

كل مـــن بنـــك اإلســـكان ووزارة اإلســـكان
ٍ

إضافـــة تمويل آخـــر يصل حتـــى 10,000

ونحن فخورون بهذه الشـــراكة المســـتمرة

الحريق طـــوال فترة التمويل ،مع إمكانية
دينار لتأثيث المنزل.

وقـــال مديـــر تنفيـــذي ورئيـــس الخدمـــات

التـــي مكنتنا من تلبية احتياجات عمالئنا،
التـــي تعكـــس التزامنـــا الراســـخ فـــي دعم
المبـــادرات واالســـتراتيجيات التـــي ّ
تمكن

ســـكنية تابعـــة لمشـــروع “ديـــرة العيـــون”

والعقاري في البحرين”.

و  4دورات ميـــاه ومواقف داخلية تتســـع

ويتميـــز بوجـــود بنيـــة تحتيـــة متطـــوّ رة
ّ

فخـــورون بإتمـــام عملية تســـليم أول فيال
زمـــن قياســـي ،والتـــي تأتـــي ضمن
خـــال
ٍ

دفـــع عجلـــة النمـــو وتحســـين األداء عبـــر

قسم االستشارات في الشركة .ستواصل
بارتيبـــان االضطـــاع بدورهـــا كعضـــوة

في مجلس إدارة شـــركة كـــي بي إم جي

في البحرين وكشـــريكة على رأس قســـم

والتغييـــر،

واالستشـــارات

بالمخاطر بشـــكل عـــام .كما أن مســـيرتها

المهنية الحافلة في شركة كي بي إم جي

مـــا بين ماليزيا والبحرين ،تمتد ألكثر من

متر مربع ،ومســـاحة البنـــاء اإلجمالية من

الخاصـــة في “بيتك” خالـــد المعرفي “نحن

 ،2021وســـتقع علـــى عاتقهـــا مســـؤولية

الخاصـــة

مـــن مشـــروع “ديـــرة العيـــون” مـــن 204.5

أثناء تسليم الفيال السكنية

توفير الســـكن المالئم لهـــم ،باإلضافة إلى

بـــي إم جـــي بـــدءً ا مـــن األول مـــن إبريـــل

والتدقيق الداخلـــي ،واالمتثال ،واألفراد

وتبـــدأ مســـاحات فلـــل المرحلـــة الثانيـــة

والشـــرق أوســـطي .كما أنهـــا تحتوي على

رئيسة قسم االستشـــارات في شركة كي

والعائليـــة)،

أي
بالتملك في مشـــروع “ديرة العيون” أو ّ
عقار سكني آخر”.

الحديثة؛ كونه يوفر فرصة السكن بأسعار

تمّ تعيين جيابريا بارتيبان لتتبوأ منصب

والخدمـــات

تتناســـب مع احتياجات العمالء الراغبين

الخدماتيـــة والترفيهيـــة المتنوّ عة ،عالوة

المصرفيـــة لألفراد والخدمـــات المصرفية

المنامة  -شركة كي بي إم جي

الجنائيـــة،

على توفير أســـرع وأفضل الخدمات التي

 215متـــرا مربعـــا ،وهـــي تضـــم  4تصاميم

المواطنيـــن مـــن تحقيـــق أهدافهـــم عبـــر

المســـاهمة فـــي تطوير القطاع اإلســـكاني

من جانبه ،قال رئيس الخدمات المصرفية

ً
عضـــوة فـــي مجلـــس إدارة معهـــد
كانـــت

متعـــددة بما فيهـــا الحوكمة (المؤسســـية

القيمة .كما ونســـعى
الحصريـــة والجوائـــز ّ
ً
دائما في بيت التمويل الكويتي  -البحرين

يذكـــر أن مشـــروع “ديـــرة العيـــون” قـــد

تمتلــك خبــرة أكثــر مــن  26ســنة فــي مجــاالت متعــددة

االستشارات الخاصة بالمخاطر.

حملتنـــا الترويجية بالعديـــد من المميزات

مـــا يؤمـــن للقاطنيـــن ســـهولة الوصـــول

بارتيبان رئيسة لالستشارات في “كي بي إم جي” البحرين

في رصيـــد بارتيبـــان خبرة فـــي مجاالت

لألفـــراد بالبنـــك ،حامـــد مشـــعل “تتمتـــع

جيابريا بارتيبان

عقديـــن مـــن الزمـــن .كما أنهـــا حائزة على

مؤهـــل مهنـــي مـــن جمعيـــة المحاســـبين
ً
إضافة غلى كونها
القانونييـــن المعتمدين

مدققة داخلية معتمدة.

