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رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء، الـــذي عقد صبـــاح امس عن 
ُبعد.وبمناســـبة اليوم الدولي للضمير، الـــذي اعتمدته األمم 
المتحـــدة اســـتجابة لمبـــادرة صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه هللا(، وُيصـــادف 5 
أبريل من كل عام، أشـــاد المجلـــس بمبادرات األمير الراحل 
وإسهاماتها في تعزيز دور مملكة البحرين في إشاعة روح 

المحبة والتعايش التي تكرس السالم في العالم.
وأمـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء بمضاعفـــة قيمـــة المســـاعدات االجتماعيـــة التـــي 
ومســـتحقي  االجتماعـــي  الضمـــان  لمســـتحقي  تصـــرف 

مخصصات اإلعاقة في شهر رمضان المبارك.
هـــو  المقبلـــة  المرحلـــة  هـــدف  أن  علـــى  المجلـــس  وشـــدد 
تقليـــل عدد الوفيـــات والحاالت التي تتطلـــب الدخول إلى 

المستشفى من مضاعفات فيروس كورونا.
ونوه بجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة في 
تعزيز صحة وسالمة النزالء والعاملين في مراكز اإلصالح 

والتأهيل.
ووافـــق علـــى مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن قانـــون تنظيـــم الصحافـــة والطباعـــة 

والنشر.

األمير الراحل عزز دور البحرين في إشاعة السالم العالمي
ســمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بمضاعفة مســاعدات الضمان االجتماعــي ومخصصات اإلعاقة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

)٠٢(

“يوم الضمير” مبادرة رائدة للراحل الكبير

قالـــت فعاليـــات وطنيـــة أن اليـــوم الدولـــي للضميـــر الـــذي أقر مـــن منظمة األمـــم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة )اليونســـكو( تعزيًزا لنشـــر ثقافة السالم بمحبة وضمير، ما هو إال 
إحـــدى المبادرات الرائدة للراحل الكبير صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفـــة، فمـــن خـــالل هـــذه المبادرة العالميـــة أكد المرحـــوم أن مملكـــة البحرين مهد 
الحضـــارات والســـالم، ومركـــز التعايش والتســـامح، وهو ما أثبتـــه البحريني من خالل 

قدرتها على استيعاب اآلخر، وانصهار جميع الفروقات الدينية والعرقية والسياسية 
واالقتصادية في منظومة اجتماعية واحدة أساســـها العدل والمساواة.وأشـــاد 

األميـــن العـــام لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية نايـــف الحجرف بما 
تعكسه المبادرة من رؤية عميقة وحكيمة لسمو األمير الراحل بشأن 

الســـالم العالمـــي وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، 
التعايـــش والتســـامح  كمـــا تعكـــس أهميـــة جهـــود 

والسالم بين الشعوب.
واستذكر األمين العام لمجلس التعاون جهود 
مملكـــة البحرين بإطالق مبادرة يوم الضمير 

العالمـــي لدعـــم وتعزيـــز المجال اإلنســـاني 
وجهود التعايش والتســـامح والسالم، 

وتحقيـــق العـــدل والمســـاواة بيـــن 
الشعوب.

الزياني: نستذكر في يوم الضمير مآثر فقيدنا الكبير ومبادراته لتحقيق السالم

الحجرف: مبادرة يوم الضمير تعكس أهمية جهود التعايش والتسامح
البوعينين: األمير خليفـة بـن سلمـان أكـد أن البحريـن مهـد الحضـارات

رؤية عميقة وحكيمة لألمير خليفة بن سلمان بشأن السالم العالمي

)٠٥ - ٠٨(

تعديالت قانون الصحافة... رؤية ملكية سامية للحق 
)٢٠(في المعرفة وتعزيز اإلبداع والحريات المسؤولة

“األهلي” يفوز بجائزة أفضل 
)٢٢(بنك بالبحرين 2021

التجار بالبحرين يتعهدون 
)٢٣(بتثبيت األسعار

تنفيًذا لتوجيهات جاللة الملك... الصيادون المتضررون 
)١٢(من االنتهاكات القطرية يتسلمون تعويضاتهم

محرر الشؤون المحلية



أوًل:
 الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بخصوص مشروع قرار بإصدار 
للمؤسســـات  الترخيـــص  اشـــتراطات  الئحـــة 
الصحيـــة الحكومية، تتضمن قواعـــد إدارتها 

والتزاماتها وأحكام الرقابة عليها.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن قانون تنظيـــم الصحافة 

والطباعة والنشر.
3. مذكرة وزير التربية والتعليم بشأن التوسع 
فـــي تدريس اللغـــات األجنبيـــة المعتمدة في 
األمم المتحدة كمواد اختيارية في المدارس 
الحكومية علـــى مراحل، الذي يهدف لتطوير 
مخرجات التعليم ومهارات الطلبة في مجال 

اللغات األجنبية.
4. مذكـــر وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
بشـــأن اإلجـــراءات التنظيميـــة لتطويـــر آليـــة 

العمل بمحطة الدور للطاقة والمياه.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 

والتشـــريعية بشـــأن ردود الحكومـــة علـــى 6 
اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

ثانًيا:
 استعرض المجلس المذكرات التالية:

1. مذكـــرة وزيـــر الداخليـــة بشـــأن إنجـــازات 
قطاع العمليـــات والحوكمة بهيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية لعام 2020.
2. مذكـــرة وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
بشـــأن التقريـــر االقتصـــادي الفصلـــي لمملكة 
البحريـــن لعـــام 2020، الـــذي أظهـــر اســـتقرار 
الناتج المحلي في الربع الرابع من العام 2020 
مقارنـــة بالربـــع الثالث من نفـــس العام نتيجة 
نمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالي غيـــر النفطي 
الماليـــة  الحزمـــة  ونتيجـــة   ،%  3.3 بنســـبة 
واالقتصاديـــة وعـــودة األنشـــطة االقتصادية 
تزامًنا مع الحملة الوطنية للتطعيم ودورهما 

في دعم عجلة االقتصاد.
3. مذكـــرة وزيـــر اإلســـكان بشـــأن أولويـــات 
وأهداف الوزارة وبرامجها لألعوام من 2019 

إلى 2022.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
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المنامة - بنا

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الجتماع العتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد صباح امس عن ُبعد.

فـــي مســـتهل االجتمـــاع، نـــوه مجلس الـــوزراء 
بمـــا أكـــد عليـــه عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة بشـــأن وقوف 
مملكـــة البحريـــن وتأييدهـــا ومســـاندتها التامة 
لـــكل ما يتخذه األردن الشـــقيق بقيادة صاحب 
الجاللـــة الملك عبدهللا الثاني ابن الحســـين من 
قـــرارات وإجراءات تجاه ما يهـــدد أمن األردن 
واســـتقراره، الذي يعكس قوة ومتانة العالقات 
مشـــدًدا  الشـــقيقين،  والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن 
المجلس على أن العالقات بين مملكة البحرين 
والمملكـــة األردنية الهاشـــمية وثيقة وراســـخة 
وأن أمن واســـتقرار المملكة األردنية الهاشـــمية 
هـــو جـــزء ال يتجـــزأ من أمـــن واســـتقرار مملكة 

البحرين.
بعدهـــا، أكد مجلس الوزراء أنـــه بتكاتف جهود 
الجميـــع من أبناء الوطن والمقيمين ســـتتحقق 
مـــع  للتعامـــل  الموضوعـــة  الخطـــط  غايـــات 
فيروس كورونا، مشدًدا على أن هدف المرحلة 
المقبلـــة هـــو تقليـــل عـــدد الوفيـــات والحـــاالت 
التـــي تتطلـــب الدخـــول إلـــى المستشـــفى مـــن 
مضاعفـــات الفيروس، وذلك من خالل المبادرة 
بأخـــذ التطعيـــم وااللتـــزام التـــام باإلجـــراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية. مؤكًدا المجلس 
على ضـــرورة الوعي بمقتضيات هـــذه المرحلة 
الدقيقـــة فـــي مواجهـــة فيـــروس كورونـــا ومـــا 
فـــرد  بـــإدراك كل  مـــن روح مســـؤولة  تتطلبـــه 
بمســـؤولياته والتزاماتـــه إلبعـــاد المجتمـــع عـــن 

الخطر.
ثـــم نوه مجلس الوزراء بجهود وزارة الداخلية 
بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة فـــي تعزيز صحة 
وســـالمة النزالء والعاملين في مراكز اإلصالح 
صحيـــة  ورعايـــة  خدمـــات  وفـــق  والتأهيـــل 
واحترازيـــة  وقائيـــة  وبروتوكـــوالت  متطـــورة 

تضمن سالمة الجميع.
بعـــد ذلـــك أعرب مجلـــس الوزراء عـــن االعتزاز 
الطبيـــة  الكـــوادر  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  بالـــدور 
والصحيـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا وكافة العاملين فـــي القطاع 
الصحـــي علـــى مـــا يقدمونـــه مـــن بـــذٍل وعطاٍء 
مقـــدر خدمًة للوطـــن والمواطنيـــن والمقيمين، 

وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.
بعدهـــا أمـــر صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
صـــرف  بمضاعفـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
التـــي  االجتماعيـــة  المســـاعدات  مخصصـــات 
االجتماعـــي  الضمـــان  لمســـتحقي  تصـــرف 
شـــهر  فـــي  اإلعاقـــة  مخصصـــات  ومســـتحقي 
رمضـــان المبـــارك، ووجـــه ســـموه وزارة العمـــل 
صـــرف  بمباشـــرة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
المســـتحقات؛ حرصـــًا علـــى تخفيـــف األعبـــاء 
المعيشـــية عن األســـر محدودة الدخل في ظل 

متطلبات شهر رمضان.
وبمناسبة اليوم الدولي للضمير، الذي اعتمدته 
األمم المتحدة استجابة لمبادرة صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 
هللا، وُيصـــادف الخامس من ابريل من كل عام، 
فقد أشـــاد المجلـــس بمبـــادرات األميـــر الراحل 
وإســـهاماتها في تعزيز دور مملكة البحرين في 
إشـــاعة روح المحبـــة والتعايـــش التـــي تكرس 

السالم في العالم.
كمـــا أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن تضامنـــه مع 
جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة في الحفاظ 
على أمنها المائي وضمان استقرارها وتنميتها، 
للجهـــود  المملكـــة  عـــن دعـــم  المجلـــس  معرًبـــا 
المبذولة لحل أزمة ملء وتشـــغيل سد النهضة 
والحفـــاظ على الحقـــوق المائيـــة واالقتصادية 

للدول وفق القوانين الدولية.

مجلــس الــوزراء ينوه بإســهامات األمير الراحل في تعزيــز دور البحرين في إشــاعة التعايش 

أشاد باليوم الدولي للضمير الذي اعتمد بمبادرة من سمو األمير خليفة بن سلمان رحمه اهلل

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 5 أبريل 2021:

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:

التنويه بما أكد عليه جاللة الملك 
المفدى بشأن الوقوف مع األردن 

الشقيق فيما يتخذه من إجراءات 
تجاه ما يهدد أمن بالده واستقراره.

التأكيد بأن هدف المرحلة القادمة 
تقليل عدد الوفيات والحاالت التي 

تتطلب الدخول إلى المستشفى 
بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

ضرورة المبادرة بأخذ التطعيم 
وااللتزام باإلجراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية.

التنويه بجهود وزارة الداخلية 
بالتعاون مع وزارة الصحة في 

تعزيز صحة النزالء والعاملين في 
مراكز اإلصالح والتأهيل.

اإلشادة بدور الكوادر الطبية 
والصحية في الصفوف األمامية 

للتصدي لفيروس كورونا 
والعاملين في القطاع الصحي، 

بمناسبة يوم الصحة العالمي.

سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء يأمر بمضاعفة ومباشرة 

صرف مخصصات المساعدات 
االجتماعية ومخصصات اإلعاقة 

في شهر رمضان المبارك.

التنويه بمبادرات صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة رحمه الله، بمناسبة 
اليوم الدولي للضمير.

تأكيد التضامن مع مصر في 
الحفاظ على أمنها المائي 

وضمان استقرارها وتنميتها.

اليوم 
الدولي 
للضمير

الئحة اشتراطات الترخيص 
للمؤسسات الصحية الحكومية، 

وقواعد إدارتها وأحكام الرقابة عليها.

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم 
الصحافة والطباعة والنشر.

التوسع في تدريس اللغات األجنبية 
المعتمدة في األمم المتحدة كمواد 

اختيارية في المدارس الحكومية.

اإلجراءات التنظيمية لتطوير آلية 
العمل بمحطة الدور للطاقة 

والمياه.

ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة 
مقدمة من مجلس النواب.

إنجازات قطاع العمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
لعام 2020.

التقرير االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين لعام 2020، والذي أظهر استقرار 
الناتج المحلي خالل الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من نفس 

العام نتيجة نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 3.3%.
أولويات وأهداف وزارة اإلسكان وبرامجها لألعوام

من 2019 إلى 2022.

استعرض
المجلس

الهدف القادم 
تقليل الوفيات 
وحاالت دخول 

المستشفى 
المرتبطة بالفيروس

تعزيز سالمة 
النزالء والعاملين 

في مراكز 
اإلصالح وفق 

إجراءات وقائية

نعتز بدور الكوادر 
الطبية والصحية 

في الصفوف 
األمامية للتصدي 

لكورونا

نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي غير 

النفطي 3.3 % 
مع عودة األنشطة 

االقتصادية

الموافقة على 
مذكرة اللجنة 
الوزارية بشأن 
قانون تنظيم 

الصحافة والنشر

التوسع في تدريس 
اللغات األجنبية 
كمواد اختيارية 
في المدارس 

الحكومية



نقل ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة تحيـــات وتقديـــر عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة إلـــى 
رئيس جمهورية صربيا الصديقة ألكسندر 
فوتشـــيتش وتمنيـــات جاللتـــه لجمهورية 
صربيـــا دوام التوفيـــق والنجـــاح وتحقيق 
المزيد من االزدهار في مختلف المجاالت.

جاء ذلك في الزيارة الرســـمية التي يقوم 
بها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

لجمهورية صربيا الصديقة.
وخـــالل اللقاء نوه ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة بمـــا توليـــه المملكـــة مـــن 
فـــي مواصلـــة تطويـــر عالقاتهـــا  اهتمـــام 
فـــي كل األصعـــدة مـــع جمهوريـــة صربيـــا 
الصديقـــة بما يحقق التطلعات المشـــتركة 
للبلدين الصديقين، معربا سموه عن شكره 
وتقديره إلى رئيس جمهورية صربيا على 

حفاوة االستقبال وكرم الضيافة.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
حريـــص  الجاللـــة  صاحـــب  إن  خليفـــة 

علـــى بنـــاء عالقـــات قويـــة ومترابطـــة مع 
جمهوريـــة صربيـــا الصديقـــة بالنظـــر إلـــى 
ما يربـــط البلدين الصديقيـــن من عالقات 
طيبة وقواســـم مشـــتركة ويتطلع البلدان 
إلـــى تعزيزهـــا واالرتقـــاء بها فـــي مختلف 
المجـــاالت بمـــا يحقـــق الصالح العـــام لكال 
البلديـــن الصديقيـــن، إضافـــة إلـــى الجهود 
البـــارزة التـــي يقـــوم بهـــا صاحـــب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
في تنميـــة العالقات بين مملكـــة البحرين 
والدول الصديقة ومنهـــا جمهورية صربيا 

الصديقة.
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وتابـــع 
الزيـــارة  بنتائـــج  نشـــيد  إننـــا  خليفـــة:  آل 
الميمونـــة التـــي قام بها رئيـــس صربيا إلى 
مملكـــة البحريـــن والتي التقـــى من خاللها 
بصاحـــب الجاللـــة الملـــك، حيث ســـاهمت 
المباحثات البحرينيـــة الصربية في تعزيز 
الصديقيـــن  للبلديـــن  المباركـــة  المســـيرة 
لتحقيـــق مزيد من التعـــاون والتالقي في 
مختلـــف المجـــاالت بمـــا يلبـــي طموحـــات 
الصديقيـــن  والشـــعبين  البلديـــن  قيـــادة 
فـــي المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة 
والتجارية والشبابية والرياضية وغيرها.

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة “إن الزيارة لجمهورية صربيا تمثل 
فرصـــة مثاليـــة لمواصلـــة المباحثـــات بين 
البلدين من أجل تأطير التعاون البناء بين 
البلديـــن الصديقين والعمل على تأســـيس 
قاعدة قوية للعالقات البحرينية الصربية 
والقطاعـــات  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
الحيويـــة فـــي كال البلديـــن بهـــدف تنميـــة 
المصالـــح المشـــتركة وتقويتهـــا بمـــا يعود 

بالنفع والفائدة على كال البلدين”.

وخالل اللقاء اســـتعرض رئيس جمهورية 
صربيا مع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة المواضيع ذات االهتمام المشـــترك 
وســـبل مواصلـــة تعزيزها خـــالل المرحلة 
المقبلة إضافة إلى آخر المســـتجدات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
مـــن جانبـــه، التقى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة مع وسائل اإلعالم الصربية 
بعـــد لقـــاء ســـموه مـــع رئيـــس جمهوريـــة 

صربيـــا الصديقة، حيث أعرب ســـموه عن 
تقديـــره للجهود البارزة التـــي يلعبها الدور 
اإلعالمـــي في تأكيـــد العالقة المتينة التي 
تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
صربيا، مشيدًا سموه بالتعاون المثمر بين 
البلديـــن الصديقيـــن فـــي مواصلـــة تنميـــة 

كافة المجاالت المشتركة بينهما.
كما أكد رئيـــس جمهورية صربيا الصديقة 
اهتمـــام جمهوريـــة صربيـــا فـــي مواصلـــة 

البحريـــن  مملكـــة  مـــع  عالقاتهـــا  تطويـــر 
ومشـــيدًا بحفـــاوة االســـتقبال الذي حظي 
به في زيـــارة األخيرة إلى مملكة البحرين 
واللقـــاء المثمر مع جاللـــة الملك وصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء، مؤكدًا أن زيارة سمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفـــة تأكيدًا لعمـــق العالقة 
بين البلديـــن الصديقين وتطلعات البلدين 
في مواصلة تطويرها في األصعدة كافة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد نقل تحيات وتقدير جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس جمهورية صربيا

المنامة - بنا

جاللة الملك حريص على بناء عالقات قوية ومترابطة مع صربيا
ناصـــر بـــن حمـــد: الزيـــارة فرصـــة مثاليـــة لمواصلـــة المباحثـــات وتأطيـــر التعـــاون
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تبادل الخبرات والتجارب الشبابية والرياضية مع صربيا
أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة حـــرص المملكـــة علـــى 
التعـــاون الوثيق الرياضـــي مع جمهورية 
صربيـــا الصديقة وتقوية روابط التعاون 
والتالقـــي بيـــن البلديـــن الصديقيـــن في 
فـــي  والرياضـــي،  الشـــبابي  المجاليـــن 
ظـــل الرعايـــة الفائقـــة التـــي يحظـــى بها 
فـــي  والرياضـــي  الشـــبابي  القطاعيـــن 
مملكتنـــا الغالية من عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
والـــدور البـــارز مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
جاء ذلك في االجتماع الذي عقده سموه 
مع وزير الشباب والرياضة في جمهورية 
صربيـــا الصديقـــة فانيا أودوفيتشـــيتش 
بحضور وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
أيمـــن المؤيد فـــي الزيارة الرســـمية التي 

يقوم بها سموه لجمهورية صربيا.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بعمـــق العالقات التـــي تربط بين 

البلدين الصديقين في مختلف المجاالت 
ومنها الرياضية والشبابية والمبنية على 
قواعد متينـــة من الترابط، مبينًا ســـموه 
أن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة صربيـــا 
تربطهمـــا عالقـــة مميـــزة فـــي الجانبيـــن 
الحيويين الشبابي والرياضي عطفًا على 
االجتماعـــات المتواصلـــة بيـــن الجانبين 
وآخرهما اجتماع وزير شـــؤون الشـــباب 

والرياضة مع فانيا أودوفيتشيتش.
بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ  وأشـــار ســـمو 
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  أن  خليفـــة  آل 
المشـــتركة بين البلدين الصديقين سيتم 
إطالقهـــا فـــي الفتـــرة المقبلة مـــن خالل 
تأطير أواصر العمل الشـــبابي والرياضي 
مما يسهم في جني ثمار التعاون الوثيق 

وتطبيقه على أرض الواقع، مبينًا ســـموه 
أن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة صربيـــا 
ركائـــز أساســـية فـــي الجانبين الشـــبابي 
والرياضـــي ســـيحقق كامـــل االســـتفادة 
الخبـــرات  تبـــادل  خـــالل  مـــن  للبلديـــن 

والتجارب في هذين المجالين.
من جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة 
فـــي جمهوريـــة صربيا بالزيارة الرســـمية 
التـــي يقـــوم بهـــا ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لجمهورية صربيا، مشيدًا 
بالعالقـــة المتينة التي تربـــط بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة صربيـــا وانعكاس 

الجانبيـــن الشـــبابي والرياضي على هذه 
العالقـــة القوية في ظل الجهـــود البارزة 
التي يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.
مملكـــة  أن  أودوفيتشـــيتش  وأوضـــح 
رياضيـــة  نهضـــة  علـــى  تطلـــع  البحريـــن 
مـــن  العديـــد  حققـــت  شـــاملة  وشـــبابية 
اإلنجـــازات فـــي الفترة الماضيـــة وهو ما 
سيحقق استفادة كبيرة من خالل تبادل 
الخبـــرات والتجارب ومختلف المجاالت 

بين البلدين الصديقين.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد يلتقي وزير الشباب والرياضة الصربي

ناصر بن حمد: نتطلع 
لجني ثمار التعاون 

الوثيق وتطبيقه 
على أرض الواقع

ناصر بن حمد يصل إلى صربيا... ورئيسة الوزراء بمقدمة مستقبليه
ووصـــل ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة إلى جمهورية صربيا الصديقة في زيارة 

رسمية.
وكان في مقدمة مســـتقبلي سموه لدى وصوله 
إلـــى صربيـــا، رئيســـة وزراء جمهوريـــة صربيـــا 
برنابيتش وعدد من المسؤولين في الجمهورية.
ولـــدى وصول ســـموه، أعـــرب عن تقديـــره على 
حفـــاوة االســـتقبال ومشـــيدًا بعمـــق العالقـــات 
التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
صربيـــا الشـــقيقة فـــي ظل الـــدور البـــارز لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ومتابعة واهتمام ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد يصل إلى صربيا
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة اإلسكان

اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،  راشـــد 
روســـيا  ســـفير  أمـــس،  صبـــاح 
االتحاديـــة لدى مملكـــة البحرين 
ايغور كريمنوف، بحضور رئيس 
األمـــن العـــام الفريـــق طـــارق بن 

حسن الحسن.
وتـــم خـــال اللقـــاء، اســـتعراض 
العاقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين 
مـــن  عـــدد  وبحـــث  الصديقيـــن، 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

استقبل  وزير اإلسكان باسم الحمر 
بمكتبـــه فـــي ديـــوان الوزارةالنائـــب 
أحمـــد الدمســـتاني، وجـــرى خـــال 
اللقـــاء بحـــث عـــدد مـــن المواضيـــع 
فـــي  الســـابعة  بالدائـــرة  المتعلقـــة 

محافظة الشمالية.
إلـــى ســـبل تعزيـــز  اللقـــاء  وتطـــرق 
وزارة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
اإلســـكان ومجلـــس النـــواب، ودعم 
الطلبـــات  لتلبيـــة  الـــوزارة  خطـــط 
االنتظـــار،  قوائـــم  علـــى  المدرجـــة 
العمـــل  مـــن خـــال تســـريع وتيـــرة 
المدرجـــة  اإلســـكانية  بالمشـــاريع 
جـــرى  كمـــا  الـــوزارة،  خطـــط  علـــى 

استعراض سير المشاريع اإلسكانية 
البحريـــن  التنفيـــذ فـــي مـــدن  قيـــد 
الجديـــدة، وخطـــط الـــوزارة لتلبيـــة 
بمحافظـــات  اإلســـكانية  الطلبـــات 
ومحافظـــة  عـــام  بشـــكل  المملكـــة 
الشمالية بشـــكل خاص. وفي ختام 
اللقاء قدم النائب أحمد الدمستاني 
عضو مجلس النواب خالص شـــكره 
علـــى  الوزيـــر  لســـعادة  وتقديـــره 
جهـــود الـــوزارة فـــي توفير الســـكن 
مبديـــًا  للمواطنيـــن،  االجتماعـــي 
استعداده للتعاون مع الوزارة لتنفيذ 
تلـــك الخطـــط والمشـــاريع بحســـب 

الجداول الزمنية الموضوعة لها.

استعراض العالقات الثنائية مع روسيا

تعزيز التعاون المشترك بين “اإلسكان” و”النواب”

منح نوط الخدمة الطويلة لعدد من كبار الضباط
ــازات ــ ــج ــ الــمــشــيــر: مـــاضـــون بــكــل عــــزم نــحــو تــحــقــيــق اإلن

تفضل القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، أمس االثنين في القيادة العامة، 
لوزيـــر  الطويلـــة  الخدمـــة  نـــوط  بمنـــح 
شـــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن 
حســـن النعيمي، ولرئيـــس هيئة األركان 
الفريـــق الركـــن ذياب بن صقـــر النعيمي، 
الركـــن  اللـــواء  الدفـــاع  وزارة  ولوكيـــل 
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ولعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
وبهـــذه المناســـبة نقل القائـــد العام لقوة 
دفاع البحرين إلى المكرمين الذين جرى 
منحهـــم نوط الخدمـــة الطويلة، تحيات 
وتقديـــر عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، كما 
هنأهـــم بهـــذا التكريم، مشـــيًدا بتفانيهم 
وجهدهم الـــدؤوب وخدمتهـــم الطويلة 
لقوة دفـــاع البحرين. وأكـــد القائد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين أنه بعـــون من هللا 
تعالـــى ومن ثـــم بالتوجيهات الســـديدة 

مـــن صاحـــب الجالـــة الملك، فـــإن قوة 
دفـــاع البحريـــن ماضية بكل عـــزم نحو 
تحقيـــق اإلنجازات وفًقا للنهج الدفاعي 
الســـديد للدفـــاع عـــن الوطـــن والحفاظ 
علـــى أمنه واســـتقراره. وأوضـــح القائد 
العـــام أن قوة دفـــاع البحرين دأبت منذ 
التأســـيس بتنميـــة اإلنســـان الـــذي هـــو 
هدفهـــا وثـــروة الوطن الحقيقيـــة، وأنها 

ســـتظل دائًما مهتمة بعناصرها البشرية 
في جميع المجـــاالت وتقديم كل الدعم 
والتقدير لهم، وأن التاريخ ليشـــهد على 
ما قدمته قـــوة الدفاع لرجالها ومازالت 
تبذلـــه مـــن إمكانـــات عظيمـــة لارتقـــاء 
بمنتسبيها في مختلف األمور، كما تعمل 
على تكريم ضباطها وأفرادها باألوسمة 
وباألنـــواط وبأوجـــه الدعـــم كافـــة وفي 

شـــتى األصعدة تقديًرا لهـــم ولجهودهم 
المخلصة والمتميـــزة، وتكريًما على كل 
مـــا يبذلونه من عمـــل دؤوب ومثمر في 

خدمة هذا الصرح الشامخ.
اعتـــزازه وفخـــره  عـــن  المشـــير   وعبـــر 
برجال قوة دفاع البحرين وما يقومون 
بـــه من جهـــد فـــي كل موقع مـــن مواقع 

البذل والعطاء بقوة الدفاع.