تمتلـــك بارتيبان خبرة أكثر من  26ســـنة

في تقديم الخدمات االستشارية للعمالء
على الصعيديـــن العالمي واإلقليمي .وقد

مُ ختلفـــة :البحريني والعصري واإلســـباني

خصوصا لتلبيـــة احتياجات العائلة
ً
ُصمـــم

 4غرف نـــوم وصالتيـــن ومطبخ ومجلس

مالئمـــة ضمن أجـــواء اجتماعيـــة مريحة.

لسيارتين وحديقة خلفية واسعة.

وحديثـــة تربـــط بين المجمّ عات الســـكنية،

بشـــكل ســـريع إلى مجموعة مـــن المرافق
علـــى قربـــه مـــن مطـــار البحريـــن الدولـــي

وجســـر الملـــك فهـــد وغيرهـــا مـــن أبـــرز

الوجهات الرئيسة بالمملكة.

طيران الخليج تعاود رحالتها لسنغافورة

باستـخــــدام طـــائـــرة بــوينـــج  9-787دريمـــاليـنـــر

المحرق  -طيران الخليج

المدقييـــن الداخليين من العام  2007إلى

احتفلت شـــركة طيران الخليـــج  -الناقلة

كي بي إم جي ،عملت بارتيبان مع جهات

المباشـــرة الجديدة من وإلى ســـنغافورة،

والخـــاص في أكثر مـــن  20دولة بما فيها

مـــن طـــراز بوينـــج  9-787دريمالينـــر.

المتحدة ،وهونغ كونغ ،وكمبوديا ،وقطر،

 GF165فـــي مطـــار شـــانغي ســـنغافورة

واألردن ،والمملكـــة العربيـــة الســـعودية.

الرابع من أبريل الجاري.

والتدريب ألعضـــاء مجلس اإلدارة حول
ّ
تتولى
مجموعة من المواضيع /المسائل،

بقوله “يســـعدنا الهبوط في مطار شانغي

 .2018وخالل مسيرتها المهنية مع شركة

الوطنيـــة لمملكـــة البحريـــن  -بخدماتهـــا

تنظيمية ومؤسسات من القطاعين العام

باســـتخدام طائرة طيران الخليج الرائدة

سنغافورة ،والمملكة المتحدة ،والواليات

وقـــد هبطـــت رحلـــة طيـــران الخليج رقم

ومنغوليـــا ،وطاجيكســـتان ،والعـــرق،

الســـاعة  1225بتوقيـــت ســـنغافورة فـــي

وإلـــى جانب تقديـــم المشـــورة والتوجيه

القائـــم بأعمال الرئيـــس التنفيذي لطيران
الخليـــج القبطـــان وليـــد العلـــوي ّ
عقـــب

بارتيبان قيادة خدمات حوكمة الشركات

ســـنغافورة وتوســـيع شـــبكتنا مـــن خالل

إلـــى مســـاعدة األعمـــال المُ ـــدارة من قبل

األقصـــى .هـــذه فرصـــة رائعـــة للجميـــع

حرصا
ً
وخطـــط التعاقـــب على المناصـــب

والتعـــرف على أحدث وجهاتنا الترفيهية

العائليـــة في كي بـــي إم جي ،التي تهدف

رحالت مباشـــرة تربط البحرين بالشـــرق

مالكيهـــا فـــي وضـــع هيكليـــات الحوكمـــة

لتجربة طائرتنا الدريمالينر األكثر حداثة

على النمو المستدام لألجيال المقبلة.

المتميزة”.

تضـــم طائـــرة بوينـــج  9-787دريمالينـــر

يمكـــن حجز الرحالت عبـــر اإلنترنت على

المســـتخدمة فـــي الرحـــات المباشـــرة
إلـــى ســـنغافورة  26مقعـــ ًدا فـــي درجـــة

أو مـــن خـــال االتصـــال بمركـــز االتصـــال

الســـياحية؛ مجهـــزة جميعهـــا بأحـــدث

مـــدار الســـاعة علـــى الرقـــم 17373737

الصقـــر الذهبي و 256مقعـــ ًدا في الدرجة

التقنيـــات المريحـــة وأنظمـــة الترفيـــه

الجوي التـــي تضم أضخم األفالم وتزخر

بتنوع المحتوى.

الموقع اإللكتروني للناقلـــة،gulfair.com
الدولـــي التابـــع للناقلـــة الـــذي يعمـــل على

( ،)+973أو مـــن خـــال أي مـــن مكاتـــب

مبيعـــات طيران الخليج ووكاالت الســـفر

المعتمدة.

“اإلثمار” يقدم خدمة الراتب الفوري

حصـريــا لمستخــدمــي تطبيــــق النقــال الخــاص بالبنــك

يمكـــن لعمـــاء بنـــك اإلثمـــار ،بنـــك

اإلمكانـــات الهائلـــة المتاحـــة عنـــد

مـــن خـــال التركيـــز علـــى االبتـــكار

البحريـــن مقـــرًا لـــه ،اآلن الحصـــول

تعزيز الخدمات المصرفية.

ويعد تطوير خدمة مبتكرة جديدة

علـــى صافـــي راتبهـــم الشـــهري قبل

وتلبـــي هـــذه الخدمـــة ،المتوافقـــة

حصريًـــا على تطبيـــق الهاتف النقال

كليـــا بصـــورة
اســـتخدامها وتتـــم
ً

للخدمات المصرفية لألفراد ولتلبية

جزءا من التزامنا لنصبح أفضل بنك
ً

مـــع الشـــريعة والتي تتميز بســـهولة

 15يومً ـــا مـــن موعـــده بكل ســـهولة

وبشـــكل فوري من خـــال هواتفهم

متطلبات وتوقعات العمالء”.

إلكترونيـــة ،احتياجـــات العمـــاء.

النقالة عبر استخدام تطبيق الهاتف

وأضـــاف المطـــوع أن “الخدمـــة

وهي متوافرة حصريًا لمســـتخدمي

النقال الخاص بالبنك.

إن هذه الخدمـــة الجديدة ،التي تم

تطبيـــق بنـــك اإلثمار للهاتـــف النقال

كليـــا قـــد تـــم تطويرهـــا
الجديـــدة ً

التحـــول الرقمـــي للبنـــك ،هـــي أول

الشركات المعتمدة لدى البنك ،ممن

مـــدى اهتمامنـــا بآرائهـــم .وقـــد قمنا

تحول رواتبهـــم إلى البنك أو لديهم

خدمـــة مـــن نوعهـــا فـــي البحريـــن

تســـهيالت تمويلية من بنك االثمار.

وتســـتخدم تكنولوجيـــة متطـــورة،

كليا داخل
وتم تطوير هذه الخدمة ً

بدءا مـــن تقديم الطلـــب إلى عملية
ً

البنـــك مـــع التركيـــز علـــى تحســـين

المراجعة والتقييم والموافقة حتى

تجربة مستخدمي التطبيق.

عمليـــة إيـــداع األمـــوال .وبالقيـــام

وقـــال نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي

بذلـــك ،فإن هذه الخدمـــة توفر حال
ســـريعا ج ًدا وفعّ ـــال للعمالء وتثبت

لبنـــك اإلثمـــار عبدالحكيـــم المطوع
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اســـتجابة لمتطلبات العمالء وتؤكد

مـــن الموظفيـــن الذيـــن يعملون لدى

إطالقهـــا كجـــزء مـــن اســـتراتيجية

للتواصل17111509 :

عال مـــن الكفاءة.
وتوفير مســـتوى
ٍ

اســـتخدام التكنولوجيـــا مـــن أجـــل

التجزئة اإلســـامي الـــذي يتخذ من

إعداد :هبة محسن

عبدالحكيم المطوع

“تماشـــيا مع اســـتراتيجيتنا لنصبح
ً
إحـــدى بنـــوك التجزئـــة المصرفيـــة
الرائـــدة فـــي المنطقة ،تركـــز أعمال
بنـــك اإلثمـــار علـــى خدمـــة العمـــاء
وتهدف دائمً ـــا إلى تجاوز توقعاتهم

باالســـتثمار

فـــي

التكنولوجيـــا

multaqa@albiladpress.com

الحديثـــة والتـــي ســـتقلل مـــن مـــدة
انتظـــار العمـــاء إلجـــراء الخدمات
المصرفيـــة بـــكل ســـهولة مـــع تبنـــي

أحـــدث األنظمة األمنيـــة للمحافظة
علـــى ســـرية المعلومـــات الخاصـــة

بهم”.