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي القيـــادة 
العامـــة، امـــس، ســـفير إمبراطوريـــة 
اليابان الصديقة لدى مملكة البحرين 
هيديكي إيتو، وذلك بمناسبة انتهاء 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  عملـــه  فتـــرة 
بحضـــور رئيس هيئة األركان الفريق 

الركن ذياب النعيمي.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وشـــكر 

اإلمبراطوريـــة  ســـفير  البحريـــن 
مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة  اليابانيـــة 
البحريـــن علـــى جهـــوده الطيبة التي 
بذلهـــا أثنـــاء فتـــرة عمله فـــي مملكة 
البحريـــن، والتي أســـهمت في تعزيز 
عاقات التعاون القائمة بين البلدين 
الصديقين، متمنًيـــا له دوام التوفيق 

والنجاح في مهامه القادمة.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمد 

سعد، ومســـاعد رئيس هيئة األركان 
الركـــن  اللـــواء  والتمويـــن  لإلمـــداد 

بحري يوســـف أحمد مال هللا، وعدد 
من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المشير يشكر جهود السفير الياباني بشأن تعزيز العالقات

المنامة - وزارة الداخلية

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ   اســـتقبل 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة  فـــي مكتـــب ســـموه بمقـــر 
المحافظـــة امس، ســـفير إمبراطورية 
اليابان هيديكي إيتو  وذلك بمناســـبة 

انتهاء فترة عمله.
وفي مســـتهل اللقاء، اســـتعرض سمو 
المحافـــظ العاقـــات الثنائيـــة الوثيقة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  واليابـــان 
تناميـــًا  شـــهدت  والتـــي  واألصعـــدة، 
واهتمـــام  حـــرص  بفضـــل  واســـعًا 
قيـــادة البلديـــن ومـــا وصلـــت إليه من 
مراحـــل متقدمـــة ســـاهمت فـــي نمـــو 
حجـــم التبـــادل الثقافـــي واالقتصادي 

والتجـــاري بيـــن الجانبيـــن، معربًا عن 
تمنياتـــه الصادقـــة للســـفير بالتوفيـــق 

والنجاح في مهامه المستقبلية.
مـــن جانبـــه ، أشـــاد الســـفير اليابانـــي 
محافـــظ  ســـمو  واهتمـــام  بجهـــود 
إســـهامات  تعزيـــز  نحـــو  الجنوبيـــة 

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الصداقـــة 
واليابـــان، مشـــيًرا فـــي ذلـــك الجانـــب 
إلى دعم ومســـاندة ســـموه لألنشـــطة 
والفعاليات والتي تجلت أبرز جوانبها 
فـــي رئاســـة ســـموه الفخريـــة لجمعية 

الصداقة البحرينية اليابانية.

وفي ختام اللقاء، أطلع سمو المحافظ  
السفير على معرض مّصغر شمل صورا 
متعددة عن اللقاءات والفعاليات التي 
رعتهـــا المحافظـــة الجنوبيـــة مســـبقًا 
والتـــي تّصب في تعزيز العاقات بين 
البلديـــن الصديقين، كما أهدى ســـموه 

السفير كتاب “الرفاع عز بين الماضي 
الجوانـــب  يوّثـــق  الـــذي  والحاضـــر” 

التاريخيـــة والثقافية التي تحظى بها 
المحافظة.

ــات ســـمـــو مـــحـــافـــظ الـــجـــنـــوبـــيـــة ــ ــام ــ ــه ــ ــإس ــ ــد ب ــيـ ــشـ ــر إيــــتــــو يـ ــيـ ــفـ ــسـ الـ

نمـو حجـم التبـادل الثقافـي واالقتصـادي مع اليابـان

المنامة - بنا

أقيـــم بقـــوة دفـــاع البحرين صبـــاح امس 
األثنين، حفل تخريج دورة للمســـتجدين 
العســـكريين في ســـاح البحريـــة الملكي 
البحرينـــي، بحضور قائد ســـاح البحرية 
الملكـــي البحرينـــي اللـــواء الركـــن بحـــري 
محمـــد العســـم. وبـــدأ الحفـــل بآيـــات من 
الذكـــر الحكيـــم، ثـــم ُقدمـــت كلمـــة بهـــذه 
المناسبة، اشتملت على إيجاز عن الدورة 
وما تضمنتـــه من مواد نظرية وتطبيقات 

عمليـــة، بعدهـــا قـــدم الخريجـــون عرًضـــا 
عســـكرًيا ميدانًيـــا للمشـــاة، وفـــي ختـــام 
العرض أدى الخريجون القســـم القانوني. 
وبعـــد ذلـــك، قـــام قائـــد ســـاح البحريـــة 
الشـــهادات  بتســـليم  البحرينـــي  الملكـــي 
علـــى  التقديريـــة  والجوائـــز  للخريجيـــن 
المتفوقين، مثمًنا دور الضباط والمدربين 
وجهـــود الخريجين في تحقيق متطلبات 
الدورة بنجاح. حضر الحفل عدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

استمــرار فعاليــات “الدفـــاع المتوهـــج”تخريـــج دورة بســـالح البحريــــة
التمريـــن  فعاليـــات  تواصلـــت 
المتوهـــج  الدفـــاع  المشـــترك 
الـــذي   ،)Neon Defender-21(
البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة  تنفـــذه 
والقيـــادة  الداخليـــة،  ووزارة 

البحريـــة  للقـــوات  المركزيـــة 
األمريكيـــة )NAVCENT( أمـــس، 
وذلـــك ضمـــن البرامـــج والخطط 
إلـــى  تهـــدف  التـــي  المرســـومة 
التدريـــب  مســـتويات  تطويـــر 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي  والتأهيـــل 

كفـــاءة  ورفـــع  الخبـــرات  تبـــادل 
جميع المشاركين في التمرين.

ومراحـــل  مجريـــات  وتشـــتمل 
التمريـــن المختلفة على عدد من 
التطبيقات الميدانية العســـكرية 
والعمليات البحريـــة والمناورات 

بأحـــدث  المختلفـــة  التكتيكيـــة 
المتطـــورة  القتاليـــة  التقنيـــات 
التي تســـهم في تعزيـــز التدريب 
النوعـــي للتعامل مـــع التهديدات 
كافة للحفاظ على أمن واستقرار 

وسامة المنطقة.

المنامة - بنا



لحقـــوق  المنامـــة  مركـــز  رئيـــس  قالـــت 
“إن  اللظـــي  دينـــا  المحاميـــة  اإلنســـان 
احتفـــاء دول العالـــم بيـــوم الضمير دليل 
على أهمية هذا اليوم بالنســـبة لشـــعوب 
العالـــم لتكـــون وقفة مع ضمير اإلنســـان 
تجاه الصراعات والخالفات بسبب البعد 
قيم التسامح والتعددية وقبول اآلخر”.

البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
وبفضـــل قيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
فـــي  خليفـــة خطـــت خطـــوات واســـعة 
اســـتثمار ما يتميز بـــه المجتمع من قيم 
تســـامح وتآخـــي وتعايـــش ومـــا يدعمه 
ومـــن  لجاللتـــه،  اإلصالحـــي  المشـــروع 
خالل الدســـتور وميثـــاق العمل الوطني 

يدعـــم  مـــا  وكل  التشـــريعات  وتطويـــر 
تشـــهد  التـــي  اإلنســـان  حقـــوق  مبـــادئ 

تطوًرا مستمًرا.
وقالـــت: إن البحرين تســـعى في إطالق 
المبادرات الكفيلة بدعم حقوق اإلنسان 

الـــذي  العالمـــي،  الضميـــر  يـــوم  ومنهـــا 
يصـــادف 5 أبريـــل مـــن كل عـــام بمبادرة 
من صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة )رحمه هللا(، إيماًنا 
من ســـموه بأهمية دعم ومساندة جهود 
المجتمـــع الدولـــي واألمـــم المتحدة من 
أجل إحالل األمن والســـالم واالستقرار 

واالزدهار في جميع أنحاء العالم.
البحريـــن  إلـــى تجربـــة  اللظـــي  ولفتـــت 
األخيـــرة فـــي مكافحة جائحـــة كورونا، 
واســـتنهاض الضميـــر تجـــاه المواطنين 
والمقيميـــن علـــى حد ســـواء فـــي تلقي 
العناية الصحية وتوفير الخدمات كافة 
مجاًنا، من فحـــص وحجر وعالج تأكيد 
على قيم الضمير تجاه اإلنسانية لتكون 
المملكـــة أنموذًجـــا يحتـــذى بـــه عالمًيـــا 

بشهادة المنظمات الدولية.

أكـــد األمين العام لمجلـــس التعاون لدول 
أن  الحجـــرف  نايـــف  العربيـــة  الخليـــج 
األهـــداف الســـامية لمبادرة يـــوم الضمير 
العالمـــي، والتي يحتفى بهـــا للعام الثاني، 
وهي المبادرة التي أطلقها صاحب السمو 
الملكـــي األمير الراحل خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه، واعتمدتهـــا 
عالمـــي  كيـــوم  المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة 

يحتفى به كل عام.
وأشـــاد الحجـــرف بمـــا تعكســـه المبـــادرة 
مـــن رؤية عميقـــة وحكيمة لســـمو األمير 
الراحل حول الســـالم العالمـــي وارتباطها 
بتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، كما 
تعكس أهمية جهود التعايش والتســـامح 

والسالم بين الشعوب.

واســـتذكر األمين العام لمجلـــس التعاون 
جهـــود مملكـــة البحريـــن بإطـــالق مبادرة 
يوم الضمير العالمي لدعم وتعزيز المجال 
اإلنســـاني وجهـــود التعايـــش والتســـامح 
والســـالم، وتحقيق العدل والمساواة بين 

الشعوب.
كمـــا أكـــد أهمية هـــذه المبادرة اإلنســـانية 
وأثرهـــا علـــى جميـــع الـــدول والمنظمـــات 
الدوليـــة، لمـــا تحققـــه مـــن أمـــن وســـالم 
وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شـــعوب 

المنطقة.
وختـــم األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون 
والمنظمـــات  الـــدول  بدعـــوة  تصريحـــه 
لتعزيـــز  بينهـــا  فيمـــا  للتعـــاون  الدوليـــة 
جهود الســـالم والتعايـــش والتحفيز لحل 
النزاعـــات بطريقـــة ســـلمية، الســـيما فـــي 
ظل هذه الظـــروف لمواجهة وباء كورونا 
المســـتجد ومعالجة تداعيه، والعمل على 
ترســـيخ القيـــم اإلنســـانية وتعزيـــز قيـــم 
العدالة والمساواة ودعم السالم العالمي، 
وهـــو ما يعكـــس ويحقق أهـــداف مبادرة 

اليوم العالمي للضمير.

“خليفة بن سلمان” أكد أن البحرين مهد الحضارات والسالم
الواقـــع أرض  علـــى  ســـموه  مبـــادرة  تفعيـــل  بدأنـــا  البوعينيـــن: 

الشـــورى  مجلســـي  شـــؤون  وزيـــر  قـــال 
اليـــوم  إن  البوعينيـــن:  غانـــم  والنـــواب 
الدولـــي للضميـــر الذي تم إقـــراره من قبل 
منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلوم 
والثقافـــة )اليونســـكو( وذلك تعزيًزا لنشـــر 
ثقافـــة الســـالم بمحبـــة وضميـــر، ماهو إال 
إحـــدى المبـــادرات الرائـــدة للراحـــل الكبير 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، فمـــن خـــالل هذه 
المبـــادرة العالمية أكـــد المرحوم أن مملكة 
والســـالم،  الحضـــارات  مهـــد  البحريـــن 
ومركز التعايش والتســـامح، وهو ما أثبته 
البحريني من خالل قدرتها على استيعاب 
اآلخـــر، وانصهار جميـــع الفروقات الدينية 
والعرقيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة في 
منظومة اجتماعية واحدة أساســـها العدل 
والمســـاواة. وأضاف الوزير البوعينين أن 
دســـتور البحريـــن قد خصص المـــادة رقم 
)18( لمبـــدأ المســـاواة والتي تنص على أن 

)الناس سواســـية فـــي الكرامة اإلنســـانية، 
ويتســـاوى المواطنـــون لـــدى القانـــون في 
الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم 
في ذلك بســـبب الجنس أو األصل أو اللغة 

أو الدين أو العقيدة(.
وتابـــع “هناك العديد من األمثلة على أرض 
الواقع التي تؤكد على تفعيل المبادرة من 
أصحـــاب األرض قبـــل أي بلد آخـــر و أولها 
“توجيهـــات عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، بتوفير 
للمواطنيـــن  مجانـــي  بشـــكل  اللقاحـــات 
والمقيمين”والتي تأتي انطالًقا من حرص 
جاللتـــه واهتمامـــه البالـــغ بصحـــة الجميع 
تتطلـــب  التـــي  الحاليـــة  الجائحـــة  خـــالل 
تضافـــر جهـــود جميـــع الـــدول مـــن أجـــل 
الوصـــول لبـــر األمان، معـــزًزا بذلـــك ثقافة 
المســـاواة والســـالم للجميع، كما تم توفير 
البحريـــن  العـــالج لجميـــع ســـكان مملكـــة 
مجاًنـــا خـــالل فتـــرة جائحة كورونـــا، وهو 
التنـــوع واالختـــالف  مـــا يدعـــو الحتـــرام 

الثقافـــي بيـــن المجتمـــع”. وأردف “ومنهـــا 
كذلـــك أن الحكومـــة قـــد أحالت مشـــروًعا 
بقانـــون تضّمـــن “إجـــراء تعديـــالت علـــى 
قانـــون الســـلطة القضائيـــة”، مـــن أبرزهـــا 
الســـماح باســـتخدام اللغـــات األجنبية في 
المحاكـــم، وإجـــازة تعييـــن األجنبـــي »غير 
العربي« لتوّلي منصـــب »القاضي«، وهو ما 
يكرس ثقافة التعايش والعدل والمساواة 

واحتـــرام اآلخـــر”. ومضـــى قائـــال: إضافة 
إلـــى المؤتمـــرات الخاصة الداعمـــة لحوار 
الحضـــارات المفضيـــة إلـــى األمن والســـلم 
الدولييـــن والتـــي يأتـــي مـــن بينهـــا عقـــد 
المؤتمـــر العالمـــي لحـــوار الحضـــارات في 
2014م، وبرعايـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
البـــالد صاحـــب  لـــدن عاهـــل  مـــن  ودعـــم 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
إذ جـــاء هـــذا المؤتمـــر اســـتكماال للجهـــود 
اإلنســـانية العالميـــة الموثقـــة فـــي األمـــم 

المتحدة الداعمة لحوار الحضارات.
إن  بالقـــول:  البوعينيـــن  الوزيـــر  واختتـــم 
االحتفـــال العالمي بـ )يـــوم الضمير( مقترًنا 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الراحـــل  باســـم 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، يبرز 
مكانة مملكـــة البحرين ودورها في خدمة 
القضايا اإلنسانية وتعزيز الشراكة العالمية 
لتحقيـــق االســـتقرار واألمن واألمـــان بين 
الشـــعوب، وهي رســـالة تأكيد على الوجه 

الحضاري لمملكة البحرين وشعبها.

المنامة - وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  قـــال 
زايـــد  علـــي  النـــواب  مجلـــس 
للضميـــر  العالمـــي  اليـــوم  إن 
يعـــزز مبـــادئ الحريـــة والعدالة 
قيـــم  وجميـــع  والديمقراطيـــة 
ويدعـــو  اإلنســـان،  حقـــوق 
للتســـامح بيـــن شـــعوب العالـــم 
والتضامن لنبذ العنف والتعاون؛ 
الســـالم،  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 
التـــي  الظـــروف  مـــع  خصوصـــا 
يمـــر بهـــا العالم بســـبب تأثيرات 
وانتشـــاره  كورونـــا  فيـــروس 
تتطلـــب  خطيـــرة  بصـــورة 
العالمي واســـتنهاض  التضامـــن 
الضميـــر مـــن أجـــل التغلب على 

الجائحة.
وقـــال إن احتفـــال العالـــم بيوم 
الضميـــر العالمـــي يعكس جهود 
مجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
حقـــوق اإلنســـان؛ إذ يعـــد يـــوم 
الضميـــر ركيـــزة مهمـــة في دعم 
قيم التسامح والتعايش والوئام 

العالمـــي، والعطـــاء فـــي طريـــق 
واالعتـــدال  والتنميـــة  الســـالم 
والتســـامح، وهي قيم يتلمسها 
مـــن  البحرينـــي وكل  المواطـــن 
يقيـــم علـــى أرض المملكـــة مـــن 
اإلصالحـــي  المشـــروع  خـــالل 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 

خليفة.
ولفت النائب علـــي زايد إلى أن 
مبـــادرة صاحب الســـمو الملكي 
بـــن ســـلمان آل  األميـــر خليفـــة 
خليفة )طيب هللا ثراه(، كان لها 
األثـــر الكبير في تجـــاوب األمم 
المتحـــدة واعتمـــاد يـــوم عالمي 
للضمير، إذ يعتبر هذا االحتفال 
السنوي إنجازا يضاف لسجالت 
ودورهـــا  الحقوقـــي  البحريـــن 
الكبيـــر في المســـاهمة مع األمم 
المتحـــدة نحـــو تعزيـــز الســـالم 
العالمي ودفع مســـارات التنمية 

المستدامة.

زايد: تضامن عالمي من أجل السالم

البالد

اللظي: احتفاء العالم دليل على أهمية هذا اليوم لدى الشعوب
األمير الراحل ساند جهود إحالل السالم العالمي

األمانة العامة - الرياض

ــات ســلــمــًيــا ــزاعـ ــنـ ــل الـ ــ ــود وح ــ ــر الـ ــ ــ ــز أواص ــزي ــع ت
الحجرف: تأكيد الرؤية الحكيمة لسمو األمير الراحل حول السالم

سمو األمير خليفة جّسد 
الضمير في سياسته ومواقفه

االفريقيـــة  العربيـــة  المجموعـــة  احتفلـــت 
لحقوق اإلنسان، ذات العضوية االستشارية 
باألمـــم المتحـــدة بهـــذا المناســـبة العالميـــة، 
انطالقـــآ من اهمية الخامـــس من أبريل من 
كل عام )اليوم العالمي للضمير(، كونه باعثا 
مهما للسالم والتعايش بين األمم العالمية.

وقـــال رئيـــس اللجنة التنفيذيـــة للمجموعة 
فيصـــل فـــوالذ ان مملكة البحريـــن صاحبة 
الريادة والســـبق فـــي تبني األمـــم المتحدة 
عالمًيـــا  يوًمـــا  أبريـــل  مـــن  الخامـــس  يـــوم 
للضمير من قبل المغفور له صاحب الســـمو 
الملكـــي االمير خليفة بن ســـلمان ال خليفة 
الذي جســـد الضميـــر العالمي في سياســـته 

ومواقفة.
و قدمـــت جمعيـــة البحريـــن لمراقبة حقوق 
بالمجموعـــة،  المؤســـس  العضـــو  اإلنســـان 
قريـــة  طلبـــة  الـــي  دراســـية  مســـتلزمات 

افريقية.

تقديم مستلزمات 
دراسية لطلبة افريقيا 
تكريسا لمبادرة سموه

دينا اللظينايف الحجرف

غانم البوعينين

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد 
والســـياحة زايـــد بن راشـــد الزياني 
اليـــوم  تعـــد  البحريـــن  مملكـــة  أن 
نموذجـــا عالميـــا وحضاريا للتعايش 
والتســـامح والســـالم بيـــن الجميـــع، 
الـــذي جـــاء بفضـــل النهـــج الملكـــي 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الســـامي 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، الذي أرســـى أســـس النهضة 
اإلنســـانية والســـالم في إطار النهج 

الملكيـــة  والمبـــادرات  اإلصالحـــي 
بالضميـــر  للنهـــوض  اإلنســـانية 
اإلنســـاني وتحقيـــق مـــا تطمـــح لـــه 
شعوب العالم من سالم عالمي دائم. 
وأشـــار الوزيـــر إلى الجهـــود الجبارة 
التي قادها ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، فـــي تعزيز دور 
الدولـــة واالهتمام بالعنصر البشـــري 
وجعلـــه ركيـــزة مـــن ركائـــز النهضـــة 
واالنطالق نحو غٍد مشرق وتحقيقا 
لألمن والســـالم، وقد رأينا ذلك جليا 

في الظرف االستثنائي الذي يشهده 
البحريـــن  لفتـــت  إذ  أجمـــع،  العالـــم 
األنظـــار إليهـــا بفضـــل جهود ســـموه 
الكريـــم ومـــن خـــالل جهـــود فريـــق 
البحرين في التخفيف من تداعيات 
ضمـــن  والعمـــل  كورونـــا  فايـــروس 
منظومـــة متكاملـــة لتخفيـــف هـــذه 
األزمة التي طالت جميع القطاعات، 
وقدمت مثاال يحتذى به في تقديم 
الرعايـــة الطبيـــة والتوعوية للجميع 
دون اســـتثناء، ما يضيـــف للبحرين 
إنجـــازا عالميـــا في ســـجل البحرين 

اإلنساني. 
وأضـــاف الوزيـــر أننا نســـتذكر اليوم 
مآثـــر فقيد البحريـــن الكبير صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
هللا،  رحمـــة  خليفـــة  آل  ســـلمان 
الســـالم  تحقيـــق  فـــي  ومبادراتـــه 
والتسامح والتعايش، ونبذ التعصب 
واإلرهاب والكراهية، والتي كان من 
بينهـــا إطـــالق مبادرة اليـــوم الدولي 
للضمير- الذي نحتفل به اليوم- وتم 
اعتمـــاده مـــن قبـــل األمـــم المتحـــدة 
للمـــرة األولى، األمر الـــذي يؤكد دور 

البحريـــن ومكانتهـــا الرياديـــة علـــى 
النهـــوض  فـــي  الدولـــي  المســـتوى 

بالضمير العالمي. 
وفي الختام، أكد الوزير أن ما حققته 
مملكـــة البحرين من مكانـــة متميزة 
عالميا جاء بفضل تكاتف الجميع مع 
قيادة وحكومـــة البحرين، ما جعلها 
أرضا تتســـع وترحـــب بالجميع، وان 
تحقيـــق الســـالم العالمـــي والنهوض 
بالضمير اإلنســـاني هو أساس نهضة 
األمم وتطورها نحو مســـتقبل زاهر 

ومليء بالخير للجميع.

ــري ــش ــب ال ــر  ــص ــن ــع ــال ب والـــنـــهـــوض  الــــدولــــة  دور  ــز  ــزي ــع ــت ل ــارة  ــ ــب ــ ج ــود  ــهـ جـ
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إقرار “الضمير” يؤكد المكانة الرفيعة لسمو األمير الراحل
الصالـــح: يـــوٌم إلغاثـــة الشـــعوب المنكوبـــة جـــراء الحـــروب والكـــوارث

^ قـــال عضـــو مجلس النـــواب عضو 
البرلمـــان العربـــي ممدوح الصالـــح ان يوم 
الضميـــر العالمـــي الـــذي يحتفل بـــه العالم 
اليـــوم )الخامـــس مـــن أبريـــل( يمّثـــل يوًما 
لتعزيز الشـــراكة العالمية من أجل الســـام 
يســـوده  عالـــم  نحـــو  ســـعيا  واالســـتقرار، 
الســـام والوئـــام واالســـتقرار وتجمع بين 
دوله وشـــعوبه، المحبة والتآزر الذي يدفع 
جهـــود التنميـــة لتحقيـــق الخيـــر للبشـــرية 

جمعاء.
وأّكـــد أن اقتـــراح يـــوم الضميـــر العالمـــي 
جـــاء بمبادرة مـــن الراحـــل األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة رحمـــة هللا، بما أّكد 
المكانـــة الكبيـــرة التي تتمّتع بهـــا البحرين 
في المجتمع الدولي وسمو األمير الراحل.

وأضاف “تتأّكد الحاجة إلى هذا اليوم في 
ظّل الظـــروف االســـتثنائية التي يعيشـــها 
العالـــم هـــذا العـــام فـــي ظـــّل مـــا أفرزتـــه 

تداعيـــات جائحة كورونـــا )كوفيد 19( من 
مشـــكات كبـــرى طالـــت جميـــع الجوانـــب 
وأزهقـــت  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
األرواح وأرهقـــت القطاعـــات المنظومات 
االقتصاديـــة فـــي الكثيـــر مـــن دول العالم، 
األمـــر الـــذي يؤّكـــد الحاجـــة إلـــى تكاتـــف 
عالمـــي ووعي وصحوة للضمير من الدول 
القادرة والمتمكنة على تقديم كل أشـــكال 
اإلغاثة والمســـاعدة للـــدول الفقيرة والتي 
باتـــت بأمـــس الحاجـــة لمســـاعدات طبية 
ومالية كبيـــرة من أجل الخروج من براثن 

هذه الجائحة غير المسبوقة”.
وتابـــع الصالـــح “كمـــا أن هذا اليـــوم فرصة 
جميـــع  إغاثـــة  بضـــرورة  نـــداء  إلطـــاق 
الشـــعوب المنكوبة بســـبب الحـــروب التي 
أنهكت قواها وأزهقت مئات آالف األرواح 
وماييـــن الجرحـــى والمنكوبيـــن والذيـــن 
يجـــدون مأوى لهـــم أو لقمة تنتشـــلهم من 

الجوع”.
ونـــّوه بالجهـــود اإلنســـانية الكبيـــرة التـــي 
تبذلهـــا مملكـــة البحريـــن بتوجيهـــات مـــن 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، حيث تبّنت المملكة 
العديـــد من المبـــادرات اإلقليمية والدولية 
لنشـــر الســـام والتســـامح والمحبـــة، ومن 

لخدمـــة  عيســـى  جائـــزة  إطـــاق  ذلـــك 
اإلنســـانية، وتأســـيس مركـــز الملـــك حمـــد 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، ومركز الملك 
حمد للســـام الســـيبراني، وكرســـي الملك 
والتعايـــش  األديـــان  بيـــن  للحـــوار  حمـــد 
اإليطاليـــة،  ســـابينزا  بجامعـــة  الســـلمي 
باإلضافـــة إلـــى إطاقهـــا لجوائـــز عالميـــة 
فـــي العديد مـــن المجـــاالت لتعزيـــز ثقافة 
الســـام والتعايش السلمي وتحقيق األمن 

واالستقرار واالزدهار لشعوب العالم.
كمـــا أشـــاد بالجهـــود الكبيـــرة التـــي تبذلها 
مملكـــة البحريـــن بقيـــادة فريـــق البحريـــن 
والـــذي يشـــرف عليـــه ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي 
التعامل مع تداعيات أزمة كورونا “كوفيد 
الطبيـــة  الخدمـــات  كافـــة  وتوفيـــر   ”19

والعاجية بشكل مجاني للجميع.