“ أسري” تحتفل بنيل اعتماد “الجمعية األميركية للمهندسين”

“بهبهاني واخوانه” :وصول سيارة “ ”T-Rocالجديدة

للقيــــام بأعمــــال تصنيــع وإصــــاح أوعيــــة الضغــط

أعلنـــت شـــركة بهبهانـــي واخوانـــه،

أعلـــى مســـتويات الديناميكيـــة

البحريـــن عـــن وصـــول ســـيارة “T-

وقـــال المدير العـــام لفولكس واجن

احتفلــت دائــرة البنــاء الجديــد والهندســة بالشــركة العربيــة لبنــاء

الوكيل الحصري لـ “فولكس واجن”

والبنــاء البحــري فــي منطقة الخليج العربــي ،بحصولها على اعتماد

كليـــا .وباعتبارهـــا
 ”Rocالجديـــدة ً

وإصالح الســفن (أســري) ،وهي الشــركة الرائدة في مجال اإلصالح

أول ســـيارة رياضيـــة مدمجـــة

الجمعيــة األميركيــة للمهندســين الميكانيكييــن ( )ASMEللقيــام

متعددة االستخدامات من فولكس

بأعمال تصنيع وإصالح أوعية الضغط.
وقــد منحــت الشــركة هــذا االعتمــاد

واجـــن ،وتتميـــز ســـيارة “”T-Roc

مطر “يعد حصول أسري على اعتماد

باألناقـــة واألداء العملـــي والطابـــع
المتميـــز ،كمـــا تضـــع معيـــارًا جدي ًدا

تاريخيا بحد ذاته،
الـ ( )ASMEإنجا ًزا
ً
ً
حيــث ســيفتح آفاقا جديدة للشــركة

جــراء التزامهــا بتطبيــق المعاييــرا
لدوليــة بأعلى المســتويات في جميع
نواحــي العمــل ،بعــد مراجعــة مكثفــة

للمســاهمة في قطاعات النفط والغاز

لقطـــاع ســـيارات  SUVالمتطـــور.

وتعبـــر الســـيارة عـــن لغـــة التصميم

ألنظمة إدارة الجودة بالشركة إضافة

والقطاعات البحرية بما يتماشــى مع

إلــى مراجعــة قدراتهــا الهندســية

سياسة الشركة”.

المطلوبــة ألنشــطة النفــط والغــاز

األساســية بالقطــاع النفطــي إضافــة

والتخزينية واإلنتاجية.

وبهذا اإلنجاز ،ســتكون أســري قادرة

بالمنطقة إضافة إلى إصالح وتصنيع

إلــى كونهــا عنصــرًا رئيســا فــي قطاع

واجـــن ،حيث تـــم تزويدهـــا بواحد

وعلق العضو المنتدب بالشــركة مازن

علــى تصنيــع مختلــف أنــواع الســفن

أوعيــة الضغــط التــي تمثــل المعدات

اإلصالح البحري.

مـــع العديد من التجهيـــزات ،وتوفر

“كريدي مكس” تطلق منصة تحكم إلدارة بطاقة “”iLead

مبكرا
تمكــن األبناء مــن االنضباط المالــي واالســتقاللية
ً

الجديدة الحالية الخاصة بفولكس
مـــن أقـــوى المحـــركات فـــي فئتهـــا،

أطلقت شـــركة كريـــدي مكس أحدث
إذ توفـــر ألوليـــاء األمـــور منصـــة

وأضاف سيادي “غرس عقلية ونمط

والمنتجـــات المنزلية الفاخرة ،عن افتتاح

تحكـــم ذكيـــة إلدارة بطاقـــة “”iLead
المصممـــة ألبنائهم ،والتي تهدف إلى

تمكين جيل المســـتقبل من ممارســـة
االنضبـــاط المالي واالســـتقاللية منذ
سن مبكر.

من خالل التطبيق ،ســـيتمكن أولياء

أحمد سيادي

األمـــور الذيـــن لديهم بطاقـــة كريدي

مكـــس االئتمانيـــة أو مدفوعة األجر،
تقديـــم الطلـــب على بطاقـــة “”iLead
ألبنائهـــم وإدارة جميـــع وظائـــف
البطاقـــة وأنشـــطتها مـــن خـــال

المنصـــة المتوافـــرة علـــى تطبيـــق

كريدي مكـــس .كما يســـتطيع أولياء
األمـــور تفعيـــل الكثير مـــن الخدمات

مثل تحويـــل المصروف األســـبوعي
والشـــهري تلقائيـــا ،تحديـــد ســـقف

اإلنفاق اليومي واألســـبوعي لألبناء،

السماح أو حجب المعامالت الدولية

واإللكترونيـــة أو فـــي المحـــات

التجاريـــة ،والكثيـــر مـــن المميـــزات
األخرى.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة

كريـــدي مكـــس ،أحمـــد ســـيادي

“يســـرنا أن نقـــدم لحاملـــي بطاقاتنـــا
ً
حلـــول رقميـــة مبتكـــرة،
وبحمـــاس
بهـــدف

المســـاعدة

فـــي

تعزيـــز

القيـــم واالســـتراتيجيات المتعلقـــة
باالنضبـــاط وإدارة األمـــوال ألبنائنـــا

المتخصصـــة

فـــي

قطـــاع

ســـلوكي إيجابـــي مـــع القـــدرة علـــى

ســـن مبكرة ،يأتـــي كجزء من أهداف

التســـوق والترفيـــه الرائدة على مســـتوى

المـــدى تماشـــيا مـــع اســـتراتيجيات

 2020قدرتهـــا علـــى االســـتجابة الفعالـــة

في هذا المجال”.

خـــال تعزيـــز حضورها الرقمـــي وإطالق

اتخاذ القرارات المالية الســـليمة منذ

بقرية الســـنابس ،الذي يعد من أبرز مراكز

كريدي مكس للتحول الرقمي طويل

البحريـــن .وأثبتـــت العالمـــة خـــال العام

مصرف البحرين المركزي المســـتمرة

إلجـــراءات الوقايـــة من “كوفيـــد  ”19من

كما ســـيحصل أبنائكـــم على تفاصيل

العديد من المبادرات التي تتمحور حول

واالطـــاع علـــى إنفاقهـــم واالدخـــار

العمـــاء .ويمثل متجر رد تاغ في مجمع
ً
ً
مبشـــرة علـــى التكيـــف مع
بدايـــة
الدانـــة

من أجل أهداف محددة والكثير من

الوضـــع الطبيعـــي الجديـــد فـــي البحرين.

وبطاقـــة “ ”iLeadهـــي بطاقـــة

ألـــف قـــدم مربعة ،يوفـــر المتجـــر الجديد

الالتالمســـي ويمكن استخدامها في

متنوعـــة مـــن األزيـــاء واإلكسســـوارات

الخدمات األخرى.

مدفوعـــة األجـــر بتقنيـــة الدفـــع

أي مكان يقبل مدفوعات البطاقة أو

للمعامالت اإللكترونية تحت إشراف
أولياء األمور.

الذيـــن يريـــدون اقتنـــاء ســـيارات

 SUVمدمجـــة متميـــزة مـــن حيـــث

التصميـــم والتكنولوجيـــا .وأضـــاف

“نحن على يقين من أن ســـيارة “T-
 ”Rocستالقي إقباال كبيرا من قبل
عمالئنا الشباب من محبي التقنيات
الحديثـــة والذيـــن يبحثـــون عـــن

ســـيارة  SUVمدمجة ذات تصميم

جذاب وأنظمة السالمة والتقنيات

المتطورة والجودة العالية”.

األزيـــاء

أحـــدث متاجرهـــا ضمـــن مجمـــع الدانـــة

دخـــول التطبيـــق الخـــاص بهـــم

ســـيارة “ ”T-Rocالجديـــدة للعمالء

يوفر خيارات متنوعة لألزياء واألكسسوارات واألدوات المنزلية

في سن مبكر تحت إشراف وتوجيه

خدماتهـــا المبتكـــرة عبـــر تطبيقهـــا،

البحريـــن فليكـــس ميرانـــدا “نطرح

“رد تاغ” تفتتح أحدث متاجرها بمجمع الدانة
كشـــفت “رد تـــاغ” ،العالمـــة المحليـــة

مـــن أوليـــاء األمور وفي بيئـــة آمنة”،

لتعزيز متعة القيادة.

ومـــن موقعـــه الممتـــد علـــى مســـاحة 14

خيارات
قبل حلول شـــهر رمضان المبارك
ٍ
واألدوات المنزليـــة ،مـــا يتيـــح للعمـــاء
ً
تجربة متميزة في موسم العطاء والخير.
ً
إقبـــال واســـعً ا من
ويشـــهد مجمـــع الدانة

العمالء في المنطقة؛ إذ يحتضن عد ًدا من
أرقـــى وجهـــات الطعام ومتاجـــر التجزئة

مـــن أبرز العالمات الحصرية حول العالم،

ومـــن المقرر افتتاح صالة ســـينما حديثة
ومتنـــزه ترفيهـــي خـــال وقـــت قريـــب.

ويأتي إطالق متجر رد تاغ الجديد ليلبي

احتياجات قاعدتها المتزايدة من العمالء
في البحرين.

وأشـــار الرئيس التنفيـــذي للمتاجر في رد
تاغ ،شـــهباز شـــيخ ،إلـــى أن افتتاح متجر
جديـــد للعالمة يســـاهم فـــي جعلها أقرب

إلى العمالء ،قائال “تأتي هذه الخطوة في
إطـــار خطـــةٍ توســـعية مســـتمرة للوصول

إلى مزيد من عمالئنا األوفياء في مواقع
مريحـــة ضمـــن وجهـــات مفضلـــة لديهـــم.