^ قـــال النائـــب علـــي النعيمـــي عضـــو 
والقانونيـــة  التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة 
بمجلـــس النـــواب إن احتفـــال العالـــم بيوم 
الضمير الدولي والذي يصادف 5 أبريل من 
كل عام والذي جاء استجابة للمبادرة التي 
أطلقهـــا المغفور له باذن هللا تعالى صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، يؤكد مكانة البحرين الرفيعة على 
المســـتوى العالمـــي واإلقليمـــي وجهودهـــا 
في تعزيز الســـام العالمي ودفع مســـارات 

التنمية المستدامة.
 وأكـــد أن االحتفـــال يكـــّرس جهـــد المملكة 
وســـجلها ناصع البياض فيما يتعلق بمبادئ 
الســـام والتعايـــش بقيـــادة عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 

آل خليفـــة، مشـــيًرا إلـــى أن العالـــم أجمـــع 
يتذكـــر األميـــر الراحـــل خليفـــة بن ســـلمان 
طيـــب هللا ثراه، وإنجازاتـــه التاريخية في 
مختلـــف المجـــاالت التنمويـــة وهـــو محـــل 

فخـــر واعتـــزاز لـــكل البحرينييـــن. وأضاف 
أن مملكـــة البحرين تحت راية عاهل الباد 
تسير بخطى ثابتة نحو النمو والنماء على 
كافة األصعدة وتعمـــل على تعزيز مفاهيم 
لـــدى شـــعوب العالـــم.  الســـام وتكريســـها 
واســـتذكر النعيمي جهـــود ومواقف األمير 
الراحـــل قائـــاً إن إنجازات أميرنـــا الراحل 
كتبـــت بأســـطر مـــن ذهـــب فـــي ســـجات 
التاريـــخ، فتاريخ ســـموه رحمـــه هللا حافل 
باإلنجازات الخارجية والداخلية، وستبقى 
البحرين فخوره كل الفخر بما حققه رحمه 
هللا وســـتظل مكانته ومحبته في مختلف 
األوســـاط العربيـــة والدوليـــة فـــي ازديـــاد 
بسبب المواقف اإلنســـانية ورسالة السام 

التي كان يؤمن بها الراحل الكبير.

البحريــن ســتظل فخــورة كل الفخــر بمــا حققــه ســموه
النعيمي: إنجازات أميرنا الراحل كتبت بأسطر من ذهب

^ أكـــد  النائـــب هشـــام العشـــيري أن 
االحتفـــاء باليـــوم العالمـــي للضميـــر والذي 
يصـــادف الخامـــس من أبريل مـــن كل عام، 
العالـــم  فـــي  الشـــعوب  ارتبـــاط  مـــن  يعـــزز 
الســـمحة،  والقيـــم  الســـامية،  بالمبـــادئ 
الـــروح  إشـــاعة  أهميـــة  علـــى  والتأكيـــد 
اإلنســـانية فـــي الـــدول والمجتمعـــات، بمـــا 

يحقق الخير والنماء للبشرية أجمع.
وأشار إلى أن مملكة البحرين بقيادة جالة 
الملـــك، ومع ما يحمله شـــعب البحرين من 
التســـامح والمحبـــة التـــي جبـــل عليها منذ 
القدم، وســـاهم من خالها في إبراز الوجه 
الحضـــاري للوطن ، حيث تعتبـــر مثاالً حيا 
للعطاء اإلنســـاني على جميع المســـتويات، 

وإشاعة الفكر المشع بالسام والخير.

وذكـــر أن لمملكة البحرين الســـبق والريادة 
فـــي الكثير مـــن المبادرات اإلنســـانية على 
المســـتوى المحلـــي والدولـــي، ومـــن أهمها 
اليـــوم العالمـــي للضمير، الـــذي تبنته األمم 

المتحـــدة، وفقـــا لمبـــادرة كريمـــة مـــن لدن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه، حيث 
إشـــراق،  نافـــذة  المبـــادرة  هـــذه  فتحـــت 
وســـلطت الضوء على الســـبل المثلى التي 
يمكـــن معهـــا معالجـــة كافة المشـــاكل التي 
خـــال  مـــن  والشـــعوب،  الـــدول  تعتـــرض 
واســـتقصاء  اإلنســـانية،  المبـــادئ  تحكيـــم 
القيـــم الرفيعـــة. وبيـــن أن مملكـــة البحرين 
ضربـــت خـــال جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد - 
19” أروع األمثلـــة، وأرفـــع صـــور العطـــاء 
اإلنســـاني، من خال الجهود التي ســـخرها 
فريـــق البحرين، بقيادة  ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

العشــيري: ذكرى 5 أبريل تعزز االرتباط بالمبادئ السامية
مبادرة سمو األمير خليفة تعالج مشاكل دول العالم

^ قـــال النائـــب باســـم المالكـــي إن 
اعتمـــاد األمم المتحـــدة اليـــوم العالمي 
مملكـــة  لـــدور  تقديـــًرا  يأتـــي  للضميـــر 
الســـام  ثقافـــة  نشـــر  فـــي  البحريـــن 
بيـــن  اإلنســـاني  والتعـــاون  والتعايـــش 
مختلـــف الـــدول؛ من أجل بنـــاء مجتمع 
عالمـــي متكاتـــف ومتعـــاون، مؤكـــًدا أن 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، يمثل رمًزا لنشـــر 
ثقافة الســـام والتعايـــش ويلعب دوًرا 

كبيًرا في النهوض بالضمير اإلنساني.
ونـــوه المالكي بـــدور ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة فـــي رعاية 
القيم اإلنســـانية وتعزيـــز مبادئ حقوق 
للجميـــع،  الصحـــة  وضمـــان  اإلنســـان 
وهـــذا ما تجلـــى خال جهـــود البحرين 
لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا، إذ أثبتـــت 
أي  دون  للجميـــع  رعايتهـــا  البحريـــن 

استثناء وتمييز.

وأوضـــح النائب باســـم المالكي أن يوم 
الضميـــر الدولـــي يمثل بصمـــة لصاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
ال خليفـــة )رحمـــه هللا(، إذ كان اعتمـــاد 
يـــوم الرابـــع مـــن أبريـــل يومـــا للضميـــر 
الدولـــي إحـــدى مبادرات ســـموه، وجاء 
اعتماد األمم المتحدة لهذا اليوم تأكيدا 
لمكانتـــه العالميـــة فـــي تعزيـــز الضميـــر 

كيوم للنهوض باإلنسانية.

المالكي: يوم الضمير بصمة األمير الراحل بوحمود: يوم الضمير... أهداف نبيلة من أجل عالم آمن
^ أكـــد النائـــب محمد بـــو حمود، 
مـــن  يعـــّزز  الدولـــي  الضميـــر  يـــوم  أن 
ا، كما يبرز  مكانـــة مملكة البحرين دوليًّ
الجهـــود الرفيعة، والمســـاعي الحثيثة 
التـــي تبذلها المملكة فـــي دعم الجهود 
والتســـامح  الســـام  لتعزيـــز  العالميـــة 
والتعايـــش، ونبذ التعصـــب واإلرهاب 
والتطـــرف، مشـــيًرا إلـــى أنَّ اســـتجابة 
األمـــم المتحـــدة للمبـــادرة الفريدة من 
نوعهـــا التـــي أطلقتها مملكـــة البحرين 
قبـــل عاميـــن، بإطـــاق “يـــوم الضميـــر 
العالمـــي”، تمثـــل مبـــادرة دوليـــة غيـــر 
ا جديًدا ُيضاف  مسبوقة و إنجاًزا دوليًّ
إلى إنجـــازات المملكة تبناهـــا المغفور 
له بـــاذن هللا تعالـــى االميـــر خليفة بن 

سلمان ال خليفة، رحمه هللا تعالى.
مبـــادرة  أن  إلـــى  بـــو حمـــود،   وأشـــار 
ســـموه رحمه هللا كانـــت موضع تقدير 

واحتـــرام جميـــع الـــدول، بمـــا تحملـــه 
المبادرة من دالالت تؤكد إيمان سموه 
بأهمية إعاء قيمة الضمير اإلنســـاني 
كمرجع مهم في توجيه أنظار المجتمع 
التداعيـــات  مواجهـــة  فـــي  الدولـــي 
المدمرة للحـــروب والنزاعات، وأهمية 
الصراعـــات  لحـــل  الجهـــود  تضافـــر 
بالطرق الســـلمية تحفظ لإلنسان حقه 
في الحيـــاة والعيش بأمن واســـتقرار، 
منّوًهـــا بمـــا تحملـــه دعـــوة ســـموه من 
أهـــداف نبيلـــة تدعـــم تعزيـــز التنـــوع 
والشـــمول والعمل الجماعـــي من أجل 

الحفاظ على العالم آمًنا.
 ولفـــت إلى أن التطورات المتســـارعة، 
والمتغيـــرات الكثيـــرة التـــي يشـــهدها 
العالـــم اليوم تحّتم علـــى جميع الدول 
العمـــل بتكاتف وتعـــاون للحفاظ على 
مكتسبات الدول والشعوب وتعزيزها، 

األساســـية  الركيـــزة  الضميـــر  وجعـــل 
للعمل المشـــترك بين مختلف الشعوب 
آمنـــة  مجتمعـــات  لبنـــاء  والـــدول، 
ومســـتقرة، معرًبا عن الفخر واالعتزاز 
بما يتســـم به شـــعب البحرين من روح 
عاليـــة تجســـد أســـمى معانـــي الضمير 
اإلنســـاني، خصوًصا في ظل الظروف 

الصحية االستثنائية التي تمر بها دول 
العالم بســـبب فيروس كورونا )كوفيد 
19(، حيـــث قـــّدم الشـــعب البحرينـــي 
فـــي  والتفانـــي  واإلخـــاص،  العطـــاء 
خدمة الجميع، والتعاضد المتميز بين 
مختلـــف فئـــات المجتمع لتجـــاوز هذه 

الظروف.
 وختـــم بـــو حمـــود تصريحـــه بالتأكيد 
على أن مبادرة مملكة البحرين تترجم 
القيم اإلنســـانية التي كّرســـها مشروع 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، من خال 
تضمينهـــا فـــي ميثـــاق العمـــل الوطني 
لتحقيـــق  قـــاد  مـــا  وهـــو  والدســـتور، 
مملكـــة البحرين لعديد مـــن المبادرات 
فـــي  والمؤثـــرة  الهامـــة  واإلنجـــازات 
مجـــاالت التعايـــش اإلنســـاني ودعـــم 

السام العالمي.

بناء مجتمعات آمنة ومستقرة
البحريـــن لمبـــادرة  يكـــون  مـــا  أحـــوج  اليـــوم  العالـــم  السيســـي: 

الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد   ^
الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي 
محمد السيسي البوعينين أن “البحرين 
أثبتـــت بجـــدارة واســـتحقاق اهتمامها 
وحرصهـــا علـــى دعـــم ومســـاندة جهود 
المجتمـــع الدولـــي واألمـــم المتحدة من 
أجل إحال األمن والســـام واالستقرار 
واالزدهار في العالم”، مشـــيدا “بالجهود 
اإلنســـانية العظيمـــة مـــن عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، والمتابعـــة الحثيثة من ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، نظيـــر مـــا يولونـــه مـــن اهتمام 
والواعـــي  الحـــي  العالمـــي  بالضميـــر 
كفيـــل ومحاولة تعزيـــز توحيد الجهود 
وتســـخير الطاقـــات الوطنيـــة من أجل 

خيـــر البشـــرية جمعـــاء بهـــدف تحقيق 
تطلعـــات شـــعوب العالـــم لتحقيق حياة 
حـــرة كريمـــة آمنـــة ومزدهـــرة للبحرين 

والعالم”.
لـــه،  تصريـــح  فـــي  السيســـي  وأشـــار 
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للضميـــر الذي 
يصـــادف الخامـــس من أبريـــل كل عام، 
إلى اســـتجابة األمم المتحـــدة للمبادرة 
اإلنســـانية العظيمـــة والتـــي تقـــدم بهـــا 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  لـــه  المغفـــور 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
رحمـــه هللا، وذلـــك مـــن خـــال اعتمـــاد 
الخامـــس من ابريل يوما للضمير، األمر 
الـــذي يعـــزز المنهـــج اإلنســـاني الحكيم 
الـــذي ســـارت عليـــه المملكة فـــي العهد 
الزاهـــر لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، من 

جعل قيم ومبادئ التســـامح والتعايش 
وثقافة الســـام واألمن ركيزة أساســـية 
تقـــوم عليهـــا جهـــود التنميـــة الوطنيـــة 
االهتمـــام  “أن  وأضـــاف  المســـتدامة”. 
والمتغيـــرات  بالتطـــورات  الســـامي 
المتســـارعة التي يشـــهدها العالم اليوم 

بتكاتـــف  العمـــل  الجميـــع  علـــى  تحتـــم 
وتعاون للحفاظ على مكتســـبات الدول 
والشـــعوب وتعزيزهـــا، وجعـــل الضمير 
المشـــترك  للعمـــل  األساســـية  الركيـــزة 
بيـــن مختلـــف الشـــعوب والـــدول، لبناء 
مجتمعات آمنة ومستقرة، وتعيش في 
أمن وسام وتعايش ومحبة، وهو األمر 
الـــذي جعلتـــه القيـــادة الرشـــيدة ُنصب 
أعينهـــا خصوصا في ظل هذه الظروف 
االســـتثنائية”. وشـــدد السيســـي، علـــى 
“أهميـــة إعـــاء قيمة الضمير اإلنســـاني 
كمرجـــع مهم في توجيه أنظار المجتمع 
الدولي في مواجهة التداعيات المدمرة 
للحـــروب والنزاعات”، مبيًنـــا أن “العالم 
اليوم أحـــوج ما يكـــون لتطبيق مبادرة 
البحريـــن والتي عرفت منـــذ األزل بأنها 

مهد تاقي الحضارات”.

محمد السيسي البوعينين

ممدوح الصالح

^ اســـتذكرت النائب سوسن كمال 
مبـــادرة األميـــر الراحـــل صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة طيـــب هللا ثراه، وذلك بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للضميـــر، مشـــيرة إلـــى 
أن المبـــادرة أضافـــت لمملكـــة البحريـــن 
مساهمة جديدة على المستوى العالمي 
منـــه رجـــل الدولـــة الجليـــل، ذي القلـــب 

األصيل والتاريخ الطويل.
وأكـــدت النائب أن نجاح هـــذه المبادرة 
بحصولهـــا علـــى االعتمـــاد الرســـمي من 
قبـــل منظمة األمم المتحدة أتى تدعيًما 
للنهـــج الملكـــي الســـامي لعاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، حيـــث ســـنَّ األميـــر الراحـــل 
مناســـبة عالميـــة تدعـــو لاحتـــكام إلـــى 
الضميـــر كركيزة مشـــتركة في الشـــعور 
بالمســـؤوليات  واإلحســـاس  اإلنســـاني، 
المترتبـــة علـــى مـــا يعيشـــه العالـــم مـــن 

نزاعات وحروب وصراعات وكوارث.
البحريـــن  مملكـــة  أن  كمـــال  وأردفـــت 

ستستمر بتقديم المبادرات واالبتكارات 
والرســـائل المتقدمة الداعمـــة والمعززة 
لتطلعـــات العالـــم إلـــى حقوق اإلنســـان، 
بالرؤيـــة  والســـام،  التعايـــش  وقيـــم 
االستراتيجية المتقنة للحكومة برئاسة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، فحفظ هللا قيـــادة البحرين 
اإلنســـاني،  للضميـــر  مشـــعًا  الرشـــيدة 

وحفظ البحرين رمًزا للسام.

كمال: “خليفة بن سلمان” 
رجل دولة وتاريخ طويل

سوسن كمال

الخارجيـــة  لجنـــة  عضـــو  أكـــد   ^
يـــوم  أن  الـــذوادي  يوســـف  النائـــب 
الخامـــس مـــن أبريـــل مـــن كل عـــام هو 
واحـــد من اإلنجـــازات األمميـــة الكثيرة 
لمملكـــة البحرين والتي أرســـى دعائمها 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر الراحل 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه 
هللا، بتدشـــينه كيـــوم عالمـــي للضميـــر 
وذلك لمـــا توليه مملكة البحرين بقيادة 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة  من حرص 
علـــى أن تكـــون البحريـــن ذات دور بارز 
فـــي ما يحقق األمن والســـام والتنمية 

المستدامه في أجراء العالم .
وأكـــد النائـــب الـــذوادي بأن هـــذا اليوم 
شـــعوب  لـــدى  القويـــه  اإلرادة  يعكـــس 
العالم بـــأن يكون الضميـــر العالمي أحد 
المرتكـــزات األساســـية التـــي يتـــم على 
أساســـها دفع مســـيرة العمـــل الجماعي 
أمانـــا  أكثـــر  عالـــم  أجـــل  مـــن  الدولـــي 

وإستقرارا .
وأضـــاف الـــذوادي بأن مشـــروع جالة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
الركيـــزة األساســـية التي قـــادت مملكة 
البحريـــن لمثل هذي اإلنجازات المؤثرة 
اإلنســـاني  التعايـــش  مجـــاالت  فـــي 
ودعم الســـام العالمـــي خاصة في ظل 
الظـــروف التي يمر بهـــا العالم حاليا في 

محاربة وباء كورونا.

الذوادي: األمير الراحل حقق 
إنجازا أمميا للبحرين

يوسف الذوادي

علي النعيميهشام العشيري

محمد بو حمود

باسم المالكي

local@albiladpress.com
يوم الضمير العالمي
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الراحل الكبير حظي بمكانة دولية رفيعة المستوى
أيـــادي آل خليفـــة الكـــرام البيضـــاء أضـــاءت الواحـــات وعمـــرت المســـاجد

النوعيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  أكـــد   ^
لحقوق االنســـان عضو لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس 
النـــواب النائـــب عمـــار البنـــاي، أن يـــوم 
الضمير الدولي والذي يصادف ٥ أبريل 
من كل عام ليســـت مناسبة تحتفي بها 
األمـــم المتحدة والعالم أجمع فحســـب 
بـــل هـــو أنجـــاز دولـــي يحســـب لمملكة 
البحرين اســـتجابة للمبادرة التي تقدم 
بهـــا المغفور له صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
رحمه هللا وهي داللة على ما حظي به 
المغفـــور له بـــاذن هللا تعالى من مكانة 
وثقـــل دولي رفيع المســـتوى رســـختها 
لتعزيـــز  الهادفـــة  وجهـــوده  مبادرتـــه 
الســـام العالمي ودفع مسارات التنمية 

المستدامة. 
وأضـــاف “أن العالـــم اليـــوم أحـــوج مـــا 
يكـــون لهـــذه المبـــادرة البحرينية ذات 
األصـــل الطيـــب فقـــد عرفـــت البحرين 
منـــذ األزل بأنها مهد تاقي الحضارات 
، دلمون الخالدة منذ أن كانت تستقبل 

األســـطول تلـــو اآلخر وترحـــب بالعالم 
وطبقاتهـــم  ألوانهـــم  بمختلـــف  أجمـــع 
وأطيافهـــم فجمعـــت ســـفرتها الدائرية 
لتقـــدم  والعامـــل  والبحـــار  القبطـــان 
لهـــم نفائـــس التمـــر الذهبـــي وتودعهم 
بالمشـــموم وهـــم عابـــري طريـــق بيـــن 
نخلـــة.  المليـــون  أم  البســـاتين  أروقـــة 
هـــي تلك الدانة التي عاش أهلها لحمة 
يتقاســـمون اللقمـــة فـــي العســـر واللين 
وضميرهـــم حـــي رجالهـــم فـــي البحـــر 
الواحـــد  كالجســـد  ونســـائهم  باألشـــهر 
ترعي وتخيـــط وتزرع وتربـــي وتكرم 
الضيـــف وتقـــوم بحق الجيـــرة وغيرها 
ممـــا هـــّون علـــى رب األســـرة دخـــول 
مرتـــاح  ضميـــره  ألن  البحـــار  معتـــرك 
فالمـــرأة البحرينيـــة نعـــم مـــن يخلـــف 

الزوج في بيته إن غاب” .
وأشـــاد البناي بـــدور البحرين الحديث 
فـــي “عمار توابعها في عهـــد آل خليفة 
الكرام فحكامهـــا حفظهم هللا ورعاهم 
األم  الجزيـــرة  بتعميـــر  ينشـــغلوا  لـــم 
فحســـب بل امتـــدت أياديهـــم البيضاء 

المـــدارس  الواحـــات وتبنـــي  لتضـــيء 
والمســـاجد وتقـــوم على نهضـــة الجزر 
التابعة لها لينعم الرعية بضمير حكامها 

المحب الستقرار ورفاهية الجميع” . 
وبّيـــن أن الوضـــع اليـــوم فـــي مملكـــة 
البحريـــن بقيادة جالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه 
وفـــي ظل جائحـــة كرونـــا - كوفيد ١٩ 
برهـــن للعالم أجمـــع اســـتحقاق انبثاق 
تلـــك المبادرة مـــن مملكـــة البحرين لما 
يشهده المقيم قبل المواطن من تذليل 

لكافة العقبـــات واالمتيـــازات المغايرة 
التـــي انتهجتهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  توجيهـــات  ظـــل 
فقـــد  هللا  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس 
أبهـــر العالـــم بحنكـــة قيادتـــه واحتواء 
األزمـــات بعصاميـــة والنهـــوض بجميع 
المتضرريـــن  وتعويـــض  القطاعـــات 
حاجـــة  وســـد  المتعففيـــن  وكفايـــة 
المعوزيـــن فكانـــت الحملـــة الوطنيـــة “ 
فينـــا خير “ والتـــي أطلقها ممثل جالة 
وشـــؤون  االنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أبلغ درس وأعظم مشـــهد راقبه 
القاصـــي والدانـــي فالضميـــر المرهـــف 
لشـــعب البحرين سابق كل مصطلحات 
المســـؤولية االجتماعيـــة وحـــب الخير 
وااليثار حتى بات العالم يرى البحرين 
مرتكـــزا  لميـــزان الوعـــي واالحســـاس 
والتصرفـــات  الســـلوك  يهـــذب  الـــذي 
المحـــب  االنســـاني  بالعمـــل  للنهـــوض 
للســـام والرامـــي لاســـتقرار ونهضـــة 

الشعوب.

مبادرة فقيد الوطن تقرب الشعوب
الدولـــي الجماعـــي  العمـــل  أســـس  لترســـيخ  محطـــة  النفيعـــي: 

^ أكـــد عضـــو مجلـــس النواب 
إبراهيـــم النفيعـــي أن يـــوم الضمير 
الذي يصـــادف الخامس مـــن أبريل 
يجســـد إهتمام مملكة البحرين في 
تعزيز السام العالمي ودفع مسيرة 
التنمية المســـتدامة الـــى األمام بما 
يكفل لشعوب المنطقة والعالم بناء 
الحياة الجديدة بعيدا عن النزاعات 
الحـــروب  واتـــون  والخافـــات 
أن  النفيعـــي  واوضـــح  المشـــتعلة. 
هذه المبادرة العالمية والتي جاءت 
اســـتجابة لصاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 

طيـــب هللا ثـــراه، لهـــا الـــدور األكيد 
وتقاربهـــم  الشـــعوب  تاقـــي  فـــي 
المســـئولية  مفاهيـــم  تعزيـــز  وفـــي 
االجتماعية والنظر لآلخرين، خارج 
الحـــدود الوطنية لتصـــل بمفاهميها 

الخيره الى كل بقاع العالم.
وبيـــن أن مملكة البحرين كانت منذ 
بدايـــات تأســـيس الدولـــة الحديثة 
مهتمه في ثقافتها ونهج الحياه لها 
كقيادة وحكومه وكشعب ألن تسهم 
في اســـتقرار الشـــعوب وفي نمائها 
وفـــي تنميتهـــا، ولقـــد تســـارع ذلك 
بشـــكل كبير فـــي العهـــد اإلصاحي 

لجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، عبر المؤسسات المعنية في 

ذلـــك بمقدمتهـــا المؤسســـة الملكية 
لألعمال االنسانية والتي لم توقفها 
الجائحـــة مـــن القيـــام بمســـئولياتها 
التاريخيـــة بالداخل والخـــارج معا.
واشـــار النفيعـــي بـــأن يـــوم الضمير 
لقـــراءه  حقيقـــة  محطـــة  العالمـــي 
لترســـيخ أســـس العمـــل الجماعـــي 
الدولـــي والمؤسســـات بيـــن الدول، 
وجعـــل الضميـــر كأداه بنـــاء فاعلـــة 
مـــع  والتعايـــش  التســـامح  لتعزيـــز 
والبطالـــة  الفقـــر  ومحاربـــة  اآلخـــر 
واإلبـــداع  االبتـــكار  وتشـــجيع 

واالختاف.

^ قـــال النائب عيســـى القاضي أن 
يـــوم الضميـــر العالمـــي الـــذي يحتفل به 
العالـــم فـــي الخامـــس من أبريـــل فرصة 
الســـلمية  بالطـــرق  للتمســـك  متجـــددة 
في حل المشـــكات والنزاعـــات الدولية 
وإزالة أســـباب التوتـــر التي تعيق جهود 
التنميـــة فـــي العالم وأن يســـتطيع الفرد 
أن يعيش بأمن وسام من خال إرساء 
األمـــن واالســـتقرار العالمـــي بعيـــدًا عـــن 
الصراعـــات والتوتـــرات والفقـــر والعـــوز 

والمرض.
وأشـــار إلـــى إن البحريـــن نمـــوذج لنشـــر 
الســـام والمحبة والدعـــوة إلى تكريس 
الرخـــاء  أجـــل  مـــن  الدوليـــة  الجهـــود 

واالســـتقرار وهـــذا مـــا تؤكـــده دعـــوات 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة الذي جعل البحرين 

واحـــة لانفتـــاح واالعتدال والتســـامح 
الذي يستوعب الجميع.