ويمثـــل افتتاح متجرنا قبل فترة قصيرة
مـــن الشـــهر الفضيـــل الطريقـــة األمثـــل

للتعبير عن شكرنا على دعم وثقة عمالئنا
فـــي البحريـــن .كمـــا ســـتلبي مجموعـــة

المنتجات التـــي يطرحها المتجر تطلعات

جميع أفراد األســـرة ،مـــا يتيح لهم تجربة
تسوق رمضانية ال ُتضاهى”.

“التطبيقيــة” تنظــم ملتقــى ومعــرض يــوم المهـن الثـامــن

وزيـــــــر الـــعـــمـــل يـــشـــيـــد بــــمــــبــــادرات الـــجـــامـــعـــة لـــتـــعـــريـــف طــلــبــتــهــا بــالــتــخــصــصــات

نظم مكتب التطوير المهني وشؤون الخريجين بعمادة شؤون الطلبة ،تحت رعاية وزير العمل

بدوره ،أكد رئيس الجامعة غسان عواد أن
تنظيـــم ملتقى ومعـــرض يوم المهـــن للعام

والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان ،فعاليــات ملتقى ومعــرض يوم المهن الثامــن عبر تقنية

الثامـــن يؤكـــد على نجاح النســـخ الســـابقة

االتصال المرئي ،بمشاركة نخبة من المتحدثين والشركات من القطاعين العام والخاص.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناســـبة أشاد

واحتياجات أصحاب العمل من خالل تزويد

طلبتهـــا على المهـــارات والتخصصـــات التي

الالزمة التي تســـاعدهم على الحصول على

الوزيـــر بمبـــادرة الجامعـــة لتعريـــف واطالع

يحتاجها ســـوق العمل ،مشيرًا إلى أن وزارة

العمـــل والتنمية االجتماعيـــة تولي التوجيه
واإلرشـــاد المهنـــي للطلبـــة أهميـــة بالغـــة،

لمســـاعدتهم علـــى تحديد المســـار التعليمي

الذي يتوافق مع قدراتهـــم وميولهم ،مؤك ًدا

أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية تسعى
جاهدة لســـد الفجوة بيـــن مخرجات التعليم

.

في تحقيق األهداف المرجوة ،والمساهمة
فـــي تعزيز التواصل بيـــن الطلبة وأصحاب

الباحـــث عن عمل بالمهارات الفنية والمهنية

العمل ،الف ًتا إلـــى أن الجامعة تحرص على
رفد ســـوق العمـــل بالخريجيـــن المتميزين

العمل المناسب.

فـــي مختلـــف المجـــاالت ،وذلك مـــن خالل

مـــن جانبـــه ،أوضح رئيـــس مجلـــس األمناء

الحـــرص علـــى رعايـــة الطلبـــة وتلقيهـــم

وهيـــب الخاجـــة أن الجامعـــة تتطلـــع إلـــى

للتدريـــب العملي قبل اســـتكمال متطلبات

توفير بيئة جامعية تسهم في بناء شخصية
الطالـــب المتكاملـــة مـــن الناحيـــة الفكريـــة

واالجتماعيـــة والنفســـية .كمـــا تحرص على

تســـخير كل إمكاناتهـــا الماديـــة والمعنويـــة

التخـــرج ،مـــا يســـاعدهم علـــى ســـهولة
لخدمـــة الطـــاب قبل وبعـــد تخرجهم وذلك
مـــن خـــال إســـتراتيجية واضحـــة المعالـــم،

ومنهـــج علمي متكامل ومتزامن مع الخطط

االنخـــراط فـــي ســـوق العمـــل ويســـهم في

األكاديمية المطبقة في الجامعة.

اكتسابهم الخبرات الكافية للعمل.
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استكمال لخدمات عدة أطلقتها
وأضافت أن التواصل عبر خدمة “الواتس أب” تأتي
الوزارة في وقت سابق ،من خالل مواقع التواصل االجتماعي “االنستغرام ،التوتير،

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

أب” عبــر الهاتــف النقــال يأتــي لتوســيع اطالع
والمســتجدات العاجلــة فــي مجــاالت البنيــة

االثنين

تأسست سنة2008 :

“الواتــس أب” ألهــم األخبــار واألحــداث

جميــع شــرائح المجتمــع علــى أهــم األخبــار
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اليوتيــوب” وغيرهــا .ولفتــت إلــى أن الــوزارة تقــدم هــذه الخدمــات لتطويــر عملهــا
المهنــي واإلعالمــي ،في ظل التطور الهائل في عالم التكنولوجيا ،وما يعيشــه العالم
بأكملها من ثورات كان اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي المحرك األساس لها.