واشـــاد باحتفال العالم بهـــذا اليوم الذي 
خـــال  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  أطلقتـــه 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا بهدف 
إلهام الناس للتأمل في أنفسهم لتحقيق 

السام الداخلي.
إلـــى  القاضـــي  عيســـى  النائـــب  وأشـــار 
تجربـــة البحريـــن في مكافحـــة فيروس 
كورونـــا والقضاء علـــى الجائحة بجهود 
فريق البحرين برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

القاضــي: محاربة الفيــروس نموذج الســتنهاض الضمير
فقيد الوطن الكبير ُملهم في صناعة السالم

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  أكـــد   ^
النـــواب المستشـــار راشـــد بونجمة أن 
احتفـــاء العالـــم فـــي اليـــوم الخامـــس 
من شـــهر أبريـــل، انطاقا مـــن المبادرة 
البحرينية اإلنسانية للعالم أجمع، وفق 
الرؤيـــة الملكية الســـامية، تأكيد للنهج 
الحضـــاري واإلنســـاني الرفيـــع، لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وإبراز لرســـالة 
مملكة البحرين اإلنسانية في المجتمع 

الدولي.
المضنيـــة  بالجهـــود  بونجمـــة  وأشـــاد 
تبذلهـــا  التـــي  الحثيثـــة  والمتابعـــة 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيس 

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
الســـام  ثقافـــة  ونشـــر  دعـــم  فـــي 

وحقـــوق  والتســـامح،  والتعايـــش 
اإلنســـان واألمن واالســـتقرار، مع كافة 
وباعتبارهـــا  والمجتمعـــات،  الـــدول 
مـــن الثوابـــت الوطنيـــة الراســـخة في 
المستشـــار  مشـــيرا  البحريـــن،  مملكـــة 
إلى أن مبـــادرة اليـــوم الدولي للضمير 
ســـتظل ســـجا خالدا وحضاريا ضمن 
إســـهامات المملكة العالميـــة، في دعم 
جهود الســـام واإلنســـانية، وفق رؤية 
عالمية مشـــتركة، تســـمو بقيم ومبادئ 
التســـامح والتعايـــش، وتدعـــم جهـــود 
التنميـــة المســـتدامة، مـــن أجـــل عالـــم 
تســـوده المحبة والخيـــر، وينبذ الفرقة 
واإلرهاب، لصالح البشرية ومستقبلها.

االســتثنائية الظــروف  ظــل  فــي  مهمــة  محطــة 
بونجمة: سجل خالد ضمن إسهامات دعم جهود السالم

^ أشـــاد النائـــب بدر الدوســـري بما 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن بمناســـبة يوم 
الضميـــر العالمـــي فـــي مجاالت الســـام 
والتســـامح والتعايش بين الشعوب من 
خـــال تعزيـــز وترســـيخ مبـــادئ حقوق 
اإلنســـان، بما يســـير علـــى المنهـــج الذي 
البـــاد صاحـــب الجالـــة  خطـــه عاهـــل 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وبرعايـــة كريمة مـــن ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد وما أكد عليه في 
شـــتى الميادين ضمن المسيرة التنموية 
والمبـــادرات  الشـــاملة  والحضاريـــة 
الســـام  لتعزيـــز  المتعـــددة  الملكيـــة 
العالمي، وجعل الضمير اإلنســـاني يقوم 
على مبادئ عالمية مشـــتركة تؤكد على 
حق الشعوب في العيش الكريم وكذلك 

ترســـخ علـــى تقـــدم الـــدول وازدهارهـــا 
وقيـــم ومبـــادئ التعايـــش بيـــن الجميـــع 
هي القواسم المشتركة التي ُيبنى عليها 
تقـــدم الدول وازدهارهـــا، والثقافة التي 

تتفق عليها كل الشعوب.
واكـــد الدوســـري أهميـــة تعزيـــز ثقافـــة 

الســـام واألمـــان بمحبـــة وضميـــر مـــن 
أجـــل المســـاعدة علـــى ضمـــان تحقيـــق 
التنميـــة المســـتدامة، عبـــر طرق تشـــمل 
العمـــل مع المجتمعات، من خال تقديم 
الخدمـــات ولمســـاعدة لألخريـــن بـــدون 
تمييز والتشـــجيع على العفـــو والتراحم 

والتسامح بين األفراد والشعوب.
“تحـــرك  بأهميـــة  الدوســـري  وطالـــب 
المجتمع الدولي بشكل جماعي من أجل 
وضع رؤية شـــاملة لمعالجـــة التحديات 
واألمنيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
بأوضـــاع  النهـــوض  ألن   ، والصحيـــة 
االنســـانية يبدأ بإحال السام والصحة 
لتحقيق االســـتقرار واألمان، وخصوصًا 
مـــع ظهور جائحـــة كورونا ومـــا صاحبه 
مـــن تحديـــات جمـــه وصعوبـــات علـــى 

مستوى العالم.

التحــرك بشــكل جماعــي لمعالجــة التحديــات السياســية واألمنية
الدوسري: “الضمير” يعزز الوئام والسالم العالمي

^ أثنـــى النائـــب عبدالرزاق حطاب 
علـــى االنجـــازات البحرينيـــة المتعـــددة 
والتعايـــش  التســـامح  مجـــاالت  فـــي 
اإلنســـان،  حقـــوق  وتعزيـــز  والســـام، 
بمـــا يرســـخ التوجيهـــات الملكيـــة تحت 
قيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، وما 
أكـــد عليـــه مـــن تعزيـــز الســـام العالمي، 
واعتبـــار مبـــادئ التعايـــش بيـــن الجميع 
فـــي المملكـــة، احـــد القواســـم الراســـخة 
التـــي يبنـــى عليهـــا التقـــدم واالزدهـــار. 
واضـــاف “ال شـــك ان إقـــرار فريق العمل 
التحضيـــري للمجلـــس التنفيذي لمنظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)اليونســـكو( لمبـــادرة المغفـــور لـــه بـــإذن 
هللا ســـمو االميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة باعتمـــاد يـــوم خـــاص للضميـــر، 

إنجـــازات  لســـجل  قيمـــة  إضافـــة  يعـــد 
الراحل الكبير المتعددة، وامتدادا للنهج 
البحرينـــي كأحد األعضـــاء الفاعلين في 
تعزيز جهود المجتمع الدولي واالهتمام 
بالســـام والتضامـــن والتفاهـــم من أجل 
بناء عالم مستدام. وتعد مبادرة اعتماد 

يـــوم علمـــي للضميـــر خطـــوة إيجابيـــة 
ومبادرة رائدة تهـــدف إلى تذكير العالم 
أجمـــع بضـــرورة الحفـــاظ علـــى عاقات 
سلمية وودية تهدف إلى إحترام حقوق 
االنســـان بغـــض النظـــر عن لونـــه وعرقه 
ومنشـــئه ودينه. وهنأ حطاب االحتفال 
األولـــى  للضميرللمـــرة  الدولـــي  باليـــوم 
بعـــد اعتمـــاده مـــن قبل األمـــم المتحدة، 
مؤكدا ان تلـــك المبادرة البحرينية التي 
تـــم اعتمادها عالميا، تبعـــث على الفخر 
واالعتـــزاز، وتترجم ما تتســـم به الرؤية 
البحرينية في تعزيز الضمير اإلنســـاني، 
ال ســـيما مـــا يمـــر بـــه العالم مـــن ظروف 
فيـــروس  بســـبب  اســـتثنائية  صحيـــة 
تـــزال  ال  حيـــث   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
البحريـــن تســـجل نموذجـــا رائـــدا فيمـــا 

يتعلق بالضمير واإلنسانية.

حطاب: البحرين تسجل نموذجا رائدا في الضمير واإلنسانية
إضافة قيمة لسجل إنجازات الراحل الكبير المتعددة

^ أكـــد النائب أحمـــد العامر أن 
مملكـــة البحريـــن تخطـــو خطـــوات 
مهمـــة ومتواصلة في ســـبيل تعزيز 
مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان وترســـيخ 
قيـــم التعايش والتعدديـــة والتآخي 
عـــن  والبعـــد  العالـــم  شـــعوب  بيـــن 
الصراعـــات والطائفيـــة والعنصريـــة 
وكل ما من شأنه التأثير على األمن 
والســـلم العالمييـــن، مشـــيًرا إلى أن 
يوم الضميـــر العالمي لبنـــة وضعتها 
مملكـــة البحرين ليحتفـــل بها العالم 
ومعانيتهـــا  أهدافهـــا  فـــي  ويتمعـــن 
ويعمـــل علـــى تحقيقهـــا مـــن خـــال 

مظلة األمم المتحدة.
ولفت العامر إلى أن مبادرة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، فـــي 
إطـــاق يـــوم عالمـــي للضميـــر باتت 
اآلن ذا تأثيـــر إيجابـــي مـــن خـــال 
الجهود التي تبذلهـــا األمم المتحدة 
وحثهـــا دول األعضـــاء على إرســـاء 
الســـام العالمـــي، وتعزيـــز التكاتـــف 
والتعاون الدولـــي للمضي قدما في 
جهود التنمية المســــتدامة واالتزان 

بين الســـام والتنمية، وأنه ال سبيل 
لتحقيق واحدة دون األخرى.

الســـام  نزعـــة  إن  العامـــر:  وقـــال 
فـــي البشـــرية ســـوف تحـــل كثيـــرا 
مـــن المشـــكات التـــي تعانـــي منهـــا 
والجشـــع  الطمـــع  بســـبب  الشـــعوب 
لمصالـــح  والصـــراع  واالســـتغالية 
ضيقة ال تخدم اإلنسانية، وتتسبب 
فـــي نزاعات دوليـــة تتطلب تعاطي 
من نـــوع آخـــر للواقع العالمـــي التي 
والوقـــوف  الشـــعوب  لهـــا  تتعـــرض 
عندها وقفة تعاون دولية مشـــتركة 

من خال استنهاض الضمير.

العامر: كوكب بال نزاعات ومصالح ضيقة

^ قـــال النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي 
إن احتفـــال العالـــم بيـــوم الضميـــر دليل 
علـــى مكانـــة البحرين وســـعيها نحو أن 
يستمتع الفرد في كل بقاع العالم بحرية 
القـــول والعقيـــدة ويتحـــرر مـــن الفـــزع 
والنفـــاق ويتســـاوى الجميع في الكرامة 
والحقوق ويتعاملوا بروح اإلخاء بعيًدا 
عما تشـــهده كثيـــر من الـــدول صراعات 
وحـــروب وعنصرية وطائفية، الفًتا إلى 
أن مملكة البحرين واحة محبة وســـام 
وتدعو دائًما إلى تثبيت األمن والســـام 
والتعـــاون  التكاتـــف  وتعزيـــز  العالمـــي 
الدولـــي للمضي قدًما في جهود التنمية 

المسـتدامة.
اإلصاحـــي  المشـــروع  أن  إلـــى  وأشـــار 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، يرتكز إلى 
والحريـــات  اإلنســـان  حقـــوق  احتـــرام 
وتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية 
والتعايـــش الســـلمي بين جميـــع األديان 
والحضـــارات،  والثقافـــات  والمذاهـــب 
الكراهيـــة  علـــى  التحريـــض  وتجريـــم 

والطائفية أو العنـــف واإلرهاب، وجميع 
هـــذه القيـــم تصب في النهـــوض بضمير 

اإلنسان لعالم أفضل.
وذكـــر النائب الـــذوادي أن اعتماد األمم 
بيـــوم  الدولـــي  والترحيـــب  المتحـــدة 
الضميـــر العالمـــي يؤكد أهميـــة المقترح 
الـــذي تقدمـــت بـــه البحريـــن مـــن خال 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة )رحمه هللا(، وهو 
إنجـــاز دولـــي جديد ُيضاف إلـــى مملكة 

البحرين.

الذوادي: النهوض بضمير اإلنسان نحو عالم أفضل

إبراهيم النفيعي

عمار البناي

أحمد العامر

عبدالله الذوادي

راشد بونجمة

عبدالرزاق حطاببدر الدوسري
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قال األمين العام لجمعية البحرين 
لمراقبـــة حقـــوق اإلنســـان فيصـــل 
فوالذ إن اســـتجابة األمم المتحدة 
نوعهـــا  مـــن  الفريـــدة  للمبـــادرة 
كل  مـــن  أبريـــل   5 يـــوم  باعتمـــاد 
عـــام يوما عالميـــا للضميـــر، والتي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  أطلقهـــا 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
)طيـــب هللا ثـــراه(، إنما هـــي إنجاز 
دولـــي جديـــد ُيضـــاف إلى ســـجل 
إنجازات مملكة البحرين، وتعكس 
مـــا يحظى به ســـمو األمير الراحل 
من مكانة دولية رفيعة المســـتوى، 

وجهـــوده  مبادراتـــه  رســـختها 
الهادفـــة لتعزيـــز الســـام العالمـــي 
ودفع مسارات التنمية المستدامة.
مـــا  أحـــوج  اآلن  العالـــم  أن  ورأى 
يكـــون لهـــذه المبـــادرة البحرينية، 
الســـيما في الظروف الحالية التي 
يواجـــه العالـــم فيهـــا اليـــوم محنة 
وباء كورونا، والتي تتطلب تكاتًفا 
دولًيـــا، وصحـــوة ضميـــر عالميـــة، 
للتعامـــل مـــع آثـــار هـــذه الجائحـــة 
العالميـــة، فالضميـــر هو مـــا يجعل 
اإلنسان مســـؤواًل وملتزًما أخاقًيا 
أمام اآلخريـــن، وهو ميزان الوعي 

واإلحســـاس الـــذي يهذب الســـلوك 
والتصرفـــات، للقضـــاء علـــى هـــذا 

الوباء.

ولفـــت إلـــى أن االحتفـــال بــــ “يوم 
الضمير العالمي” يعكس ما يحظى 
به ســـمو األمير الراحـــل من مكانة 
وثقل دوليين، الســـيما على صعيد 
مبادرات ســـموه وجهوده إلرســـاء 
الســـام العالمي، وتعزيـــز التكاتف 
والتعـــاون الدولـــي للمضـــي قدمـــا 
في جهود التنمية المسـتدامة، في 
إطار قناعات ســـموه التـــي خبرها 
سموه لسنوات عديدة، واختصرها 
فـــي رؤية حكيمـــة ومتزنة بشـــأن 
أهميـــة الضميـــر اإلنســـاني إلنقـــاذ 

عالمنا اليوم.

الراحل الكبير امتلك ضميًرا إنسانيا قائما على العدل والسالم

مبادرة فقيد الوطن تنير دروب المجتمع الدولي

ــن ــم باألمـ ــة تنعـ ــات دوليـ ــق مجتمعـ ــة لتحقيـ ــة حقيقيـ ــكال: فرصـ النـ

ــح ــام ــس ــت ــام والـــتـــفـــاهـــم وال ــس ــل ــن واحـــــة ل ــري ــح ــب ــاك: ال ــمـ ــسـ الـ

أمانـــة  مجلـــس  عضـــو  أعـــرب 
العاصمـــة عبدالواحد النكال عن 
فخـــره باعتمـــاد األمـــم المتحدة 
كان  للضميـــر  الدولـــي  لليـــوم 
بمبـــادرة بحرينيـــة انطلقـــت من 
تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
وأن هذه المبادرة انســـجمت مع 
مـــا امتلكـــه المرحوم مـــن ضمير 
وقيـــم  وأفـــكار  ورؤى  إنســـاني 
واحتـــرام  العـــدل  علـــى  قائمـــة 

الحقوق والحب والسام.
واشـــار إلى أن المبـــادرة “جاءت 
والكرامـــة  للتســـامح  تعزيـــًزا 

اإلنسانية وهو ما تنتهجه مملكة 
البحريـــن بقيـــادة عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، مـــن خـــال 
دعمها للجهـــود األممية لتحقيق 

السام المنشود”.
وذكـــر “إن االحتفال بهـــذا اليوم 
الدولـــي للضميـــر يشـــكل فرصة 
المســـاعي  لتوحيـــد  حقيقيـــة 
مجتمعـــات  لتحقيـــق  الدوليـــة 
تنعم باألمن واالستقرار وخالية 
من النزاعـــات، وذلك لما للضمير 
من أدوار إنسانية تنطلق أساًسا 
البعـــد  ذات  القضايـــا  لمواجهـــة 
تكـــون  أن  ويمكـــن  اإلنســـاني. 

جائحـــة كرونا التـــي غزت العالم 
مثاال لتلك القضايا والتي تدّخل 
فيهـــا الضمير اإلنســـاني العالمي 
بشـــكل عـــام. والحمـــد للـــه فلنـــا 

الفخر بمملكة البحرين أن تكون 
مواجهـــة هـــذه الجائحة من قبل 
الحكومـــة الموقـــرة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة و، بمثابة العمل الحقيقي 
للضمير اإلنســـاني حيث أتاحت 
للجميع مـــن مواطنين ومقيمين 
على حد الســـواء بتلقي الفحص 
والعاج واللقاح مجاًنا. كما نعبر 
عـــن فخرنـــا واعتـــزاز نا بشـــعب 
البحريـــن لما يتحلـــى به من قيم 
التســـامح والتعاطف واالحترام 
ومعنـــى  ينســـجم  وبمـــا  لآلخـــر 

الضمير اإلنساني.

قالت النائب الســـابق جميله الســـماك 
ان المبـــادرة البحرينيـــة الدوليـــة غير 
المســـبوقة والتـــي تبناهـــا المغفور له 
صاحب الســـمو الملكي االمير خليفة 
هللا  طيـــب  خليفـــة  ال  ســـلمان  بـــن 
ثـــراه، واقرتهـــا “اليونســـكو” باعتبـــار 
الخامـــس مـــن ابريـــل يـــوم الضميـــر 
العالمـــي، هـــو إنجـــاز يضـــاف لســـجل 
انجازات البحرين بل هي اضاءه من 
االضـــاءات التي تنير دروب المجتمع 
الدولي تقودها مملكة البحرين راعية 
الســـام نحـــو افاق رحبه من الســـام 

واالندماج والتضامن والتفاهم.
واشـــارت إلى أن هذه المبـــادره التي 
االمـــم  اعضـــاء  جميـــع  بهـــا  رحبـــت 
المتحده و الجميع يسير على هداها 
باالحتفـــال بهـــذا اليـــوم الـــذي اصبح 
تقـــدم  معالـــم  مـــن  ومعلمـــا  نبراســـا 
مملكه البحرين في حقوق االنســـان، 

حيـــث انتهجـــت هـــذا النهـــج بـــرؤى 
ثابتـــه بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــه الملـــك حمـــد بن عيســـى ال 
خليفـــة وبخطـــى متقدمـــه ومتابعـــه 
حثيثة من ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي االمير سلمان 
بن حمد ال خليفة وفق استراتيجية 
واضحـــة المعالـــم نحـــو المزيـــد مـــن 
التقـــدم وما زالت البحرين وســـتظل 
تسير بثوابت راسخة وبتكاتف ابناء 
الشـــعب البحرينـــي المخلص لقيادته 
حيـــث جـــاءت التشـــريعات الوطنية 
لتعكـــس احترام الحقـــوق والحريات 
ومـــن أمثلـــة هـــذه التشـــريعات تلـــك 
الـــرأي و العقيـــدة  المتعلقـــة بحريـــة 
و كفالـــة حقـــوق العمالـــة الوطنيـــة و 

األجنبية و تجريم اإلتجار بالبشر”.
وذكـــرت “ان انضمام البحرين للعديد 
مـــن االتفاقيات اإلقليميـــة و الدولية 

لحقـــوق  العربـــي  الميثـــاق  ومنهـــا 
اإلنســـان، واالتفاقية الدولية للقضاء 
على كافة أشـــكال التمييـــز العنصري 
والعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق 
والحقـــوق   ، والسياســـية  المدنيـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعية والثقافية 
واتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
التمييـــز ضد المـــرأة وغيرهـــا الكثير 

ماهـــو اال دليـــل علـــى اســـتراتيجية 
مملكة البحرين النيرة والتي تســـيير 
والتفاهـــم  والســـام  الوئـــام  نحـــو 

والتسامح”.
واضافت “ان تعزيز آليات المشـــاركة 
الســـلطة  خـــال  مـــن  السياســـية 
النـــواب  بغرفتيهـــا  التشـــريعية 
المنظومـــة  واســـتكمال  والشـــورى، 
اســـتقالية  بتأكيـــد  الحقوقيـــة 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
وإنشـــاء  باريـــس،  لمبـــادئ  وفًقـــا 
بـــوزارة  للتظلمـــات  العامـــة  األمانـــة 
الداخلية ومفوضية حقوق السجناء 
التحقيـــق  ووحـــدة  والمحتجزيـــن، 
الخاصة بالنيابة العامة، واســـتقالية 
وزاره  فـــي  العـــام  المفتـــش  مكتـــب 
الداخليـــه هـــو دليل اخـــر على مضي 
النزاهـــة  نحـــو  البحريـــن  مملكـــة 

والشفافية”.

 البالد

 البالدالبالد

 البالد

قال رئيس مجلـــس أمانة العاصمة 
صالـــح طـــرادة: مـــا أحوجنـــا اليوم 
وفي هذا العالم المتسارع األحداث 
والتغيـــرات إلـــى أن نذّكـــر أنفســـنا 
التعـــاون  إلـــى  الملحـــة  بالحاجـــة 
والتكاتـــف في نشـــر ثقافة الســـام 

والمحبة بين جميع شعوب العالم.
أن  أمـــس:  فـــي تصريـــح  وأضـــاف 
اآلن  نعيشـــه  نحـــن  الـــذي  الوضـــع 
مـــن المعانـــاة مـــن فيـــروس كورونا 
وآثـــاره االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
والصحيـــة هـــو الـــذي يدعونـــا إلـــى 
الولوج إلى أعماق أنفسنا لنستخرج 
منهـــا ما يحثنا على مســـاندة ودعم 
الســـلمي  التعايـــش  مبـــادرات  كل 
المتبـــادل  االحتـــرام  علـــى  المبنـــي 
والتنميـــة  التقـــدم  إلـــى  والتطلـــع 
المســـتدامة والمحافظة على البيئة 

الحديثـــة  التقنيـــات  واســـتغال 
للصالح العام وخير البشرية، مقّدًرا 
الســـمو  صاحـــب  مبـــادرة  ومثًمًنـــا 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة رحمـــه هللا لاحتفال باليوم 
ليـــس  ذلـــك  وأن  للضميـــر  الدولـــي 
باألمـــر الغريـــب علـــى قائـــد عظيـــم 
واإلقليـــم  للوطـــن  الكثيـــر  أعطـــى 

والعالم.

قال النائب الســـابق جال المحفوظ 
لصحيفـــة البـــاد إن اليـــوم الدولـــي 
المتميـــزة  المكانـــة  يؤكـــد  للضميـــر 
لمملكة البحرين والتي استطاعت أن 
تحوز مبادرتها التي أطلقها المغفور 
لـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة على 
اجماع منظمة األمم المتحدة لتبني 
هـــذا اليـــوم واعتماده رســـميا ضمن 
أجندة األيام األممية. وذكر بأن هذا 
اليـــوم بدأ ينـــال اهتمامـــا متصاعدا، 
وبخاصة ما يحمله من قيم الســـام 
والتعايش والنبل االنساني، ومشيرا 
الـــى أن اليـــوم الدولـــي للضميـــر هو 
يوم من أجل اشاعة ثقافة التسامح 
واســـتنهاض الهمـــم مـــن أجـــل مزيد 
مـــن العمـــل والتفانـــي والبـــذل فـــي 
سبيل األوطان والشـــعوب وقادتها. 
وأكـــد أن البحرين هـــي نموذج ملهم 
لبقية البلدان في مبادراتها بمختلف 
األصعـــدة، وأبهـــرت العالـــم بقدرتهـــا 
على ادارة الملفات الصعبة، وآخرها 

مـــا جرى مـــع جائحـــة كورونا، حيث 
تميزت ادارتها بالمســـاواة االنسانية 
بيـــن جميـــع مـــن يعيش علـــى تراب 
هذا الوطـــن الغالي، حيـــث لم تفرق 
الدولـــة بيـــن المواطـــن أو المقيم أو 
الزائر، ومنحـــت الجميع حق العاج 
المجانـــي مـــن الفيـــروس، وأتاحـــت 
تلقـــي التطعيـــم بالمجـــان للجميـــع، 
التـــي  المبـــادئ  أن  يؤكـــد  مـــا  وهـــو 
يحملهـــا اليـــوم الدولـــي للضمير هي 
أفعـــال بحرينيـــة يعمـــل عليها فريق 
البحريـــن بقيـــادة ولي العهـــد رئيس 

مجلس الوزراء.

طرادة: األمير خليفة قائد عظيم أعطى الكثير للوطن

المحفوظ: يوم الضمير إلشاعة السالم والنبل اإلنساني

فيصل فوالذ: يقظة الضمير حاجة ملحة في ظل انتشار جائحة كورونا
^
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قال رئيـــس جمعية مدينة عيســـى 
مجـــدي  االســـتهاكية  التعاونيـــة 
النشـــيط إن اليـــوم العالمي للضمير 
األميـــر  ســـمو  مبـــادرة  وفـــق  جـــاء 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  الراحـــل  
خليفـــة رحمـــه هللا، وهـــذا يحســـب 
لسموه ولمملكتنا الحبيبة البحرين، 
حيـــث يعّزز من مكانة البحرين بين 

الدول.
وأضاف: أن اليـــوم العالمي للضمير 
هـــو تذكيـــر بتعزيز معانـــي ومبادئ 

التكاتف والتعاون بين الشعوب”.
الواضـــح  النهـــج  أن  واختتـــم: 
لمملكتنا الحبيبة متمثل في اإلخاء 

والتعايـــش والدعـــوة للتضامن في 
إطار مبادرة سموه، من أجل إرساء 
المنطقـــة  فـــي  والمحبـــة  الســـام 

والعالم.

قالت العضو الســـابق بمجلس أمانة 
العاصمـــة مرام الشـــربتي: إن العهد 
الزاهر لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
جعـــل مـــن قيم ومبـــادئ التســـامح 
والتعايـــش وثقافة الســـام واألمن 
ركيزة أساســـية تقـــوم عليها جهود 

التنمية الوطنية المستدامة.
األمـــم  اعتمـــاد  إن  وأضافـــت: 
المتحـــدة الخامـــس مـــن أبريل من 
ـــا للضميـــر بناًء  كل عـــام يوًمـــا دوليًّ
على مبادرة أطلقها صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
مـــن  يعـــّزز  آل خليفـــة رحمـــه هللا، 
ـــا كما  مكانـــة مملكـــة البحريـــن دوليًّ
يبـــرز الجهـــود الرفيعة والمســـاعي 
المملكـــة  تبذلهـــا  التـــي  الحثيثـــة 
في دعـــم الجهـــود العالميـــة لتعزيز 
السام والتســـامح والتعايش ونبذ 

التعصب واإلرهاب والتطرف.
تـــم  حيـــن  بالقـــول:  وأوضحـــت 
اعتمـــاد اليوم الدولـــي للضمير كان 
الدولـــي  المجتمـــع  تحفيـــز  بهـــدف 
علـــى نشـــر قيـــم الســـام والمحبـــه 

والتعـــاون الذي يســـهم في تحقيق 
عالـــم آمـــن ومســـتقر وعلـــى إقامة 
عاقات سليمة وودية على أساس 
احترام حقوق اإلنســـان والحريات 
األساسية للناس جميًعا دون تمييز 
بســـبب العـــرق أو الجنـــس أو اللغة 
أو الدين. خاتمـــة بالقول، رحم هللا 
األميـــر خليفه بـــن ســـلمان صاحب 
مبادره اليـــوم الدولي للضمير الذي 
هو مناسبة لتحديد األطر والقواعد 
لتفعيـــل وإحيـــاء الضميـــر العالمـــي 
كقيمـــة إنســـانية جامعـــة تدعو إلى 
الســـام والمحبـــة وكل مـــا يحقـــق 

الخير والحق والعدالة والمساواة.

النشيط: تعزيز مكانة البحرين بين الدول

الشربتي: إبراز جهود نبذ اإلرهاب والتطرف
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البحرين ستظل فخورة باإلنجاز الدولي لألمير الراحل
قـــال  النائب الســـابق حمد الدوســـري أن 
إقرار فريق العمـــل التحضيري للمجلس 
التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلـــوم والثقافـــة “اليونســـكو” مبـــادرة 
المغفور له سمو األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، طيـــب هللا ثـــراه، لاحتفـــال 
باليـــوم الدولي للضمير باعتباره وســـيلة 
لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولـــي لتعزيز 
الســـام واالندماج والتضامـــن والتفاهم 
مـــن أجل بناء عالم مســـتدام، هي ذكرى 
وإنجـــاز دولـــي للبحريـــن حققـــه األميـــر 
الراحـــل وســـتظل البحريـــن تفخـــر بهذا 
اإلنجاز البعيـــد المدى الذي يحافظ على 

أهمية التعايش وحقوق االنسان.
وأكـــد الدوســـري “تتجلى مبادرة ســـموه 
الســـابقة لألوضـــاع الراهنـــة والتي الزلنا 
نعيش تداعيات جائحة فيروس كورونا 
بعـــد مرور أكثـــر من عام على انتشـــارها 
والتـــي يجـــب التصـــدي لهـــا عـــن طريق 
المجتمـــع الدولـــي بكل طاقاتـــه وخاصًة 

تقديم المساعدة للدول الغير قادرة على 
مواجهة هذه الجائحة”.

واشـــار الـــى أن البحريـــن نجحـــت فـــي 
الدوليـــة  االشـــادات  علـــى  الحصـــول  
مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة بالتدابير 
واإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي حققتها 
صحـــة  علـــى  المحافظـــة  ســـبيل  فـــي 
المواطنيـــن والمقيميـــن، بفضـــل بفضـــل 
توجيهـــات القيـــادة وعلى رأســـها جالة 
عاهل الباد وبدعم ومســـاندة من ســـمو 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء الذي 
نجح ســـموه في قيادته المتميزة لفريق 

البحرين.
وأوضـــح أن “اليـــوم الدولـــي للضمير هو 
انجـــاز للبحريـــن حققـــه األميـــر الراحـــل 
نســـتذكر  ســـنبقى  والتـــي  هللا،  رحمـــه 
للبحريـــن  ســـموه  بذلهـــا  التـــي  الجهـــود 
والتـــي كان حريـــص كل الحـــرص علـــى 
االســـتماع الـــى كافة ما ينشـــر ويســـتمع 
إلـــى مقترحاتنـــا وكان قريًبـــا منـــا وكان 

يبادلنـــا حًبـــا بحـــب وعودنا ســـموه دائًما 
طلبـــات  لكافـــة  الـــوزراء  توجيـــه  علـــى 
المواطنين، فشـــعب البحرين لن ينســـى 
هـــذه التضحيـــات والجهـــود التـــي بذلها 

سموه للبحرين والعالم”.
وأضـــاف  أن مبـــادرة األميـــر الراحل هي 
اإلنســـان  تعزيـــز حقـــوق  تدعـــم  جهـــود 
للعالـــم  رســـالة  إيصـــال  علـــى  والعمـــل 
بأهمية التماســـك ونبذ العنف والتطرف 

واإلرهـــاب، وأهمية أن يحظى االنســـان 
فـــي كل دول العالم بكل حقوقه ليعيش 
حيـــاة كريمـــة ملؤهـــا المحبـــة والتآلـــف 

بعيًدا عن أجواء التوتر والحروب.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للضمير هي 
فرصـــة لزيـــادة الوعـــي العالمـــي بأهمية 
تكريس هذه المبادئ السمحة واالنطاق 
نحـــو تعزيزهـــا علـــى أرض الواقـــع بمـــا 
المتميـــزة  الصـــورة  ويعكـــس  يحققهـــا 
لهـــذه الدول نحـــو التزامهـــا باالتفاقيات 
الدولية وبأهمية تعزيز وتكريس حقوق 

االنسان.
وبيـــن النائب الســـابق أن مبـــادرة األمير 
الراحل هي صورة متكاملة ومستفيضة 
تنـــم عن حكمـــة ودراية تامـــة باألوضاع 
العالميـــة وبأهمية تحقيـــق هذه المبادرة 
لترسيخ قيم السام والحوار والتضامن 
الدولي بشتى أشـــكاله لتنعم دول العالم 
بالطمأنينيـــة والســـكينة والرخـــاء بعيًدا 

عن أجواء العنف والتطرف.

البالد



قـــال وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة  الشـــيخ ســـلمان 
نموذًجـــا  صنعـــت  البحريـــن  مملكـــة  إن 
برامـــج  وفـــق  الجائحـــة  إلدارة  ناجًحـــا 
تحفيـــز  إلـــى  تهـــدف  واســـتراتيجيات 
االقتصـــاد الوطني، كمـــا أنها حققت أداًء 
متميـــًزا فـــي ظل مـــا تقدمـــه مـــن رعاية 
صحية مجانية شـــملت كافة اآلليات من 
فحـــص وتتبع وعـــاج وتوفيـــر التطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-(، 
حيـــث بلـــغ مجمـــوع جرعـــات التطعيـــم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( 
المقدمة للمواطنيـــن والمقيمين أكثر من 
800 ألـــف جرعـــة حتـــى اآلن، مـــا جعلهـــا 
تنـــال إشـــادة عالمية واســـعة تقديـــًرا لما 
تبذلـــه مـــن جهـــود متواصلـــة لمواجهـــة 

الجائحة وتبعاتها.
ونّوه بأن المملكـــة أعطت األولوية لدعم 
االقتصـــاد الوطني واســـتمرارية القطاع 
الخاص باعتباره أحد القطاعات الحيوية 
المهمـــة الرافدة لاقتصاد الوطني، حيث 
تـــم إطاق حزمة ماليـــة واقتصادية في 
مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى اآلن 
4.5 مليار دينار، أي ما يعادل ثلث الناتج 

المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين.
جـــاء ذلـــك خـــال مشـــارك الوزيـــر فـــي 

االجتمـــاع االفتراضي الـــذي عقده البنك 
الدولـــي عـــن االســـتثمار فـــي رأس المال 
فيـــروس  جائحـــة  عصـــر  فـــي  البشـــري 

كورونا )كوفيد19-(.
 وخـــال االجتمـــاع، أكـــد وزيـــر الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي خـــال الكلمـــة التي 
وضعـــت  البحريـــن  مملكـــة  بـــأن  ألقاهـــا 
االســـتثمار فـــي العنصـــر البشـــري هدًفـــا 
وخططهـــا  برامجهـــا  لكافـــة  ا  أساســـيًّ
التنمويـــة، وحرصت علـــى مواجهة كافة 
التحديات التي فرضتها جائحة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( بما يحقـــق التوازن 
بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين 
ودعم االقتصاد، مشيًرا إلى ما تم اتخاذه 
من إجـــراءات احترازيـــة وتدابير وقائية 
الحفـــاظ علـــى  فـــي  أســـهمت  اســـتباقية 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
وأضاف وزير المالية واالقتصاد الوطني 
أن مـــا حققتـــه مملكـــة البحريـــن خـــال 
الســـنوات القليلة الماضية مـــن تطورات 
كبيـــرة فـــي قطاعـــي الصحـــة والتعليـــم، 
حيـــث احتلـــت المملكـــة المرتبـــة الثانية 
ـــا فـــي مؤشـــر رأس المـــال البشـــري  عربيًّ
2020 الصـــادر عـــن البنـــك الدولي والذي 
يركـــز علـــى قطاعـــي الصحـــة والتعليـــم، 
لألفـــراد  المحتملـــة  اإلنتاجيـــة  ويقيـــس 
ســـن  بلوغهـــم  بعـــد  حديثـــًا  المولوديـــن 

المملكـــة  أحـــرزت  كمـــا  الثامنـــة عشـــرة. 
تحســـًنا فـــي النتيجـــة الكليـــة علـــى مدة 
العشـــر السنوات الماضية. حيث ارتفعت 
0.60 نقطـــة عـــام  نتيجـــة المؤشـــر مـــن 
2010 إلـــى 0.65 نقطـــة فـــي تقييـــم عام 
متوســـط  مـــن  أعلـــى  يعـــد  ممـــا   ،2020
منطقة الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا، 
منّوًهـــا بما اكتســـبه مشـــروع رأس المال 
البشري من زخم واعتراف عالمي، حيث 
تتعـــاون أكثـــر مـــن 80 دولـــة ضمـــن هذا 

اإلطار المنسق.
الشـــيح  بيـــن  التعليـــم  بـــدور  وإيماًنـــا   
ســـلمان أن مملكة البحرين حرصت على 
مواصلـــة العمليـــة التعليميـــة خال فترة 
الجائحـــة بتوفيـــر خيـــارات التعلـــم عـــن 
بعـــد ضمـــن منظومـــة تعليميـــة متكاملة 
تضمن اســـتمرارية التعلم وتحافظ على 
جـــودة المخرجـــات التعليمية تحت هذه 

الظروف االستثنائية. 
 وفي سياق متصل، أكد الوزير على دور 

االســـتدامة البيئية في تحقيـــق التعافي 
دمـــج  يتـــم  أن  وأهميـــة  االقتصـــادي، 
مفاهيم البيئة المستدامة ضمن المراحل 
التعليميـــة المبكرة لألفـــراد في المدارس 
واســـتمرارها ضمـــن مناهـــج الجامعـــات 
والكليـــات، ممـــا يمّهـــد إلى التحـــول نحو 

الوظائف الخضراء.
 ونـــّوه الوزير بأن البنية التحتية الرقمية 
الرائـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن انعكســـت 
التحـــول  تســـريع  علـــى  الفتـــة  بصـــورة 

الرقمـــي للخدمـــات الماليـــة والقطاعـــات 
االقتصاديـــة خـــال فتـــرة الجائحـــة مما 
الخدمـــات  وكفـــاءة  جـــودة  مـــن  عـــّزز 

المتاحة لألفراد والمؤسسات.
كما دعا االجتماع إلى ضرورة االستمرار 
فـــي التعاون البنـــاء لتطويـــر رأس المال 
البشـــري وتوفير كافة الســـبل الداعمة له 
خصوًصـــا في ظل ما تشـــهده الدول من 
تحديـــات وتداعيـــات فرضتهـــا جائحـــة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

التطعيمات تقترب من المليون... و4.5 مليارات دينار للحزمة المالية
وزيـــر الماليـــة: التحـــّول نحـــو الوظائـــف الخضـــراء... واألولويـــة لدعـــم االقتصـــاد الوطنـــي

بن دينة: تطور نشط لالستثمار في سوق الطاقة النظيفة بالبحرين
شــارك المبعوث الخاص لشــؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة  محمد بن مبارك بن دينه في الحوار اإلقليمي 
لتغيــر المنــاخ الــذي عقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة برئاســة ســلطان بن أحمد الجابــر المبعوث الخاص لدولة 
اإلمارات لشــؤون التغير المناخي ومشــاركة جون كيري المبعوث الرئاســي األمريكي لشــؤون تغير المناخ وألوك شــارما رئيس 
الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول تغير المناخ، باإلضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين 

بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 وخال الجلسة الحوارية أشاد المبعوث 
الخاص لشؤون المناخ بالجهود المتميزة 
التـــي تقوم بهـــا دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة تجـــاه توحيـــد الـــرؤى الدولية 
لمواجهة تغير المناخ، مشـــيرا إلى أهمية 
مثل هذه اللقـــاءات الحوارية التي تعزز 
التعـــاون اإلقليمـــي والدولـــي مـــن أجـــل 
تســـريع وتيـــرة العمـــل المناخـــي وتمهـــد 
الطريـــق نحو االســـتعداد الدولي األمثل 
لمؤتمـــر الـــدول األطـــراف فـــي اتفاقيـــة 

.)COP26( األمم المتحدة لتغير المناخ

 وأكـــد ضـــرورة بحـــث الجـــدوى الماليـــة 
للمشـــاريع مـــع القطـــاع المالي، وإشـــراك 
مؤسســـة النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولي 
والمصـــارف المركزيـــة فـــي اإلجـــراءات 

التمويليـــة لمشـــاريع المنـــاخ منوهـــا إلى 
لبنـــاء  المتقدمـــة  الـــدول  دعـــم  أهميـــة 
القـــدرات ونقـــل التكنولوجيـــا مـــن أجـــل 
المضـــي قدما نحو بيئـــة مناخية مائمة، 
المؤسســـي  االســـتثمار  أن  إلـــى  مشـــيرا 
بمملكـــة  النظيفـــة  الطاقـــة  ســـوق  فـــي 
البحريـــن فـــي تطـــور مســـتمر علـــى رغم 
المســـاحة الجغرافية المحـــدودة لمملكة 
البحريـــن، حيـــث لعبـــت رؤيـــة البحريـــن 
االقتصادية 2030 دورا كبيرا في توجيه 
االســـتثمارات لتقنيـــات الطاقـــة النظيفة 

التـــي تقلل من انبعاثـــات الكربون وتحد 
مـــن التلـــوث وتعـــزز العمـــل علـــى توفير 

مصادر الطاقة المستدامة.
 ودعـــا  بـــن دينـــه، الـــدول األطـــراف في 
اتفاقيـــة األمم المتحدة اإلطارية بشـــأن 
تغيـــر المنـــاخ، إلى المشـــاركة في ورشـــة 
العمل التي ســـتحتضنها مملكة البحرين 
لمناقشة التقنية الخضراء والطريق إلى 

غاســـكو وتحديات اتفاق باريس وذلك 
بالتعاون مع المملكة البريطانية المتحدة 
وبمشاركة الواليات المتحدة االمريكية، 
معربا في الوقت ذاته عن ترحيب مملكة 
البحريـــن بتبـــادل المعلومـــات والخبرات 
مع مختلـــف الدول في مجـــال التقنيات 
المؤسسية الحديثة التي تهدف للحفاظ 
علـــى البيئـــة والتخفيـــف مـــن آثـــار تغير 

المناخ والنهوض بالطاقة المستدامة.
 وتطرقت الجلسة الحوارية إلى العديد 
من الموضوعات المعنية بتسريع اعتماد 
حلـــول الطاقـــة المتجددة، واستكشـــاف 
الجديـــدة  الطاقـــة  مصـــادر  إمكانيـــات 
الخالية من الكربـــون، مثل الهيدروجين 
األخضر واألزرق، وزيـــادة تأثير تقنيات 
التخفيـــف مـــن آثـــار تغيـــر المنـــاخ، بمـــا 
فـــي ذلك التقـــاط الكربون واســـتخدامه 
انبعاثـــات  كثافـــة  وتقليـــل  وتخزينـــه، 
الكربـــون مـــن الوقـــود الهيدروكربونـــي 
الـــذي يســـتمر اعتماد العالـــم عليه خال 
التحـــول فـــي مصـــادر الطاقـــة، إضافـــة 
إلى ســـبل التكّيـــف مع آثار تغيـــر المناخ 
المتســـارعة التي تهّم دول المنطقة على 
نحو خاص، مثل األمن الغذائي والمائي، 
وتخفيـــف حدة التصحـــر والحفاظ على 

البيئة.

المنامة - بنا

بحث الجدوى 
المالية للمشاريع 

مع القطاع المالي

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
والشـــراكة  بالتعـــاون  خليفـــة  آل 
الفاعلـــة بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة 
والتشـــريعية ومـــا أســـفر عنهـــا مـــن 
نتائـــج مثمـــرة، منوهًا بدور الســـلطة 
المســـيرة  تعزيـــز  فـــي  التشـــريعية 

عاهـــل  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة. 
جـــاء ذلـــك لدى لقائـــه اليوم رئيســـة 
مجلـــس النواب فوزيـــة زينل، حيث 
النـــواب،  مجلـــس  برئيســـة  رحـــب 
مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون 

والشـــراكة مـــع الســـلطة التشـــريعية 
ومواصلـــة البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق 
مـــن منجـــزات ومكتســـبات للوطـــن 
التطلعـــات  يلبـــي  بمـــا  والمواطـــن 

واألهداف المنشودة. 
كما تم فـــي االجتماع مناقشـــة عدد 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل  المشـــترك 
المشترك مع مجلس النواب.

مـــن جانبها، أعربت زينل عن خالص 
الماليـــة  لوزيـــر  وتقديرهـــا  شـــكرها 
واالقتصـــاد الوطنـــي على مـــا يبديه 
مـــن حرص مســـتمر لتعزيـــز التعاون 

المشترك مع السلطة التشريعية.

ــة” ــي ــع ــري ــش ــت ــع “ال ــ ــة م ــ ــراك ــ ــش ــ ــة: تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون وال ــيـ ــالـ ــمـ ــر الـ ــ ــ وزي

المنامة -  يئة الطاقة المستدامة

اســـتقبل رئيـــس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين بـــن علي ميـــرزا  بمكتبه في 
مرفأ البحرين المالي وفد رفيع المســـتوى 
برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة “البحرين 
األولى” للعقارات عمـــر التميمي ، ويرافقه 
الرئيـــس التنفيـــذي ومالـــك مصنع ســـوالر 
فـــي  الشمســـية  لأللـــواح  أول مصنـــع  ون 
مملكة البحرين  رامي خليفة ، ومدير عام 
مصنـــع ســـوالر ون  محمد حمـــدان وبعض 

المسؤولين من كا الطرفين. 
وفـــي بدايـــة اللقـــاء رحـــب ميـــرزا بالوفد 
مثمنًا اإلســـهامات والجهود الهامة لشركة 
“البحريـــن األولـــى” للعقـــارات فـــي تطوير 

البحريـــن  مملكـــة  فـــي  العقـــاري  القطـــاع 
وتشـــجيع االســـتثمارات فيـــه، بما يســـهم 
في تحقيق األهـــداف والرؤى االقتصادية 
الرشـــيدة  القيـــادة  الموضوعـــة مـــن قبـــل 

لتنويع الركائز االقتصادية للمملكة. 
كما انتهز ميرزا الفرصة لإلشـــادة بالشوط 
ون  ســـوالر  مصنـــع  قطعـــه  الـــذي  الكبيـــر 
وبالـــدور الهـــام الـــذي لعبـــه المصنـــع منـــذ 
تأسيسه وافتتاحه في يناير 2017، لتلبية 
واالهتمـــام  المحليـــة  الســـوق  متطلبـــات 
البحرينيـــة  الكـــوادر  وتدريـــب  بتوظيـــف 
منذ ذلك الحين، في جهود ســـباقة ورائدة 
حرصـــت مـــن خالهـــا إدارة المصنـــع على 
اتساق خططها اإلستراتيجية والتشغيلية 

مع مختلـــف البرامـــج والخطـــط التنموية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وعلى زيادة نســـبة 
الصناعات ذات العاقة بالطاقة المتجددة 
فـــي مجمـــل الصناعات التـــي تفخر مملكة 
البحريـــن بتوفيرهـــا وتدعـــم مـــن خالهـــا 
جهود جذب االســـتثمارات للملكة وجعلها 
بيئـــة حاضنة ألهـــم وكبرى المشـــاريع في 

المنطقة. 
وخال اللقاء  اطلع ميرزا على مستجدات 
التوجهات والتوســـع االســـتثماري لشـــركة 
“البحرين األولى” للعقارات، وهي مشروع 
تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على مباني 
المســـتودعات التي قامت الشـــركة ببنائها 
فـــي منطقة البحريـــن العالمية لاســـتثمار 

 Bahrain International Investment  –
Park فـــي منطقـــة الحـــد الصناعية، وذلك 
إلتاحـــة الفرصة للعماء المســـتأجرين من 
االســـتفادة من الطاقة الشمســـية النظيفة 
لتوفير الكهرباء بتعرفة تنافسية تقل عن 

التعرفـــة الحكوميـــة للكهربـــاء، باإلضافـــة 
الـــى خفـــض البصمـــة الكربونيـــة للعمليات 
التشغيلية للعماء وللمشروع بشكل عام.

ولتنفيذ المشـــروع قامت الشركة بالتعاقد 
مـــع مصنـــع ســـوالر ون لتنفيـــذ المشـــروع 

والتركيـــب  )الهندســـة   EPC الــــ  بنظـــام 
واإلنشـــاء( وباستثمار من شركة “البحرين 
األولـــى” لتفعيـــل دور الشـــركة فـــي دعـــم 
االســـتثمار  لتشـــجيع  الوطنيـــة  الجهـــود 
فـــي الطاقـــة المتجـــددة وخفـــض البصمة 
الكربونيـــة للمشـــاريع الكبـــرى والمنشـــآت 
للطاقـــة  الوطنيـــة  األهـــداف  وتحقيـــق 
نظـــام  أن  بالذكـــر  والجديـــر  المتجـــددة، 
الطاقـــة الشمســـية الـــذي تم تركيبـــه على 
المستودعات يعمل بألواح شمسية محلية 
الصنـــع والتركيـــب من قبل مصنع ســـوالر 
ون، وهو أحد المشاريع الداعمة للشركات 

والسوق المحلية في مملكة البحرين.

األولــــــــى” و“الــــبــــحــــريــــن  ون”  “ســـــــــوالر  ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ وإسـ بــــــــدور  أشــــــــاد 

ميرزا يطلع على مشروعات دمــج الطاقــة الشمسيــة

local@albiladpress.com

الثالثاء 6 أبريل 2021 - 23 شعبان 1442 - العدد 4557
09



“بلدي الشمالي” يكرم “^”
اســـتقبل رئيـــس المجلـــس البلـــدي 
الشـــمالي أحمـــد محمـــد الكوهجي 
مع  أعضاء المجلس رئيس تحرير 
المـــردي  مؤنـــس  البـــاد  صحيفـــة 
والصحافيـــة  ليلـــى مـــال هللا، وتم 
خال االجتمـــاع بحث عدة قضايا 
تهـــم العمـــل البلدي، وأثنـــى رئيس 
الـــدور  علـــى  المجلـــس  وأعضـــاء 
الذي تقـــوم به الصحافـــة في دعم 
المجالـــس وطـــرح قضايـــا وهموم 
االرتقـــاء  أجـــل  مـــن  المواطنيـــن 
بالخدمـــات وجـــودة العمـــل، والتي 
هي من ضمن صاحيات المجالس. 

وتـــم بعـــد اللقـــاء، تكريـــم المردي 
وليلـــى مـــال هللا تقديـــرا لصحيفة 
دعـــم  مـــن  بـــه  تقـــوم  لمـــا  البـــاد 

مســـتمر للمجلس البلدي الشـــمالي 
وتغطية األخبار والفعاليات بصفة 

مستمرة.

البديع

حريق في مرزعة يقود لضبط مستودع مخالف
ــة الـــعـــامـــة ــامـ ــسـ ــلـ ــل تــــهــــديــــًدا لـ ــ ــّكـ ــ ــوى مـــــــواد ســـريـــعـــة االشــــتــــعــــال وشـ ــ ــتـ ــ احـ

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  قـــام 
تفقديـــة  بزيـــارة  العصفـــور 
لمستودع إلعادة تدوير المخلفات 
الباستيكية والورقية الكائن في 
مزرعـــة بقرية بوري إثـــر الحريق 
الكبيـــر الـــذي تعّرضت له الســـبت 
وجـــود  علـــى  وشـــمل  الماضـــي، 
كميـــات كبيرة مـــن المخلفات في 
أرض فضاء تتســـم بالعشوائيات 
دون االلتزام بمعايير واشتراطات 
التخزين للمواد سريعة االشتعال 
واشـــتراطات الحماية والسامة، 
حيـــث اطلع علـــى األضـــرار التي 
خلفها الحريق مشيًدا في الوقت 
ذاته بجهود وسرعة رجال الدفاع 

المدني في إخماد الحريق.

 وخـــال الزيـــارة، التـــي حضرهـــا 
رئيس مركز مدينة حمد الشمالي 
العقيـــد عبـــدهللا الشـــحي ومدير 
الهندســـية  الخدمـــات  إدارة 
خالـــد  بالمحافظـــة  واالســـتثمار 
الدفـــاع  وضبـــاط  عبداللطيـــف 
بـــأن  المحافـــظ  قـــال  المدنـــي، 
المســـتودع يشـــمل علـــى حزمـــة 
من المخالفات القانونية والبيئية 
قيـــام  أهميـــة  مؤكـــًدا  واألمنيـــة، 
بتصحيـــح  المســـتودع  صاحـــب 
حصولـــه  خـــال  مـــن  أوضاعـــه 
علـــى الترخيص لمزاولة النشـــاط 
وااللتـــزام بمعاييـــر واشـــتراطات 
والقوانيـــن  والســـامة،  الحمايـــة 
التـــي تنظم مزاولة هذا النوع من 

األنشـــطة الـــذي يشـــّكل خطـــورة 
العامـــة،  الســـامة  ويهـــّدد  بالغـــة 
نظًرا لما يحتويه من مواد سريعة 

االشتعال.
 ونّوه المحافظ بأهمية االلتزام 
بإنفاذ القانـــون للمحافظة على 

العامـــة،  والممتلـــكات  األرواح 
فـــي الوقـــت الـــذي وّجـــه فيـــه 
صاحـــب النشـــاط إلـــى ضرورة 

تصحيح أوضاعه، مع مختلف 
ذات  الحكوميـــة  الجهـــات 

العاقة.