أحمد البحر

ahmed.bahar@albiladpress.com

أصدقائي الستة!

 Û Ûبتكليــف مــن المديــر العــام تم إنشــاء فريق عمــل هدفه إعداد دراســة لمتطلبات
تطبيــق أحــد المشــروعات التطويريــة المهمــة فــي المؤسســة .تمكــن الفريق من

إعــداد دراســة المشــروع قبــل انتهــاء التاريــخ المحدد وســلمه إلى المديــر العام.

تفحص المدير من خالل العناوين الرئيســة للدراســة المحتوى ووعد بأنه سيقر ٔا
الدراســة قــراءة دقيقــة ،ولكــن قبــل ذلــك طلب مــن الفريق عرض الدراســة على
نائبــه ليقــوم بدراســتها وتحليــل محتواهــا ومــن ثم الترتيــب الجتمــاع يتم فيه
عــرض المالحظــات واالســتماع إلــى آراء االختصاصييــن ويمكــن أن يتبــع ذلــك
إعداد الخطة التنفيذية.

Û Ûأعجبــت كثيرً ا باألســلوب التحليلي المبســط الذي اســتخدمه نائــب المدير العام
فــي تفكيــك عناصــر الدراســة للوصــول إلــى الهــدف الموضــوع من خــال توافر

المعلومــات المطلوبــة والمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار والبــدء فــي وضــع الخطــة

التنفيذيــة .فــي بدايــة االجتماع أخبرنا النائب بأنه سيســتعين بأصدقائه الســتة

في تحليل هذه الدراسة؛ للتأكد من توافر العناصر المطلوبة.

Û Ûتبــادل أعضــاء الفريق نظرات االســتغراب وكأنهم يقولون :أين هوالء األصدقاء
ومــن يكونون ،وماذا ســيضيفون للدراســة ،وكيف يســتطيعون تحليل الدراســة

وهم لم يطلعوا عليها ..و ..و..؟ وبصفة اإلداري المحترف أجاب النائب:

Û Ûأصدقائــي الســتة هــم هذه األســئلة :من؟ كيــف؟ لماذا؟ متى؟ أيــن؟ ماذا؟ واآلن
دعونا نطرح هذه األســئلة التي من خاللها يمكن التعرف على نواقص الدراســة
ومــدى قابليتهــا للتنفيــذ واألمــور الفنيــة واإلداريــة والمادية المطلوبــة لنقل هذا
المشروع من الورق إلى التنفيذ.

Û Ûفي الحقيقة ســاعدتنا تلك األســئلة وبدرجة عظيمة التعرف على نقاط مهمة لم

امرأة تلتقط صورة سيلفي بجوار تابوت ذهبي بمتحف الحضارة المصرية بحي الفسطاط بمصر القديمة ،خالل إعادة افتتاحه رسميً ا (أ ف ب)

نعطهــا االهتمــام المطلوب في دراســتنا ،كما أنها كشــفت لنــا صعوبة تنفيذ بعض

عناصرها إضافة إلى أننا لم نحدد وبأسلوب واقعي ومحترف الموارد المطلوبة

للتنفيذ ومدى توافرها وكيف ســتتم خطوات التنفيذ ومن ســيقوم بذلك ...في
نهايــة االجتمــاع طلبنــا مــن النائــب إعارتنــا أصدقــاءه ،فأجــاب بابتســامة :إنهــم

أصدقــاء أوفيــاء ال يتغيرون أو يتلونون حســب تغير ظروف مهنتك أو مكانتك
أو منصبك .لكي تعرف أكثر استعن بالسؤال.

Û Ûفـ�ي هـ�ذا السـ�ياق تقـ�ول المصـ�ادر عـ�ن المدخـ�ل التسـ�اؤلي( (�Questioning Ap
 )proachبأنه :طرح األسئلة التي يقتضيها التحليل في مناهج البحث وتحليل

األنظمة ودراسة العمل وهي“ :ماذا؟ كيف؟ متى؟ أين؟ من؟ لماذا؟”.