المنامة - وزارة الداخلية

تقديرا لدعم الصحيفة في 
االرتقاء بالشأن البلدي
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الزياني: دعم المبادرات الطموحة لصالح البحرين
أشـــاد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
والمقيميـــن  بالمواطنيـــن 
الطموحيـــن ومبادراتهـــم الافتـــة 
ومشـــاركاتهم الفاعلة في البرامج 
عليهـــم  تعـــول  والتـــي  التنمويـــة 
الحكومـــة الكثيـــر لخدمـــة ونمـــو 
وازدهـــار مملكـــة البحريـــن والتي 
تؤهلهـــم لتقديـــم المزيـــد للمملكة 

الغالية.
جـــاء ذلك خال اســـتقبال الوزير 
الفضالـــة،  ناصـــر  أمـــس  الزيانـــي 
عبـــر  اقتـــراح  تقديمـــه  بمناســـبة 
للمقترحـــات  الوطنـــي  النظـــام 
والشكاوى “تواصل”، مؤكدا الوزير 
حـــرص وزارة الصناعـــة والتجارة 
المســـتمر  ودعمهـــا  والســـياحة 
لكافة المواطنين والمقيمين على 
أرض مملكـــة البحريـــن وتوفيرها 

لـــكل المتطلبـــات التي من شـــأنها 
االرتقاء بمستوى الوزارة.

هـــو  المقتـــرح،  تفاصيـــل  وعـــن 
يتـــم  ســـجات  لنظـــام  اقتـــراح 

برامـــج  حســـابات  إضافـــة  فيـــه 
التواصل االجتماعية في ســـجل 
الشـــركة ليواكب التطور الســـريع 
والوصول الى معلومات الشـــركة 

بالسرعة الممكنة، كما أن المقترح 
الـــذي قدمـــه ناصـــر الفضالـــة قـــد 
طبـــق الشـــهر الســـابق من الســـنة 

الجارية.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس وكيـــل وزارة الداخلية الشـــيخ ناصر 
بـــن عبدالرحمن آل خليفة االجتماع الحادي 
عشر لوكاء وزارات الداخلية بدول مجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربيـــة، الذي عقد 

امس عبر تقنية االتصال المرئي.

وتـــم أثناء االجتماع، بحث عدد من القضايا 
االهتمـــام  ذات  األمنيـــة  والموضوعـــات 
تعزيـــز  علـــى  العمـــل  إطـــار  فـــي  المشـــترك، 
التعـــاون األمني بيـــن دول المجلس وتبادل 

الخبرات.

تعزيز التعاون األمني الخليجي

“لجنة اإلسكان” تناقش 338 حالة إنسانية بالربع األول من 2021
قالــت وزارة اإلســكان إن »لجنــة اإلســكان« المخولــة بمناقشــة الطلبات 
اإلســكانية للحــاالت اإلنســانية والعاجلــة قامــت بمناقشــة 338 حالــة 
مدرجــة علــى قوائم اللجنة خــال الربع األول من العام الجاري، مفيدة 
بأن اللجنة اتخذت قرارات بتوفير حلول إسكانية عاجلة لـ 210 حاالت 
إنســانية بعــد دراســة كافــة جوانــب الحالــة مــن تقاريــر طبيــة والقيام 

بزيارات ميدانية وإجراء بحوث اجتماعية لكل طلب على حدة.

عـــدد  أن  الـــوزارة  وأفـــادت 
االجتماعـــات التي عقدتهـــا اللجنة 
خال الربع األول من عام 2021 قد 
بلـــغ 21 اجتماعًا بمعدل اجتماعين 
بعـــض  مســـتعرضة  أســـبوعيًا، 
إحصائيـــات اللجنـــة، حيـــث أفادت 
بأن عدد الحاالت التي تم الموافقة 
على توفير حلول إســـكانية عاجلة 
لهـــا بلغ 210 حـــاالت بمعدل يقارب 
الـ 62 % من إجمالي عدد الحاالت 

المعروضة على اللجنة.
وأضافـــت  بأنـــه قـــد تـــم االعتـــذار 
عن تلبيـــة 119 طلبًا معروضًا على 
اللجنـــة بنســـبة بلغـــت 28 %، نظرًا 
المعاييـــر الخاصـــة  انطبـــاق  لعـــدم 
العاجلـــة  أو  اإلنســـانية  بالحـــاالت 
طلبـــات   9 تخضـــع  فيمـــا  عليهـــا، 
بنســـبة 10 % لمزيد من الدراسات 
والبحـــوث االجتماعية واســـتيفاء 
الوثائـــق المطلوبة تمهيـــدًا للعرض 

القـــرار  واتخـــاذ  اللجنـــة  علـــى 
المناسب.

وفي إطـــار الحرص علـــى مصلحة 
المواطنين وتلبية الطلبات العاجلة 
واإلنسانية دون تأخير، وتماشيًا مع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة لمكافحـــة 
فيروس “كورونا”، استقبلت وزارة 
المواطنيـــن  مـــن  عـــددًا  اإلســـكان 
إلجـــراء مقابـــات شـــخصية “عـــن 
ُبعد”، حيث كانت تســـتدعي مزيدًا 

من الدراسة واالستيضاح.
وأوضحت “اإلســـكان” أن الحاالت 

التـــي يتـــم عرضهـــا علـــى اللجنـــة 
يتـــم تحويلهـــا مـــن قبـــل صنـــدوق 
)تحـــت  والشـــكاوى  الماحظـــات 
وحـــدة  إلـــى  باإلضافـــة  أمـــرك(، 
بمركـــز  واالستفســـارات  الشـــكاوى 
عـــن  فضـــاً  الزبائـــن،  خدمـــات 
الحـــاالت التـــي يتـــم تحويلهـــا من 
إدارة الخدمـــات اإلســـكانية، مبّينًة 
أن تحويـــل تلك الحاالت يأتي بعد 
حـــاالت  بتصنيـــف  يتعلـــق  إجـــراء 
المقدمـــة  اإلســـكانية  الطلبـــات 
إلـــى تلـــك الجهـــات، مؤكـــدة قيـــام 
اللجنـــة بإخطـــار المواطـــن المعني 
والجهـــات ذات العاقـــة بالقرارات 
التـــي اتخذتها اللجنة في موضوع 

البحث أو النقاش.
وأشـــارت إلـــى أن »لجنة اإلســـكان« 

تختـــص بدراســـة طلبـــات اإلعفاء 
والتأجيل والتخفيض التي يتقدم 
بها المنتفعون بالمشاريع االسكانية 
المختلفـــة، كالتمويات اإلســـكانية 
الوحـــدات  تمليـــك  وخدمـــات 
والشـــقق الســـكنية وخدمة الشقق 
المؤقتـــة، كما تقوم اللجنـــة بالنظر 
مـــن  المقدمـــة  التظلمـــات  فـــي 
االنتفـــاع  طالبـــي  أو  المنتفعيـــن 
بالمشـــاريع اإلســـكانية فيما يتعلق 
بأسبقية الطلب في الحصول على 
الخدمات اإلســـكانية أو عدم قبول 
الطلـــب، أو الحرمـــان مـــن التقـــدم 

بطلب الخدمات اإلسكاني.
كما تختـــص اللجنـــة بتتبع حاالت 
بالشـــروط  المنتفعيـــن  قيـــد  عـــدم 
التـــي بموجبهـــا تـــم منحهـــم حـــق 

اإلســـكانية،  بالخدمـــة  االنتفـــاع 
وكذلـــك النظر فـــي الحـــاالت التي 
تتطلب تصحيـــح الوضع القانوني 
اإلســـكانية،  بالخدمـــة  لانتفـــاع 
ووضـــع المعاييـــر الازمـــة للتعامل 

مع الحاالت المتكررة منها.
وينـــص نظـــام لجنة اإلســـكان بأن 
الطلبـــات  بدراســـة  اللجنـــة  تقـــوم 
المحالـــة إليهـــا ومـــا يدعمهـــا مـــن 
ووثائـــق  وشـــهادات  مســـتندات 
مـــن  مناســـبًا  تـــراه  مـــا  إلصـــدار 
الشـــأن، علـــى أن  بهـــذا  توصيـــات 
يكون من ضمن صاحيات اللجنة 
دعـــوة مـــن تـــراه مـــن ذوي الخبرة 
واالختصـــاص فـــي مجـــال عملهـــا 
لحضور اجتماعاتها دون أن يكون 

له حق التصويت.

المنامة - وزارة اإلسكان

توفير حلول عاجلة 
لـ 210 طلبات 

إسكانية



حياة طبيعية

جهـــود  أن  الســـلوم  أحمـــد  النائـــب  وأكـــد 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، واضحـــة وجلية من 
خالل الســـعي إلى عـــودة الحياة الطبيعية 
والتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا 
وعـــودة النشـــاط التجـــاري بمـــا يرمي إلى 
تحقيق التطلعات والســـير ضمن األهداف 

الموضوعة لبرنامج التوازن المالي.
وقـــال أن تأكيـــد الحكومـــة خـــالل جلســـة 
مجلس الوزراء التي عقدت امس “االثنين” 
مـــن خـــالل المرحلـــة القادمـــة بتقليل عدد 
الوفيات والحاالت التـــي تتطلب الدخول 
الى المستشـــفى مـــن مضاعفات الفيروس 
من خالل المبادرة بأخذ التطعيم وااللتزام 
التـــام باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة، وهي جهـــود مبذولة تهدف إلى 
معالجـــة األوضـــاع الحاليـــة والتأكيد على 
يعتبـــر  التـــي  المجتمعـــي  الوعـــي  أهميـــة 
العالمة الفارقة في إنجاح هذه المســـاعي 
الحكوميـــة الهادفـــة إلـــى المحافظـــة على 
وعـــدم  والمقيميـــن  المواطنيـــن  ســـالمة 
تضـــرر القطاعات االقتصاديـــة والتجارية 
وخصوًصا الصغيرة والمتوســـطة من هذه 
التداعيات التـــي بذلت الحكومة ومازالت 
تقدم الدعم المســـتمر الـــى هذه القطاعات 
إليمانهـــا بمـــا تقـــوم بـــه مـــن دور فّعال في 

االقتصاد الوطني.

وذكر أن تزايد الحاالت في األيام الماضية 
تعرقل مسيرة النجاح التي تحققت طيلة 
األشـــهر الماضية، باإلضافـــة إلى أن جهود 
الطواقـــم الطبية والعامليـــن في الصفوف 
األماميـــة الذيـــن يعتبـــرون خـــط الدفـــاع 
يبذلـــون  الجائحـــة  لهـــذه  للتصـــدي  األول 
جهوًدا كبيًرة في ســـبيل الحرص والتأكيد 
علـــى ســـالمة الجميـــع وعـــدم تضررهـــم، 
وان االلتـــزام والعـــودة الى االلتـــزام بكافة 
الشـــروط والضوابـــط التي وضعهـــا فريق 
البحرين ســـيجنب العامليـــن والمواطنين 
والمقيميـــن مـــن أي أخطـــار، والتـــي نؤكد 
ثقتنـــا بالقـــدرة علـــى العـــودة مجـــدًدا الى 
تقليـــل األعداد بصورة كبيـــرة بما يخفض 
مـــن التداعيات على المملكة باإلضافة الى 
تخفيـــف الضغط واإلرهاق علـــى الطواقم 
الطبيـــة التـــي تســـير فـــي نهـــج متواصـــل 
الصحيـــة  الرعايـــة  تقديـــم  فـــي  وفعـــال 

الالزمة للجميع.
وبيـــن النائـــب أحمـــد الســـلوم، أن األرقـــام 
التـــي اوضحها الفريـــق الوطنـــي للتصدي 
بعـــدد اإلصابـــات  يتعلـــق  للجائحـــة فيمـــا 
بالنســـبة الى الذين اخذوا التطعيم والتي 
بلـــغ نســـبة الــــ %1 باصابتهـــم للفيـــروس 
مقارنـــًة باللذيـــن لـــم يأخـــذوا التطعيم هو 
بأخـــذه  المبـــادرة  ضـــرورة  علـــى  مؤشـــر 
للمحافظـــة علـــى صحتهـــم باإلضافـــة الى 
إنجـــاح المســـاعي الحكومية فـــي التقليل 
مـــن عـــدد اإلصابـــات والتمّكن مـــن العودة 
الطبيعـــة  للحيـــاة  واآلمنـــة  التدريجيـــة 

والتي مازالت الجهود مســـتمرة في سبيل 
تحقيق ذلك.

القطاعـــات االقتصاديـــة  بعـــض  وأكـــد أن 
مازالت مغلقة منذ بدء الجائحة إلى اآلن، 
وان الدعم الحكومي الذي تم تقديمه عبر 
الحزم المالية ســـاهم فـــي المحافظة على 
اســـتمرار هذه األنشـــطة وبقائهـــا وإيفائها 
بالتزاماتهـــا، وآن األوان إلـــى إنجـــاح كافة 
االقتصاديـــة  الحيـــاة  لعـــودة  المســـاعي 
والطبيعية مع المحافظة على اإلجراءات 
االحترازيـــة لتكون جميع األنشـــطة تزاول 
أعمالها دون أي تضرر، ودون تضرر كذلك 

على صحة المواطنين والمقيمين.
وشـــدد على ضرورة مواصلـــة اإلجراءات 
االحترازيـــة وارتـــداء الكمامـــات الواقيـــة، 
وتنفيـــذ كافـــة إرشـــادات الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا حتى 
نســـتطيع من الخـــروج من هـــذه الجائحة 

وأن نعود كما السابق.

رعاية مستمرة

معصومـــة  النائـــب  ثمنـــت  جهتهـــا،  مـــن 
عبدالرحيـــم أمـــر صاحـــب الســـمو الملكي  
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
بمضاعفـــة المســـاعدات االجتماعيـــة التي 
تصـــرف لمســـتحقي الضمـــان االجتماعـــي 
ومستحقي مخصصات اإلعاقة، للتخفيف 
عـــن األعبـــاء المعيشـــية عـــن األســـر ذوي 
الدخـــل المحدود خصوًصا مع قرب حلول 

شهر رمضان المبارك.

ورفعـــت أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفـــان 
تؤكـــد  التـــي  ســـموه  توجيهـــات  علـــى 
رعايتـــه المســـتمرة والتخفيف من األعباء 

المعيشية على األسر المحتاجة.
وأوضحـــت “أن هذه التوجيهـــات الكريمة 
من ســـموه تالمس االحتياجات المستمرة 
لألســـر التي تحتاج بشـــكل كبير إلى تلبية 
احتياجاتهـــا األساســـية خاصـــًة مـــع شـــهر 

رمضان المبارك”.
بحاجـــة  المحتاجـــة  األســـر   “ وأضافـــت 
ماســـة إلـــى المســـاندة والوقـــوف بجانبها، 
المســـاعدات  مخصـــص  مضاعفـــة  وان 
االجتماعيـــة يأتـــي ليخفـــف علـــى كاهـــل 

األسر هذه االحتياجات المتزايدة”.
وبينـــت ان ذوي اإلعاقـــة كذلـــك وفي ظل 
األوضـــاع التي نمـــر بها من آثـــار تداعيات 
والرغبـــة  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  فيـــروس 
الى اســـتمرار حصولهم على كافة الرعاية 
والدعـــم والتي تأتي هـــذه التوجيهات بما 

يخفف كذلك عليهم وعلى أسرهم.
بيـــن  الوثيـــق  التعـــاون  ان  إلـــى  ونوهـــت 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية مستمر 
وبناء في ظل االهتمام والرعاية المتميزة 
من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الـــذي نؤكـــد ثقتنا بالمســـاعي التـــي يبذلها 

ســـموه في سبيل اســـتقرار األسر من ذوي 
الدخـــل المحـــدود وحصولهـــم علـــى كافة 
الدعـــم التي تقدمـــه الحكومـــة والموجهة 
بمـــا ال يؤثـــر علـــى  لهـــم بصـــورة خاصـــًة 

المستوى المعيشي لهم.

دعم المحتاجين

بدورهـــا، رفعـــت النائب زينـــب عبداألمير 
لمقـــام  والعرفـــان  الشـــكر  آيـــات  أســـمى 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الُوزراء على أمر ســـموه بمضاعفة 
التـــي  االجتماعيـــة  المســـاعدات  قيمـــة 
تصـــرف لمســـتحقي الضمـــان االجتماعـــي 
اإلعاقـــة،  مخصصـــات  ومســـتحقي 
وتوجيهات ســـموه الكريمة لـــوزارة العمل 
والتنمية االجتماعية بمباشرة صرف هذه 
المســـتحقات وذلـــك حرصًا علـــى تخفيف 
األعبـــاء المعيشـــية عـــن األســـر محـــدودة 
الدخـــل فـــي ظـــل متطلبات شـــهر رمضان 
المبـــارك، منوهـــًة إن ذلـــك امتـــداد للرؤيـــة 
الملكيـــة الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
لتوفيـــر العيـــش الكريـــم لجميـــع شـــرائح 
الُمجتمـــع، خصوًصـــا فـــي ظـــل األوضـــاع 

االســـتثنائية التي تعيشـــها كل ُدول العالم 
بسبب فيروس كورونا “كوفيد19-”.

وأكـــدت بـــأن هـــذا األمـــر مـــن لدن ســـموه 
البحريـــن  مملكـــة  قيـــادة  تلمـــس  يعكـــس 
الرشـــيدة علـــى رأســـها صاحـــب الجاللـــة 
وُمتابعـــة  الُمواطـــن  الحتياجـــات  الملـــك 
شؤونه بهدف تأمين العيش الكريم له في 
كل األوقات والظروف، ُمشيرًة في الوقت 
ذاتـــه إلـــى إن مثل هذه الُمبـــادرات تعكس 
البحريـــن  مـــدى حـــرص حكومـــة مملكـــة 
برئاســـة ســـموه على مد يد العـــون للطبقة 
محـــدودة الدخـــل خصوًصا فـــي الظروف 

الراهنة.
وذكرت في هذا الصـــدد: “إن األمر الكريم 
يأتـــي امتداًدا لجهود الحكومة المتواصلة 
لمد يـــد العـــون ودعـــم جميـــع الُمواطنين، 
وخصوًصـــا ذوي الدخـــل المحـــدود وذلك 
ترجمـــًة لتوجيهـــات جاللـــة الملـــك لضمان 
العيـــش الكريـــم لجميع الُمواطنيـــن، وهذا 
العالقـــة  عليـــه  امتـــدت  الـــذي  األســـاس 
المالكـــة  الكريمـــة  العائلـــة  بيـــن  الوطيـــدة 
عهـــد  ُمنـــذ  الوفـــي  البحرينـــي  والشـــعب 
الفاتـــح  أحمـــد  الشـــيخ  األول  المؤســـس 
وصـــواًل للعهـــد الزاهـــر لصاحـــب الجاللـــة 

الملك”.

نواب: توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تالمس احتياجات المواطنين
ــدود ــح ــم ال ــل  ــدخـ الـ ــر ذوي  ــ األسـ اســـتـــقـــرار  ــل  ــ أج ــن  ــدرة مـ ــقـ ــي ســـمـــوه مـ ــاع ــس م

موسى والراشد والرميحي بمنتدى “^” مع سمو األمير تركي الفيصل
عـــن  البحرينيـــة  البـــالد  أعلنـــت صحيفـــة 
أجنـــدة منتداهـــا مع رئيس مجلـــس إدارة 
مركـــز الملـــك فيصل للبحوث والدراســـات 
اإلســـالمية صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
تركـــي الفيصـــل بـــن عبدالعزيز آل ســـعود 
العامـــة  لالســـتخبارات  الســـابق  )الرئيـــس 

السعودية(.
ومـــن المقرر عقـــد المنتدى يـــوم الخميس 
الموافق 8 أبريل 2021 من الســـاعة 1 بعد 

الظهر إلى 3 بعد الظهر بتوقيت المنامة.
وتتضمن األجندة مداخـــالت تعقيبية من 

3 شخصيات عربية معروفة وهم:

- األميـــن العـــام األســـبق لجامعـــة الـــدول 
العربية عمرو موسى.

قنـــاة  تحريـــر  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
“العربية” الكاتب عبدالرحمن الراشد.

- أســـتاذ علـــم االجتماع بجامعـــة الكويت 
المفكر محمد الرميحي.

وصلة المتابعة

منصـــات  عبـــر  المنتـــدى  وقائـــع  وســـتبث 
أو  زووم  أو  اليوتيـــوب  عبـــر  الصحيفـــة 
االنســـتغرام اليـــف أو مـــن خـــالل شـــركاء 
وقنـــوات  عربيـــة  صحـــف  مـــن  التغطيـــة 
فضائيـــة. ويمكـــن متابعـــة المنتـــدى عبـــر 

منصة “زووم” من خالل الرابط اآلتي:
http://zoom.us/j/92772576754?pw
d=NW0xaDJHSkIrUWt4TXdkcXlLM

nZvUT09

محاور المنتدى

مـــن  عـــدًدا  “البـــالد”  منتـــدى  وســـيبحث 

الموضوعـــات المهمـــة المرتبطـــة بالمشـــهد 
اإلقليمـــي، خصوصـــا ما يتعلـــق بالعالقات 
الخليجيـــة األميركيـــة وضرورة مشـــاركة 
دول الخليـــج العربية فـــي أي اتفاق نووي 
تطويـــر  لبرامـــج  والتصـــدي  إيـــران،  مـــع 
ونبـــذ  اإليرانيـــة،  الباليســـتية  الصواريـــخ 
تدخل طهران في الشؤون الداخلية لدول 
المنطقـــة وخططهـــا التوســـعية بالمنطقـــة 
وغيرها من الموضوعات المهمة. وشرعت 
“البـــالد” فـــي توجيـــه الدعـــوات لعديد من 

الشـــخصيات القيادية مـــن داخل البحرين 
وخارجها للمشاركة في المنتدى المهم.

أجندة المنتدى

1 بعد الظهر بتوقيت المنامة: افتتاح  «
رئيس مجلس ادارة “البالد” عبدالنبي 

الشعلة للمنتدى ثم كلمة ترحيبية يلقيها 
رئيس التحرير مؤنس المردي.

15 دقيقة: كلمة رئيس مجلس إدارة  «
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

اإلسالمية صاحب السمو الملكي األمير 
تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

5 دقائق: مداخلة تعقيبية من األمين العام  «
األسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

5 دقائق: مداخلة تعقيبية من رئيس  «
مجلس إدارة تحرير قناة “العربية” الكاتب 

عبدالرحمن الراشد.

5 دقائق: مداخلة تعقيبية من أستاذ علم  «
االجتماع بجامعة الكويت المفكر محمد 

الرميحي.

عرض مدير المنتدى الستفسارات واردة  «
كتابيا إلدارة المنتدى.

3 بعد الظهر: ختام المنتدى. «

تواصل واستفسار

ولمزيد من االستفســـار يمكن التواصل مع 
رئيس قســـم الشـــؤون المحلية والمحتوى 
اإللكتروني منســـق المنتدى الزميل راشـــد 
الغائـــب )33443463( أو عبـــر )الواتســـاب( 

بالرقم )38400407(.

محمد الرميحي عبدالرحمن الراشدعمرو موسىاألمير تركي الفيصل

يعقد يوم 
الخميس عن بعد 

بمشاركة نخبة من 
الشخصيات العربية

local@albiladpress.com

الثالثاء 6 أبريل 2021 - 23 شعبان 1442 - العدد 4557
11

ا ضد الطائفة البهائية قطر تمارس تطهيًرا دينيًّ
اعربــت المجموعــة العربيــة االفريقيــة لحقــوق اإلنســان عــن قلقهــا البالــغ إزاء 
المحاوالت الممنهجة التي قامت بها السلطات القطرية على مدى سنوات عديدة 

لوضع طائفة البهائيين في القائمة السوداء وترحيلهم من البالد.

باســـم  الرســـمي  الناطـــق  واســـتنكر 
المجموعـــة العربيـــة اإلفريقيـــة لحقوق 
فـــي  عبدالحميـــد  شـــريف  االنســـان 
حديـــث إلى “البالد” مـــا وصفه بالموقف 
قطـــر  مـــن  والالإنســـاني  “الالحقوقـــي 
والتضيـــق  للبهائييـــن  واضطهادهـــا 
عليهم”، مطالبا مجلس حقوق اإلنســـان 
والمفوضيـــة الســـامية لحقوق اإلنســـان 
ســـرعة التدخـــل ووقـــف هذا السياســـة 
والمعتقـــد  الديـــن  لحريـــة  المصـــادرة 
الممنهجة من دولة قطر ضد البهائيين. 
ودعـــا المقـــرر األممـــي الخـــاص بحريـــة 
الديـــن والمعتقد احمد شـــهيد بالتدخل 

العاجل لوقف هذا الممارســـات القطرية 
وإصدار بيان استنكار عاجل.

وكانـــت شـــخصية بهائية بـــارزة، تدعى 
فـــي  أوميـــد سيوشانســـيان، والمولـــود 
قطـــر، هو آخـــر من وضـــع علـــى القائمة 

السوداء في قطر.
وأشـــارت بعض السلطات في البالد إلى 
أن اتهامات جنائية وأمنية غير محددة 

أدت إلى عمليات الطرد هذه.
القضائـــي  النظـــام  علـــى  تفـــرض  وقـــد 
هـــذه  فـــي  شـــديدة  عقوبـــات  القطـــري 
االتهامات التي ال أساس لها من الصحة، 

والتي ُوجهت بدون أدلة.

وبمجـــرد إدراج البهائييـــن فـــي القائمـــة 
الســـوداء، يتم طردهم من البالد، مثلما 
حصل فـــي إحدى الحـــاالت، حيما ُحرم 
زوج بهائي قطري من اإلقامة، وبالتالي 
ُأجبـــرت أســـرة الزوجيـــن بأكملهـــا علـــى 
مغـــادرة البلـــد، كمـــا تم رفـــض تصاريح 
اإلقامـــة للبهائييـــن غيـــر القطرييـــن، أو 
عـــدم تجديدهـــا، علـــى الرغـــم مـــن أن 
أصحـــاب عملهـــم أو ُكالئهـــم يدعمونهم 

للبقاء في البالد.

مـــا يربـــط بيـــن كل مـــن يتـــم ترحيلهـــم 
- الذيـــن ينِتـــدون مـــن خلفيـــات مهنيـــة 
اعتقادهـــم  هـــو   - مختلفـــة  ووطنيـــة 
البهائي.  وهذا يشبه بشكل الفت ألنواع 
االضطهاد التـــي يواجهها البهائيون في 

إيران واليمن.
القائمـــة  يواجهـــون  الذيـــن  ومعظـــم 
الســـوداء والترحيل ولدوا ونشـــأوا في 
قطر ولم يعرفوا أي منزل آخر، وبعضهم 
جاء من عائالت يعود وجودها في تلك 
األرض إلـــى أجيـــال متعـــددة، تعود إلى 

استقالل دولة قطر نفسها. 
وقـــال بنـــي دوجـــال، الممثـــل الرئيـــس 
لجماعـــة الــــ BIC لـــدى األمـــم المتحدة: 
“إن هـــذا النمـــط مـــن الترحيـــل يعـــادل 
التطهيـــر الدينـــي - إذا اســـتمر، يمكـــن 
محـــو مجتمع دينـــي بأكمله في غضون 

سنوات قليلة”.