Û Ûما رأيك سيدي القارئ؟

“إنجينيـويتـي” تستعـد للطيـران فـي أجـواء المـريـخ
أعلنــت وكالــة الفضــاء األميركيــة “ناســا” أن مروحيــة

وأضــاف أن “االختبــار التالــي :البقاء على قيــد الحياة في

“إنجينيويتــي” الصغيــرة المثبتــة تحــت الروبــوت الجوال

الليــل” .وأظهــرت صــورة مصاحبــة للتغريــدة الروبــوت
“برسفيرنس” مبتع ًدا عن المروحية ،وهو ينبغي أن يبتعد

“برسفيرنس” ،الذي وصل في فبراير الماضي إلى المريخ،
انفصلــت عــن المركبــة األساســية وباتــت علــى ســطح

في أقل من  25ساعة ما فيه الكافية ليفسح المجال أمام

الكوكــب األحمــر .وغــرّد المختبــر المســؤول عــن برنامــج

المروحية في “ناسا” أن مروحية المريخ على السطح.

نسخة قديمة من “سوبر ماريو” بـ  660ألف دوالر

وكانــت “إنجينيويتــي” ذات الــوزن الخفيــف جــ ًدا والتــي

بعــد نســيانها فــي درج مكتــب لمــا يقــرب مــن  35عامــا ،بيعــت نســخة مختومة

الجــوال “برســفيرنس” الــذي هبــط علــى ســطح الكوكــب

مــن لعبــة الفيديــو “ســوبر ماريــو بروذرز” فــي مزاد مقابــل مبلغ خيالــي بلغ 660

ألــف دوالر أميركي .وقالت شــركة المــزادات ومقرها داالس (الواليات المتحدة)
إن شــريط الفيديــو تــم شــراؤه كهديــة عيد الميالد فــي العام  ،1986ولم يمســه

المشتري حتى يوم عثوره عليه في وقت سابق من هذا العام.

أشعة الشمس التي تحتاج إليها المروحية لتوليد طاقتها
بواســطة األلواح الشمســية ،بحيث تستطيع تدفئة نفسها
خالل ليالي المريخ الباردة.

مسيرة كبيرة مطوية ومثبتة تحت الروبوت
تشبه طائرة
ّ
األحمــر فــي  18فبرايــر الماضــي ،وبقيــت فــي موضعهــا

وأمّ نت “إنجينيويتي” حتى اآلن تغذيتها من طاقة العربة

أول عملية طيران لمركبة بمحرّك على كوكب آخر

إلــى أن بلــغ الروبــوت المــكان الــذي يفتــرض أن تقلــع منه

(المروحيــة) البالغــة  293مليــون ميــل ( 471مليــون

وفــي تغريــدة أخــرى ،أشــار المختبــر إلــى أن “رحلــة

( 10ســنتيمترات) مــن بطــن المســبار إلــى ســطح المريخ”.

المروحية.

 11قتي ً
ال في

اصطدام شاحنة

بحافلة في الصين

شــخصا علــى األقــل
ً
قضــى 11
فــي ســاعة مبكــرة مــن صبــاح
األحــد جــرّاء اصطــدام حافلــة
وشــاحنة بضائع ثقيلة في شرق
الصيــن ،علــى مــا افادت وســيلة
إعالم رسمية.
وأظهرت مشاهد فيديو نشرتها
وســائل إعــام محليــة الحافلــة
وقد انقلبت على جانبها وســط
حطام حاجز االصطدام.
وتحتفــل الصيــن األحــد بعيــد
الموتــى (تشــينغمينجى) الــذي
يُ عتبــر يومً ا مهمً ــا للصينيين ،إذ

يزورون فيه قبور أسالفهم.

شخصا
مصرع 44
ً

بفيضانات في

إندونيسيا

قضــى  44شــخصا أمــس األحــد

بفيضانــات وانهيــارات أرضيــة

فــي جزيــرة فلوريس في شــرق
إندونيســيا ،وفــق مــا أعلنتــه

أجهــزة اإلنقــاذ مرشــحة ارتفــاع

الحصيلة.

وصــرح المتحدث باســم الوكالة
الوطنيــة لمكافحــة الكــوارث

راديتيا جاتي “هناك  44وفاة و9
مصابيــن” فــي جزيــرة فلوريس

الشــرقية ،مضيفــا أن “كثــرا ()...
ما زالوا تحت الوحول”.

كيلومتــر) انتهــت بهذه القفــزة الصغيــرة البالغة  4بوصات

الجوالة ،ولكنها ينبغي أن تغذي نفسها بعد اآلن.

وســتنفذ “إنجينيويتي” أول عملية طيران لمركبة بمحرّك
علــى كوكــب آخر غير األرض .وفي حــال نجاح االختبار،
ّ
سيشــكل إنجــا ًزا كبيــرًا ،إذ إن كثافة جــو المريخ ال تتعدى
واح ًدا في المئة من كثافة غالف األرض الجوي.