وســـبق أن أثـــارت الطائفـــة البهائية في 
قطـــر و”بـــي آي ســـي” هذه الحـــاالت مع 
المسؤولين القطريين واللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان في قطر. 
وادعت الســـلطات، دون أدلة، للمقررين 
التابعيـــن  والدبلوماســـيين  الخاصيـــن 
عـــن  أعربـــوا  الذيـــن  المتحـــدة،  لألمـــم 
قلقهـــم، أن هـــذه الحـــاالت ال عالقـــة لها 
ببعضهـــا البعـــض، وأن كل منهـــا كان من 

شواغل األمن القومي. 
وفـــي مـــارس، اضطـــر عدم حـــدوث أي 
تحســـن فـــي الحالة إلـــى أن يثيـــر مركز 

رابطة الدول لحقوق اإلنســـان المســـألة 
أمام مجلس حقوق اإلنسان، وُطلب من 
قطـــر وضع حـــد لهذا النمط مـــن التمييز 
الصارخ والتمسك بالتزاماتها في مجال 

حقوق اإلنسان.
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه الجهـــود التـــي 
بذلـــت علـــى مـــدى عدد مـــن الســـنوات، 
وعلـــى الرغم من أن أنظـــار العالم تتجه 
إلى قطر قبل نهائيات كأس العالم العام 
المقبل، فقد صعدت الســـلطات القطرية 
الوضـــع أكثر مـــن ذلك من خـــالل إدراج 
القائمـــة  علـــى  سيوشانســـيان  أوميـــد 

السوداء لطرده من البالد.

دعوات للمقرر 
األممي الخاص 
بحرية المعتقد 
بالتدخل العاجل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أشاد عدد من الفعاليات السياسية بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، خالل جلســـة مجلس الوزراء التي عقدت امس “االثنين”، إذ جاءت توجيهات ســـموه في إطار االهتمام بصحة 
المواطنيـــن البحرينييـــن وتوفيـــر الحياة الكريمة لهم، ومالمســـة احتياجاتهم، خصوًصأ في ظل األوضاع االســـتثنائية 

التي تعيشها كل ُدول العالم بسبب فيروس كورونا “كوفيد - 19”.

زينب عبداألمير  أحمد السلوم معصومة عبدالرحيم

شريف عبدالحميد

إبراهيم النهام



الصيادون المتضررون من االنتهاكات القطرية يتسلمون تعويضاتهم
لعاهـــل  الكريمـــة  الرعايـــة  إطـــار  فـــي 
البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وتنفيذا للتوجيهات 
الســـامية لجاللتـــه بحمايـــة الصياديـــن 
والمحافظـــة على مصـــادر رزقهم ، قام 
محافـــظ محافظـــة العاصمـــة  الشـــيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ، امس 
، بتقديـــم الدعـــم والمســـاعدة التي أمر 
بها جاللته للصيادين ، في إطار حرص 
جاللته على توفير حيـــاة كريمة لكافة 

المواطنين.
وقـــد نقـــل محافـــظ العاصمـــة ، خـــالل 
اللقـــاء ، تحيـــات عاهـــل البـــالد صاحب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة، موضحا أن جاللتـــه كان يتابع 
عن كثب أوضاع الصيادين البحرينيين 
وجـــه  حيـــث   ، معاناتهـــم  ويتلمـــس   ،
جاللته لمـــد يد العون والمســـاعدة لهم 

وألسرهم.
أقـــدم  أن  “يشـــرفني  المحافـــظ  وقـــال 
مســـاعدة جاللتـــه لكـــم نظيـــر مـــا لحق 
بكـــم من ضـــرر فـــادح ومـــا تعرضتم له 
مـــن قطـــع ألرزاقكم وحبـــس ومصادرة 
لقواربكـــم من قبـــل الجهـــات القطرية ، 

ما أدى للمساس بأرزاقكم ومعيشتكم”.
وثمـــن محافـــظ العاصمـــة ، عاليا ، دعم 
ومســـاندة الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ، 
منوهـــا إلـــى متابعـــة  وزيـــر الداخليـــة 

لملـــف الصيادين وتلمس احتياجاتهم ، 
والعمل على تلبيتها.

قيـــادة  البحريـــن  أن  المحافـــظ  وأكـــد 
وشـــعبا تقف مع الصيادين البحرينيين 
وحقهـــم المشـــروع في كســـب أرزاقهم 
فـــي أمـــن وطمأنينـــة، مشـــيدا بموقـــف 

والشـــورى  النـــواب  مجلســـي  أعضـــاء 
واإلعالمييـــن  األهليـــة  والمؤسســـات 
المجتمعيـــة  الفعاليـــات  مـــن  وغيرهـــم 
فـــي  الصياديـــن  لحـــق  وتأييدهـــم 
الحصول على أرزاقهم ومساندة جهود 

الدولة في تأمين هذا الحق.

وفي ختـــام اللقـــاء ، أعـــرب الصيادون 
عن شـــكرهم وتقديرهـــم لجاللة الملك 
، وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس الوزراء ، حفظـــه، على الحرص 
الدائـــم لمتابعـــة شـــئونهم وتذليـــل كل 
الصعـــاب التـــي يواجهونهـــا ، مقدريـــن 

لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة رعايته واهتمامـــه بمعالجة 
المشـــكالت التـــي يتعرضون لهـــا جراء 
اإلجراءات التعســـفية ، التـــي تقوم بها 
الســـلطات القطريـــة ، الســـتهدافهم في 

أرزاقهم.

المنامة - وزارة الداخلية

وقفة جاللة الملك اإلنسانية الكبيرة خففت وطأة األضرار على ذوينا
القطريـــة البحريـــة  تجـــاوزات  بعـــد  لخواطرنـــا  جابـــر  خيـــر  جاللتـــه    :”^“ لــــ  صيـــادون 

أعـــرب عدد مـــن البحـــارة والصيادين عن 
بالـــغ الشـــكر والعرفـــان لحضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى ال خليفة 
ملك البـــالد على الدعم والمســـاعدة التي 
شملت أبناءه الصيادين والمتضررين من 

تجاوزات البحرية القطرية.
وقـــال الصيـــادون للبـــالد إن مـــا احاطتـــه 
القيادة من رعاية سخية ومكرمة سامية 
بتعويضهـــم جبـــر خواطرهـــم لمـــا مســـهم 
من أضـــرار ناتجة عن انتهـــاكات تجاههم 
وتجـــاه أرزاقهـــم، وكانت رعايتـــه جاللته 

خير جابر لخواطرهم.

فاق التصور 

مـــن جهتـــه قـــال الصيـــاد خليفـــة عبدهللا 
علـــى  بالغريـــب  ليـــس  هـــذا  ان  الكـــواري 
الـــذي  المفـــدى  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
والســـرور  الفرحـــة  إدخـــال  منـــه  تعودنـــا 
والبهجـــة الـــى كل فـــرد مـــن افـــراد هـــذا 
الوطـــن، وهـــذا ما اعتـــاد عليـــه الصيادين 
والبحـــارة مـــن اهتمـــام جاللتـــه ورعايـــة 

الكريمة لجميع شؤون البحارة.
وقـــال ان التعويضـــات التـــي حصل عليها 
وتعـــدت  التصـــورات  فاقـــت  البحـــارة 
االضـــرار التـــي تـــم حصرهـــا، موضحا “أن 
هذا الكرم الـــذي قابلنا به صاحب الجاللة 
كان لـــه األثـــر الكبيـــر على قلـــوب البحارة 
الذين نالهم كرمه جاللته وجزيل عطائه”.
بتوجيهـــات ســـمو  الكـــواري  كمـــا وأشـــاد 
ولـــي العهد رئيس الـــوزراء لكافة المعنين 
لتواصـــل وفتـــح األبـــواب لـــكل الصيادين 
ومســـاعدتهم فـــي حل قضاياهـــم وبحث 

سبل دعمهم.

طيب خواطرنا

مـــن جانبـــه قـــال رئيـــس جمعيـــة قاللـــي 
للصياديـــن محمد الدخيل إن التعويضات 
تصفهـــا  ال  والصياديـــن  هـــو  نالهـــا  التـــي 
الكلمـــات وان الفرحة التي ارتســـمت على 
وجـــوه البحـــارة ال يمكـــن ان يوفـــي حقها 
الشـــكر الجزيـــل لحضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى ال خليفـــة ملك 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه علـــى 

رعايته الكريمة ألبنائه والصيادين
تقديـــره  خالـــص  عـــن  الدخيـــل  وأعـــرب 
واعتـــزازه باســـمه وجميـــع البحـــارة بدور 
مجلـــس الـــوزراء الموقر برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  آل خليفـــة 
الوزراء لـــدوره الفاعل بتوجيـــه المعنيين 
في لتســـليم المســـاعدات الماليـــة للبحارة 
المتضرريـــن جراء تعرضهـــم لالعتداءات 

القطرية التعسفية. 
كمـــا قـــدم الدخيل شـــكره وامتنانـــه لدعم 

وزيـــر  رأســـها  وعلـــى  الداخليـــة،  وزارة 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة و تعاونه ودعمه للصيادين وجميع 
قضيـــة  ودعمهـــم  الهتمـــام  المســـؤولين 

الصيادين.
وقـــال ان كل مـــا تعـــرض لـــه البحـــارة من 
حبـــس ومعاملة غير إنســـانية وتعســـفية 
باتـــت وراء ظهورهم اليوم بعد ان جبرت 
خواطرهـــم بالرعاية االبوية الحانية التي 
تلقاهـــا الصيادين، مؤكـــدا “أن هذه المبالغ 
التعويضية لم تكن في الحســـبان وفاقت 

التوقعات”.

اخجلنا الكرم

وقـــال جمـــال الجودر أحـــد المعوضين إن 
جاللـــة الملـــك اجبـــر قلوبنـــا عـــن المعاملة 
اإلنسانية التي تعاملت بها معنا السلطات 
مـــن  المعانـــاة  أيـــام  القطريـــة وأصبحـــت 
هـــذا  ان  الحبـــس وراء ظهورنـــا، مؤكـــدا 
مـــا تعودنا مـــن جاللته الملـــك حفظه هللا 
ورعـــاة وهو المتوقع من ســـمو ولي العهد 
دعـــم  ودوره  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 

المواطن اين ما كان موقعه من الدولة.
وقـــال الجـــودر ان المعاملـــة الكريمـــة من 
التعويـــض  هـــذا  الجاللـــة  صاحـــب  لـــدن 
للمتضرريـــن كان عوضـــا لنـــا عـــن امتهـــان 
كرامة اإلنســـان والجيرة الذي تعرضنا لها 
وجاءت ســـلوتنا عن كل األذى الذي لحق 
بنـــا وبمصـــدر رزقنـــا. حيث يتـــم احتجاز 
بالســـجون  وزجنـــا  وتوقيفنـــا  زوارقنـــا 

ومعاملتنا معاملة سيئة.
واكمل ان التوجيهات السامية واإلنسانية 
للقيـــادة تعبر عن الحس اإلنســـاني الكبير 
الـــذي يتمتـــع به جاللتـــه فـــي التعامل مع 
جميع أبناء الوطن دون استثناء وكأسرة 
واحدة يحتضنهم بأبوته ليصون ويضمن 

كل حقوقهم. 

السند واألمان

 وقـــال الصيـــاد جعفر إبراهيـــم المغني ان 
متابعـــة جاللة الملـــك واهتمامه بشـــؤون 
علـــى  الغريـــب  باألمـــر  ليـــس  الصياديـــن 
جاللتـــه، وهـــو القائد الحكيـــم القريب من 
أبنـــاء شـــعبه، والحريص على مســـاندتهم 

فـــي مختلف الظـــروف والتحديـــات، وأن 
تعويـــض الصيادين عما نالهـــم من أضرار 
ترجمه ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بتوجيهات ســـموه بالعمل 
لتحقيق االستقرار لكل األسر البحرينية. 

والـــرؤى  المبـــادرات  “ان  المغنـــي  وتابـــع   
النيـــرة التي تعـــود بالخيـــر والصالح على 
المواطنين قد لمســـتها مرارا وتكرارا، وانا 
الـــذي قضيت 4 أشـــهر  في ســـجون قطر، 
لـــم يتركني المســـؤولون وكانـــوا يتابعون 
اموري واحتياجاتـــي وكانوا احرص علي 
من نفســـي،ولم يهدا لهم بـــال حتى عدت 

الى ارض الوطن”.
وأضـــاف مـــا عاشـــه البحـــارة والصيادون 
مـــن فرحـــة المســـت كل فـــرد مـــن افـــراد 
اســـرهم وتعدتهـــم لـــكل المواطنيـــن الذي 
يدركـــون مـــدى اهتمـــام القيادة الرشـــيدة 
مراتبهـــم  كانـــت  مهمـــا  المواطنيـــن  بـــكل 
االجتماعيـــة وظائفهـــم، وان هـــذه اللفتـــة 
والرعايـــة الســـخية والكـــرم الســـامي لهو 
دليـــل على ان القيادة هي الســـند واألمان 

الذي يركن له المواطن في كل وقت.

عيدنا قبل العيد

وعبـــر الصياد عيســـى إبراهيم صالح أحد 
أعضـــاء جمعيـــة المحـــرق للصياديـــن عن 
فرحه وســـعادته التي تجـــاوزت الوصف، 
والتـــي ال يمكن التعبير عنها، وقال بفضل 
كـــرم جاللة الملـــك وجزيل عطاياه عشـــنا 
يوما كأنه يوم عيد. فاليوم هو يوم العيد 

بالنسبة لنا.
وتابـــع أن متابعة جاللة الملـــك واهتمامه 
بالبحارة وشـــؤونهم، يجسد أسمى معاني 
القيـــادة الحكيمة وهو القائـــد القريب من 
أبنـــاء شـــعبه، والحريص على مســـاندتهم 

في مختلف الظروف والتحديات.
وأكمـــل ان مـــا أحاطنـــا به صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء من 
توجيهـــات وعنايـــة ابوية لـــكل الصيادين 
بالقرارات التي تخدم هذه الفئة كان خير 
تعويـــض وجبر لخواطـــر الصيادين الذين 
مســـهم مـــن الضـــرار الكثيـــر وعانـــوا فـــي 

مصدر رزقهم.

جمال الجودر

local@albiladpress.com
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اإلنســـان  حقـــوق  لجنـــة  رئيـــس  قالـــت 
إن  خـــوري  ماريـــا  الشـــورى  بمجلـــس 
توجيهات عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتقديم 
المســـاعدة والدعـــم المـــادي للمتضررين 
مـــن الصياديـــن ومرافقيهـــم فـــي المياه 
تعرضـــوا  الذيـــن  البحرينيـــة  االقليميـــة 
النتهاكات حقوقية جســـيمة ناهيك عن 
الحاق الضرر المعنـــوي بهم هو انعكاس 
لاللتـــزام التـــام بمبـــادئ حقوق االنســـان 
من ربان الســـفينة جاللة الملك حيث ان 
تعزيز الحماية والدعم والمســـاعدة هي 
مـــن اهـــم مقومـــات المعادلـــة الحقوقية 
والقانـــون  االنســـان  بحقـــوق  الملتزمـــة 

االنساني.
وأضافت بـــأن جاللة الملـــك بتوجيهاته 
االنســـانية وضـــع الصياديـــن فـــي صلب 
ودعـــم  كمســـاعدة  االنســـاني  اهتمامـــه 

لتلبية االحتياجات المادية واالجتماعية 
باهـــم  شـــمولهم  وبالتالـــي  والمعيشـــية 
مبـــادئ حقـــوق االنســـان آخـــذا جاللتـــه 
فـــي عيـــن االعتبـــار ليس الشـــمولية في 
وضـــع  انمـــا  فقـــط  والرعايـــة  االهتمـــام 
جاللتـــه  في صلـــب اهتمامـــه مجموعة 
الثقافيـــة  االحتياجـــات  مـــن  كاملـــة 

واالجتماعية ولعل اهمها االقتصادية.
وأردفـــت خـــوري أن توجيهـــات جاللته 

ليســـت جديـــدة وال غريبـــة فهـــي نابعـــة 
مـــن اصالـــة وحقيقـــة وعمـــق االهتمـــام 
وااللتـــزام بإعالء القيم اإلنســـانية تجاه 
االرض  هـــذه  علـــى  مقيـــم  إنســـان  كل 
الطيبة باالضافة فانها تاتي تأكيدا على 
التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية 
الدوليـــة ذات  التـــي حددتهـــا الصكـــوك 

العالقة.
وشـــددت خـــوري بختام بيانهـــا على أن 
القـــرار الســـامي والتوجيهـــات الســـامية 
فـــي توفيـــر الدعـــم المالـــي والمســـاعدة 
لهـــذه الفئـــة مـــن المواطنيـــن والمقيمين 
تأتـــي بشـــكل ليـــس فقـــط مناســـبا انمـــا 
فعال وشـــامل وســـريع يغطي مجموعة 
من االحتياجات التي بال شـــك ســـتؤدي 
الـــى اســـتقرراهم النفســـي واالقتصادي 
ويشـــكل عالمـــة فارقـــة ضمـــن التعامل 

اإلنساني الراقي.

تــأكــيــد الــتــزام الــبــحــريــن بــمــبــادئ حــقــوق اإلنــســان
خوري: دعم جاللة الملك للصيادين عالمة إنسانية فارقة

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أعربت جمعية الصيادين المحترفين، عن بالغ الشكر والعرفان لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، على الدعم والمســاعدة التي شــملت أبناءه الصيادين المتضررين من 

الدوريات البحرية القطرية.

وقالت الجمعية في بيان أمس، 
بالغريـــب علـــى  ليـــس  هـــذا  إن 
القيادة الرشيدة ، فهي دائمًا ما 
تدخل السرور والبهجة إلى كل 

دار في هذا الوطن المعطاء.
كما أعربت الجمعية عن خالص 
التقدير واالعتزاز بدور مجلس 
العهـــد  الـــوزراء  برئاســـة ولـــي 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة لمتابعة اتمام عملية 
الماليـــة  المســـاعدات  تســـلم 
للبحارة البحرينيين المتضررين 
لالعتـــداءات  تعرضهـــم  جـــراء 

القطرية التعسفية.
جمعيـــة  ثمنـــت  جهتهـــا،  مـــن 
قاللـــي للصيادين عاليـــًا اهتمام  
صاحـــب الجاللة الملك وحرص 
جاللتـــه الدائم في متابعة أمور 
الصياديـــن وتســـهيل امورهـــم، 
ونوهـــت الجمعيـــة بـــأن الدعـــم 
صـــدور  أثلجـــت  والمســـاندة 
البهجـــة  وادخلـــت  الصياديـــن 
والســـرور فـــي نفوســـهم خاصًة 
وان هذا الدعم غير المســـتغرب 
مـــن جاللته قـــد جاء قبـــل ايام 
قليلـــة من دخول شـــهر رمضان 

المبارك.

كمـــا تقدمـــت الجمعية بالشـــكر 
الجزيل لصاحب السمو الملكي 
مجلـــس  ورئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الوزراء علـــى متابعته الحثيثة 
وحـــرص  الصياديـــن  لشـــئون 
ســـموه الدائـــم علـــى دعمهم بما 

يكفل الحياة الكريمة لهم.
بالـــدور  الجمعيـــة  واشـــادت 
الداخليـــة  لوزيـــر  المحـــوري 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
بشـــؤون  واهتمامـــه  خليفـــة 
الصياديـــن واالســـتماع الـــى ما 
تعرضوا لـــه تنفيـــذا لتوجيهات 

جاللة الملك.

رمــضــان ــول  ــل ح عــشــيــة  دار  لــكــل  الــبــهــجــة  إدخــــال 
دعم جاللة الملك أثلج صدور الصيادين

محمد الدخيل جعفر المغتي  عيسى صالح  خليفة الكواري
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اســـتثناء طلبـــات الزوايـــا مـــن مـــاك المجمعـــات والمستشـــفيات

السماح للمستفيد من “الزوايا” بشراء مساحات مماثلة أو أقل

المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  صـــّوت   ^
الشـــمالية فـــي اجتماعـــه االعتيـــادي أمـــس 
اإلثنين بالموافقة علـــى مقترح إضافة بنود 
االشـــتراطات ومعاييـــر منـــح الزوايا، والذي 
يسمح بشراء المســـاحات المالصقة للزوايا 

بمساحة 200 متر مربع أو أقل.
 مـــن جهتهـــا، قالت مقـــّدم االقتـــراح العضو 
البلدي زينة جاسم أن المقترح يتعلق بشأن 
إضافـــة بنـــود االشـــتراطات ومعاييـــر منـــح 
الزوايـــا علـــى قـــرار وزيـــر شـــئون البلديـــات 
بإعـــادة   2003 لســـنة   52 رقـــم  والزراعـــة 
تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا الذي 
يتضمن االشـــتراط في الزاويـــة التي يجوز 
الموافقـــة علـــى بيعهـــا أن ال تزيد مســـاحتها 
علـــى 200 متـــر مربع، موضحـــة أن المقترح 
يســـتثني طلبـــات الزوايـــا المقدمة من مالك 

المجمعـــات والمستشـــفيات من الشـــرط مع 
مكانية إضافة نص عام يسمح ألي مستفيد 
مـــن شـــراء زاويـــة بمســـاحة مماثلـــة أو أقل 

للتقدم بشرائها.

وينـــص التعديـــل علـــى المـــادة 4 مـــن القرار 
“يســـمح للمســـتفيد في حال تبقت مســـاحة 
مماثلـــة مقدارهـــا 200 متـــر مربـــع أو أقـــل 

التقدم إلحاًقا بطلب شرائها كزاوية”.

تصدير الكالب
المنطقة  بــلــدي  مــجــلــس  وافــــق   ^
الــشــمــالــي عــلــى مــقــتــرح تــصــديــر الــكــاب 
الضالة للدول األخرى ويتضمن االقتراح 
ــمــجــلــس ومــمــثــل  الـــمـــقـــدم مـــن عــضــو ال
الدائرة السابعة زينة جاسم تصدير هذه 
بشكل  المشكلة  لتفاقم  ــك  وذل الــكــاب، 
الحلول  تقلل  لم  الــذي  الوقت  في  كبير، 

الحالية من هذه الظاهرة ومخاطرها. 
ــى عــدم  ــ ــراح إل ــ ــت ــ ــبـــت مــقــدمــة االق وذهـ
أجل  ومــن  اإلخــصــاء  بعملية  باالكتفاء 
على  للسيطرة  مــتــعــددة  حــلــول  إيــجــاد 
خارج  الكاب  تصدير  خال  من  الوضع 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــاالتــفــاق مـــع الـــدول 
المستعدة لتبنيهم مقابل المردود المالي.

 وقف تحويل مخالفات الرملي وهورة عالي للنيابة

^ أوصى أعضاء مجلس بلدي الشمالية 
المخالفيـــن  علـــى وقـــف إجـــراءات تحويـــل 
اإلســـكانية  بالمناطـــق  التعميـــر  الشـــتراطات 
مـــن ذوي المخالفـــات البســـيطة إلـــى النيابـــة 
العامـــة حتى اصـــدار التعديـــالت على قانون 
اشـــتراطات التعميـــر والمبانـــي والتي توافق 
اإلســـكان  ووزارة  البلديـــة  المجالـــس  عليهـــا 

وشؤون البلديات.
فيصـــل  العضـــو  المقتـــرح  مقـــدم  وأوضـــح   
شـــبيب أن المقترح يتضمن وقف المخالفات 
وهـــورة  الرملـــي  ضاحيـــة  فـــي  البســـيطة 
عالـــي والســـعي لحلهـــا مـــع الجهـــاز التنفيذي 
وتســـويتها، موضًحـــا أن هـــذا المقتـــرح يعني 
بالمخلفـــات التي ال تتســـبب بضرر المســـاكن 
المخالفـــة أو المحيطـــة بها، كما أنهـــا ال تعتبر 

تعدًيا على الملك العام.
وأشار شبيب أن من هذه البيوت مضى على 
اســـتالمها عقديـــن مـــن الزمـــن أو يزيـــد، وأن 

مخالفات التوســـع فيها جاءت نظًرا للظروف 
واحتياجات األسر.

 مـــن جهتهـــا، ذكرت مدير عام بلـــدي المنطقة 
الشـــمالية أن هناك مـــن المخالفات ما ال يمكن 
الترخيـــص لهـــا، موضحـــة أن المخالفات يتم 

ا في نظام البلدية. وأكدت أن  تسجيلها تلقائيًّ
النظـــام يتابـــع من قبل ديـــوان الرقابة المالية 
واالدارية ومـــن المحتمل مخالفة البلدية في 
حالة عدم اتخاذ اإلجراءات بحق المخالفات 

في الوقت الزمني المحدد.

عرض وطلب

+973 17111504+973 38344464+973 17580939

مخالفـــات التوســـع جـــاءت نظـــًرا للظـــروف واحتياجـــات األســـر

ليلى مال اهلل
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 للمزيد من

العقارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري
لشركة تراي ارمز كابيتال القابضة ذ.م.م

  تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليهــا 
الســادة أصحــاب شــركة تــراي ارمــز كابيتــال القابضــة ذ.م.م ، المســجلة بموجــب 

القيد رقم 1-138820 ، طالبين تغيير  اإلسم التجاري
من :  شركة تراي ارمز كابيتال القابضة ذ.م.م

                     TRI ARMS CAPITAL HOLDING COMPANY W.L.L
إلى :  شركة تراي ارمز كابيتال  لإلستشارات اإلدارية ذ.م.م 

                     TRI ARMS CAPITAL MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L  
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ : 04/04/2021
)CR2021-  57155( ٕاعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا المعلن ادناه السيد/السيدة حسن ميرزا محمد امان بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي ٕالــى السيد/الســيدة الســيد محمــود 

جميل محمد علوي محمد
فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقــا بــه مــا يعــزز 

اعتراضه.
رقم القيد: ٠٢-112347   

االسم التجاري: يو في اي لتكنولوجيا المعلومات

القيد : 53020
التاريخ : 2021/4/4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 53020 ( لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جيميناي القابضة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد 
تقــدم إليهــا الســادة اصحــاب شــركة شــركة جيمينــاي القابضــة ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 53020 ، طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة جيميناي القابضة ذ.م.م الى شركة جيميناي ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة 
خالل مدة خمسة عشر يوم يوما   من تاريخ نشر هذا اإلعالن

  2021 / 4 / 04
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
  CR2021 -51947 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه 
أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر : راشد علي راشد البوعينين

االسم التجاري الحالي : مقاوالت فرشاة الفنان
االسم التجاري الجديد : دار الشموخ للعود والعطور

قيد رقم : 2-90301

القيد   134947     -    التاريخ   2021/4/4
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم 000 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد 
تقدم إليها مالك المؤسســة الفردية أفنان جناحي دزاينز و المســجلة 
بموجب القيد رقم 134947 طالبا تحويل الشــكل القانوني للمؤسســة 
المذكــورة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقــدره مائة 
دينــار بحرينــي )BD 100( وتغيــر االســم التجــاري مــن أفنــان جناحــي 

دزاينز الى بوز ديزاينز ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

  2021 / 3 / 30
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
   CR2021- 44468 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه 
أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
  اسم التاجر : يونس علي حسين جعفر

االسم التجاري الحالي : مطعم زمان لول
االسم التجاري الجديد : مطعم وان ايتي غراد

رقم القيد : 2-83839

القيد : 1 - 97574
التاريخ   2021/04/01

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل
إعالن  لسنة 2021

بشأن تحويل  مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد 
تقدم إليها الســيد  حســن عبد الجليل حســن راشــد احمد راشد المالك 
ل جولد دست للتنظيفات  ( مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد  
1 - 97574 طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مسئولية 
محدودة برأســمال وقدره 5000  دينار ، لتصبح الشــركة مملوكة من 

السادة شركة بوارج للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 72429 ( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة صندو البحرين ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه 
قــد تقــدم إليهــا الســادة / ميــال بحريــن بروفيشــونال بــودي – تضامن 
باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة صنــدو البحرين ذ.م.م ،المســجلة 
كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 72429 ، طالبــا 
إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها 
مــن الســجل التجاري، و ذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ: 2021/04/01
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021 -49829 (  إعالن رقم

 تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: جعفــر ابراهيــم فاخــر الوداعــي بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي إلى السيد/السيدة: السيد أحمد ميثم سعيد مرزوق ماجد     

 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 1-20161
االسم التجاري: ورشة أبو باسل الكهربائية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة: مركز آية باالس للتجميل وسبا ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت إليها 
السيدة / فتيحة محمد الشيخ غزاوي باعتباره المصفي القانوني  لشركة : مركز 
آيــة بــاالس للتجميــل وســبا ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة 
بموجــب القيــد رقــم: 1-141891، طالبــة إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -     إدارة التسجيل 
إعلن بحل وتصفية شركة

شركة بلو دايموند فاير بروتكشن ذ.م.م 
سجل تجاري رقم  127170

بناء على قرار الشركاء في  شركة بلو دايموند فاير بروتكشن ذ.م.م.  المسجلة بموجب القيد رقم 
127170،  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد / نبيل معين محمود فقيهي مصفيا للشركة. 
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي:

 alwahadccr@gmail.com      -     +973 36057578   

التاريخ 29 مارس 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -  إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
إليهــا قرطــاج لــإلدارة و الحفــالت ذ.م.م والمســجلة تحــت قيــد رقــم 

129792 بطلب تغيير االسم التجاري من :
قرطاج لإلدارة و الحفالت ذ.م.م

CARTHAGE MANAGEMENT & CONCERTS W.L.L
لتصبح : مطعم بامبانجا للمشويات ذ.م.م

PAMPANGA GRILLS RESTAURANT W.L.L
فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد   :  20607     -     التاريخ : 2021/4/4  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم 44714 لسنة 2021
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد 
تقــدم إليهــا الســيد علــي ابراهيــم علــي الشــافعي     المالــك ل خياطــة 
الشافعي مؤسسة فردية  و المسجلة بموجب القيد رقم 20607 طالبا 
تحوياللفــرع 5 ) دينــا العجائــب للمقــاوالت (  من مؤسســة فردية  إلى 
شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
علي ابراهيم علي الشافعي  

MUHAMMAD ASHRAF MUGHAL

التاريخ : 01/04/2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
      CR2021- 54915 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه 
أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر :  صائقة يوسف محمد يوسف محمد رشيد هللا ركا

االسم التجاري الحالي   :  ابو حبيب لمواد البناء     
االسم التجاري الجديد :  ابو حبيب للمقاوالت والتجارة

رقم القيد :1-124870

اعالن
نحن مؤسســة محالت محمد عبد هللا بهلول 
لمالكهــا عبــد هللا محمــد بهلــول قــد تــم الغاء 
قيدها رقم 33457-6  منذ تاريخ 2019/2/18  

والمحل مغلق منذو تاريخ 2019/1/19
ناجــي  مصلــح  داوود  الســيد  بــان  نشــهد 
الســكاني  الرقــم  يحمــل  الــذي  جمجــوم 
860166554 يمنــي الجنســية  ويلقب نفســه 
ابــو زينــب اليعمل لدينــا نهائيــا والتربطنا به 

اي عالقة
ونخلــي مســئوليتنا مــن اي اعمــال يقــوم بها 
المؤسســة  فــي  عامــل  شــخصية  بانتحالــه 
فهــو اليمثلنــا نهائيــا ولــم يعمــل لدينــا ونعلن 
اخــالء مســئوليتنا عن اي التــزام يرتبه تجاه 

المؤسسة

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 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 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 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 
has a vacancy for the occupation of

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

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

YOUSIF MANSOOR ALI RADHI ( THRWAT THEGAM - 8116 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39457197  or  YUSUFMANSOOR20115@HOTMAIL.COM 

Hertel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ZOHA STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39281282  or  MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

ASIA GATE DECORATION MATERIAL EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33006454  or  asma.sadry@hotmail.com 

GULSHAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 34393948  or  DHEYA_ALSHAIK@HOTMAIL.COM 

HAWJAR BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39828100  or  DANAALGHANIM773@GMAIL.COM 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33342299  or  supersteelwll@gmail.com 

New Block Construction - Partnership Co 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280878  or  newblockbuildingconstruction@gmail.com 

ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

ALMAHA JEWELLERY & GOLDSMITHS PARTNERSHIP.CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212914  or  BALIJALAHMA@GMAIL.COM 

DOWN TOWN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33154444  or  MOHAMMEDKHALED379@HOTMAIL.COM 

Kenz manufature of wooden furniture umberella and curtains W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KENZ.BH@GMAIL.COM 

AL GAILANI ALUMINUM AND CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312593  or  ISM.NOO1972@YAHOO.COM 

AL GAILANI FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33509851  or  ALNAHHAM173@YAHOO.COM 

UNISKILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

RICI TRAINING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 35090689  or  MAZHARH@GMAIL.COM 

Abu nimat machines for the installation 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33620915  or  MOHAMMEDAZAM4141@GMAIL.COM 

ORAL ARTS MEDICAL UNITS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17292553  or  ORALARTS@HOTMAIL.COM 

UN NADA REFRIGERATION AND AC REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39425056  or  nkalarad@gmail.com 

Baby clay broadcasting & media production 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39905077  or  makki@almaalybh.com 

MINAW EMPORT AND EXPORT AUTO SPURE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39234960  or  essam.bumahmoud@yahoo.com 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

BURJ RAINBOW CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33538595  or  MUNEEB_KHALID91@YAHOO.COM 

AL NOOR SPORT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17224407  or  ALNOOROP@BATELCO.COM.BH 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 66311488  or  BahrainAdmin@hpidc.com 

MAKANI BOX RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  boxitonline@gmail.com 

MAKANI BOX RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  boxitonline@gmail.com 

NOOR ALDAAR TRADING AND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33226221  or  Jassimshamlooh@gmail.com 

NOOR ALDAAR TRADING AND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33226221  or  Jassimshamlooh@gmail.com 

SALALLAH CLEARANCE DOCUMENTS AND CUSTOM 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33998835  or  HAIKY2020@HOTMAIL.COM 

Harem ALSultan beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66300077  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Auburn contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

Blue Energy for welding and Fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39670060  or  JABAL.SAEED@GMAIL.COM 

Zahrat Almanama Perfumes 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39777680  or  ZAJRAH@HOTMAIL.COM 

International Security Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

Contratech S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

BAHRAIN SIGN PRINTING SERVICES AND FIXD advertisement 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233535  or  gm@GULFTROPHY.net 

TCIG - LTD - W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17001638  or  ali@mailcohen.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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

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

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

FTAIHI TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39878805  or  FETEHSHAHABI72@GMAIL.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Dental technical laboratory 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17683025  or  DENTALLABCENTER@YAHOO.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

Muhammad Ilyas Qureshi Trading Co Wl.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33615884  or  ILYASQURESHI97@YAHOO.COM 

PALACE ARTS ADVERTISING AND PUBLICITY 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(COMMERCIAL ADVERTISMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17213124  or  PALACEARTSADV@GMAIL.COM 

Dubai garage 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact
 37383837  or  Dubaigarage@hotmail.com 

Dubai garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37383837  or  Dubaigarage@hotmail.com 

EAGLE HILLS DIYAR COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  yg@eaglehills.com 

ABU MAHMOOD FISHING EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39145891  or  AZAZAZ1977@GMAIL.COM 

Teapot 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892221  or  SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM 

Technacy WLL 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 39376113  or  NAZIR.PARKER@CCP.BH 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SHAHEEN PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33114378  or  HASSANMAKKI719@GMAIL.COM 

White star auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39648828  or  MALIKZABI56@GMAIL.COM 

Ali alsaeed commercial 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39516000  or  hibrains@yahoo.com 

Validity contracts 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 38292626  or  SAUD4112012@GMAIL.COM 

AL MUTAMAN CAR BODY WORKING & PINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33415777  or  RAMI.EEG@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Fourth Pyramid For  the management of restaurants and cafes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35902702  or  HHAMEDO166@GMAIL.COM 

Transport Al-Fadhel  to the owner Ali Fadhel Fadhel Mohammed K 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33039333  or  ALIFADHEL80@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Alexandria Integrated Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39379544  or  CEO@AISARABIA.COM 

SAMRA DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33523132  or  GUJJARG1614@YAHOO.COM 

Pelia S.P.C Owned by Mr. Jaswinder Singh 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 36418308  or  PELIA.SPC16@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

NASEEB AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

KARAK 90 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777853  or  MONAAMIN860@GMAIL.COM 

White Box Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

WAZIRISTAN PACKING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955271  or  SADIKRAHMAN77@GMAIL.COM 

WAZIRISTAN PACKING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955271  or  SADIKRAHMAN77@GMAIL.COM 

Muharraq city services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

ALLIED MIDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

HATELLO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  ABUZARCARGO@GMAIL.COM 

Shaved ice factory for sweet and ice cream 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000970  or  MOHD.ALAWAINATI@GMAIL.COM 

Shaved ice factory for sweet and ice cream 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000970  or  MOHD.ALAWAINATI@GMAIL.COM 

Blend it cafe w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 36051526  or  ALKULAIB8@GMAIL.COM 

Al Sorouh Management Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (INCOME) 
 suitably qualified applicants can contact
 17564616  or  MAHER@RETAJ.COM.BH 

GAJA SIGN CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13104656  or  THIAGU830@YAHOO.CO.IN 

ALFATH PHARMACY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 32316600  or  F.ZAHRAA@ALFATHPHARMACIES.COM 

EARAIJ CARS EQUIPMENTS & RADIATORES REAERING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39195579  or  earaijcars.dk@gmail.com 

Um Juma Sweets And Nuts W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17470604  or  UMJUMASWEETS@GMAIL.COM 

Um Juma Sweets And Nuts W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17470604  or  UMJUMASWEETS@GMAIL.COM 

New Fog Advertising Services WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17874720  or  BINGLYPC@GMAIL.COM 

Al Shamil Trading and Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39330880  or  KOWTHER@ALIAFLOWERS.COM 

AL Tendeal Men Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39023395  or  KHALIL8311@HOTMAIL.COM 

AAFI Public Service S.P.C Owned by MOHAMED ALI JINNA 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17541459  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

DELMA TRADING AND CONSTRUCTION s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17611997  or  DELMASER@GMAIL.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 

AXXITUDE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66973788  or  AIRBOURNE1983@HOTMAIL.COM 

Swiss heart salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17470961  or  abc966@gmail.com 

TOP CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

Gouranga Ayurvedic for Trading Co. - Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35017171  or  PRAVEEN_ASHARAM@YAHOO.CO.IN 

D4 INSIGHT S.P.C OWNED BY DHARMENDRA KISHORE VASANT 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 32233187  or  HARIGOPALDASA@D4INSIGHT.COM 

Enable stones W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17611173  or  enablestones@gmail.com 

ABU FAJER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200037  or  MADANALBANBILI@GMAIL.COM 

Kenzi Shares and Securities SPC 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 66336719 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR(MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

GREEN STYLE GENERAL CLEANING AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39086344  or  NOWAB29@GMAIL.COM 

Bestow  Services  Company S.P.C Owned by Zubair  Afzal 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33716669  or  BESTOWSERVICESCO@GMAIL.COM 

MADE LIKE HOME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33158999  or  MALHAYKI@PERLA-CAMPO.COM 

YASH  SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

AL BOURGE AL SODANI FOR INTERNATIONAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 32343964  or  SALAHKHAIRI60@GMAIL.COM 

Dhruv Jewellery Workshop W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33074288  or  DHRUVJEWELLERYWLL@GMAIL.COM 

Tbsgcc S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666737  or  KHALID@TBSGCC.COM 

Accent aluminum and steel Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34459908  or  MJAVEDMNAWAZ@GMAIL.COM 

DEVICE CARE FOR MOBILE REPAIRING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33105010  or  DEVICECARE.BH@GMAIL.COM 

Epsilon Infotech W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 34411764  or  ADMIN@EPSILONME.COM 

GREY IMAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33208003  or  GREYIMAGE@GMAIL.COM 

HAZY ELECTRICAL INSTALLATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33084449  or  HEPSI.HAZYCO@GMAIL.COM 

M & M BEAUTY LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37335522  or  MARWANMOST@hotmail.COM 

EMIRATES GIFT MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39758013  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

ULTIMATE VENATION GATE  CAR POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300265  or  NAEEMABHR2018@ICLOUD.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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

ELITE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

CUBE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com 

ALAMRIYA CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33221246  or  zakimodaweb@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

RAINBOW RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39868055  or  ZUHAIRAYOOB@YAHOO.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

SIUM ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38133450  or  SIUM.ADV@GMAIL.COM 

FLYING POINT DIGITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  FAHADBH372@GMAIL.COM 

PROBEE CLEAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17684005  or  I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

KAPTAIN FOOD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

DREAMZ CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33646842  or  DREAMZ.BH1978@GMAIL.COM 

GREEK PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36266442  or  UF12641@GMAIL.COM 

W S SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13690003  or  WSSERVICES.BH@GMAIL.COM 

U TURN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  UTURNBH@GMAIL.COM 

SAID SERVICES CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33878746  or  SAIDSERVICES19@GMAIL.COM 

ABDULNABI ABDULLA SALEH ALTOOQ ( JAZERAT ALSHAJAR / 6734 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39098811  or  JAKRAWI69@HOTMAIL.COM 

SAYED MAHDI SALMAN HASAN NASER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39446755  or  HOMECARTBH@GMAIL.COM 

MOHAMED SALEH ABDALI AHMED ( WESAM / 7424 )  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39772264  or  NAJLAHAYAN1978@GMAIL.COM 

MANSOOR ISA MANSOOR NAYEM ALHAYKI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728856  or  MANSOORPLAZA@HOTMAIL.COM 

Alfanar Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39605679  or  KIA1960@BATELCO.COM.BH 

Scope labs & studios 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255554  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.COM 

CENTRAL CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36300669  or  a82b12@gmail.com 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

MODERN PLAZA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17310951  or  ALIHBAIL@ICBAHAIN.COM 

ANTAKYA ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39885581  or  antakia2aluminium@gmail.com 

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33795726  or  ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM 

KWANGO CONSTRRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33318888  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

ALAMEED REPAIR & PAINTING GARAGE 
has a vacancy for the occupation of
  AUTOMOBILE PAINTER (BRUSH) 

 suitably qualified applicants can contact
 17785099  or  alameed_car@hotmail.com 

ABU FERAS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39462724  or  ABUFERASHIREBH@GMAIL.COM 

RACER CONTRACTING E.S.T 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342401  or  HUSSAINFAREED@OUTLOOK.COM 

EZZ AL-KARAMA MARKETS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

AL - KARAMA SANDWICHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

AL FAJER AL ZAHER CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412725  or  ALZAHERGROUP@YAHOO.COM 

Vismay readymade garments 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447756  or  MAZAJIA_12@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

VICTORY CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39123921  or  VICTORYSTAR_TEAM@YAHOO.COM 

RAINBOW RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39868055  or  ZUHAIRAYOOB@YAHOO.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 

MONALISA ADVERTISING DISING & MARKTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

AWAL LINE WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39454441  or  MOHAMMED@AWAL.BIZ 

DALO CUE BULIARD AND SNOOKER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36654433  or  PARESHPSAGAR@YAHOO.COM 

DALO CUE BULIARD AND SNOOKER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17778032  or  PSAQER@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

Lotus gardening and landscaping 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

LUKWAIR FISHCAGES FACTORV 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320324  or  sharifalsamahiji@hotmail.com 

AL AMAL HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33322073  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

Mountain Boy RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39688114  or  AALASFOOR20@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550880  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

SAR ALNAJAH GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39001108  or  isaalbuti77@gmail.com 

AL SEKHA CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610190  or  olwynp@gmail.com 

NAEEMA SANDWICHS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39860760  or  cra66851@hotmail.com 

WONDERS OF BAHRAIN JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36640509  or  BASHIR_96@HOTMAIL.COM 

AL MITHALIYA CARPENTRY WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39775774  or  SHEHABI_HASAN@HOTMAIL.COM 

SOFHAN CAR PARKS 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39676777  or  SOFHAN.BAH@GMAIL.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

HI TECH PAINT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17414043  or  hitech.bhr@GMAIL.COM 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

Circut zoon contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36664467  or  ALIMOHD33233@GMAIL.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17246808  or  METEE@METEEBAH.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

PINK SADAF SECOND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Nabeea AL Salam HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33422320  or  buabo0od89@gmail.com 

ENERFLEX MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33667675  or  bshuqair@enerflex.com 

Elames Flooring Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17701166  or  FAWAZ@BEHZAD-GROUP.COM 

Najad Aluminium and Iron Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17104842  or  info@najadbh.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

TOPAZ CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39696154  or  TOPAZCAFE.OFFICIAL@GMAIL.COM 

NEW TREND FASHION 
has a vacancy for the occupation of

WORKER 
suitably qualified applicants can contact 

36820910  or  WAQAS034@HOTMAIL.COM

Eagle for Safe and Security  S.P.C.
has a vacancy for the occupation of

SECURITY GUARD 
suitably qualified applicants can contact

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com
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األمير حمزة أكد التزامه بنهج األســرة والمسار الذي أوكله الملك لعمه

الجيش األردني جاهز للتعامل مع أي طارئ محلي وإقليمي

األردنـــي،  الملكـــي  الديـــوان  أفـــاد 
أمس االثنين، بأن األمير حمزة أكد 
التزامه بنهج األسرة والمسار الذي 

أوكله الملك لعمه.
أن  الملكـــي  الديـــوان  وأضـــاف 
العاهل األردني أوكل لألمير حسن 

التعامل مع األمير حمزة.
وجـــاء في بيـــان الديـــوان الملكي: 
“فـــي ضـــوء قـــرار الملـــك عبـــدهللا 
الثانـــي فـــي التعامـــل مـــع موضوع 
األميـــر حمزة ضمـــن إطار األســـرة 
الهاشـــمية، أوكل هذا المسار لعمه، 

األمير الحسن”.
وأوضـــح البيان أن األمير الحســـن 
“تواصـــل بـــدوره مع األميـــر حمزة. 
وأكد األمير حمزة بأنه يلتزم بنهج 
األســـرة الهاشـــمية، والمســـار الذي 

أوكله الملك إلى األمير الحسن”.
وفـــي وقت ســـابق، تناقل أردنيون 
على تويتر تســـجيال صوتيا لألمير 
حمـــزة بن الحســـين، يقول فيه “لن 

ألتزم باألوامر” بعدما اتهم بزعزعة 
“أمن األردن واستقراره”.

من جانبه، أكد رئيس هيئة األركان 
األردنيـــة المشـــتركة اللـــواء الركن، 
القـــوات  أن  الحنيطـــي،  يوســـف 
األمنيـــة  واألجهـــزة  المســـلحة 
األردنية لديها من القدرة والكفاءة 
واالحترافية ما يمكنها من التعامل 

علـــى  تطـــرأ  مســـتجدات  أي  مـــع 
واإلقليميـــة  المحليـــة  الســـاحتين 
ومواجهـــة جميـــع أشـــكال التهديد 
ومحاوالت وزعزعة أمن واستقرار 

المملكة.
وخـــالل متابعتـــه لتمرين عســـكري 
فـــي المنطقـــة الشـــرقية بالمملكـــة، 
الحنيطـــي  الركـــن  اللـــواء  شـــدد 

علـــى أهميـــة الـــدور الذي تقـــوم به 
القوات المسلحة في الحفاظ على 
مكانتهـــا  وترســـيخ  الدولـــة  هيبـــة 
والتاريخيـــة،  االســـتراتيجية 
والجهـــود التـــي تبذلهـــا فـــي هـــذه 
المرحلة للخروج من األزمات كافة 
التـــي عصفـــت بالوطن فـــي اآلونة 
األخيـــرة، لضمـــان اســـتمرار األردن 
بـــدوره المحـــوري والثابـــت تجـــاه 
العديـــد مـــن القضايا فـــي المنطقة 

واإلقليم.
وتأتي تصريحـــات الحنيطي غداة 
ما كشـــفت عنه الســـلطات األردنية 
من مالبســـات خاصة عن نشاطات 
مشـــبوهة تهـــدف إلـــى زعزعة أمن 

واستقرار البالد.
وتواصلت أمـــس االثنين تأكيدات 
مـــع  والدولـــي  العربـــي  التضامـــن 
األردن علـــى خلفيـــة مـــا وصفتهـــا 
عمـــان بـ”محـــاوالت لزعزعـــة أمـــن 

المملكة”.

عمان ـ وكاالت

الرياض ـ وكاالت

صرح مصدر مسؤول بوزارة الحج 
والعمـــرة، أمـــس االثنين، أنـــه تقرر 
رفـــع الطاقـــة التشـــغيلية للمســـجد 
الحـــرام بمكة المكرمة خالل شـــهر 
رمضـــان، مـــع التقيـــد باإلجـــراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية كافة 

الصادرة من الجهات المختصة.
عـــن  المســـؤول  المصـــدر  وأعلـــن 
مجموعـــة مـــن الضوابـــط فـــي هذا 

الصدد:
األول: منح تصاريح أداء مناســـك 
العمـــرة والصلـــوات فـــي المســـجد 
الحـــرام والزيـــارة للمســـجد النبوي 
رمضـــان  مـــن  األول  مـــن  بـــدًءا 
لألشـــخاص المحصنيـــن وفـــق مـــا 

لفئـــات  “توكلنـــا”  تطبيـــق  يظهـــره 
التحصيـــن. وتعنـــي كلمة “محصن” 
أن الشـــخص حاصل على جرعتين 
أو  كورونـــا،  فيـــروس  لقـــاح  مـــن 
أمضـــى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة 
األولـــى مـــن اللقـــاح، أو متعاٍف من 

اإلصابة.
الثاني: حجز تصاريح أداء مناسك 
العمرة والصلوات والزيارة سيكون 
“اعتمرنـــا”  تطبيقـــي  خـــالل  مـــن 
الخانـــة  بحجـــز  وذلـــك  و”توكلنـــا”، 
رغبـــة  حســـب  المتاحـــة  الزمنيـــة 
ضيـــف الرحمـــن، وبما يتماشـــى مع 
الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق 

اإلجراءات االحترازية.

إجراءات جديدة بشأن العمرة والصالة بالحرم المكي في رمضان

القدس المحتلة ـ أ ف ب

ــن فــي  ــ ــي ــ ــن ــ اســـتـــؤنـــفـــت أمــــــس اإلث
ــقــدس  ــي ال الــمــحــكــمــة الــمــركــزيــة فـ
رئيس  محاكمة  المحتلة  الشرقية 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بتهم الفساد، فيما يبدأ رئيس الدولة 
لتشكيل  المرشح  مشاورات الختيار 

الحكومة المقبلة. 
ــى  إل ــا(  ــامـ عـ  71( نــتــنــيــاهــو  ــل  ــ ووصـ
ويضع  داكــنــة  بــزة  مرتديا  المحكمة 
كمامة واقــيــة مــن فــيــروس كــورونــا 

سوداء اللون. 
واتهمت المدعية العامة اإلسرائيلية 
الـــــــوزراء  رئـــيـــس  آري  ــن  ــ ب لـــيـــئـــات 
بــاســتــخــدام ســلــطــتــه “بــشــكــل غير 

مشروع” في إطار منافع متبادلة 
مع أقطاب اإلعالم.

ويــنــفــي نــتــنــيــاهــو الـــذي 
ــيـــس  رئـ أول  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ يـ
ــه لــه  لــلــحــكــومــة تــــوجــ

منصبه،  فــي  وهــو  رسمية  اّتــهــامــات 
هدايا  قبوله  حــول  إلــيــه  ينسب  مــا 
تسهيالت  لــمــنــح  وســعــيــه  فـــاخـــرة، 
تنظيمية لجهات إعالمية نافذة في 
مقابل حصوله على تغطية إعالمية 

إيجابية.
ضالع  نتنياهو  إن  آري:  بــن  وقــالــت 
بالفساد  تتعلق  خــطــرة  “قضية  فــي 

الحكومي”. 
ــافـــت أنـــه اســتــخــدم “الــســلــطــة  وأضـ
الحكومية الواسعة الموكلة إليه” في 
اإلعالم  وسائل  مالكي  مع  تعامالته 
الشخصية،  “من أجل تعزيز قضاياه 
ومن بينها رغبته في إعادة انتخابه”. 
القدس  في  المحاكمة  وتزامنت 
ــيـــس  ــرئـ مـــــع مـــــــشـــــــاورات الـ
لتحديد  ريفلين  رؤوفــيــن 
ــل نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ مـ

السياسي.

استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

عواصم ـ وكاالت

أعـــادت وســـائل إعـــالم إيرانيـــة نشـــر تصريحـــات علـــي أكبـــر 
صالحـــي، رئيس منظمة الطاقة الذريـــة اإليرانية، الذي قال إن 
“إنتاج اليورانيوم المخصب بنســـبة %20 قـــد وصل حاليا إلى 
50 كيلوغرامـــا، “قبيل محادثـــات مجموعة 1+4 الحياء التفاق 

النووي مع إيران.
وقال صالحي عبر تطبيق “كلوب هاوس”، إن المباحثات الفنية 
اليوم الثالثاء، ستكون “من سيبدأ أوال”، في إشارة إلى الجدل 
الدائر بين طهران وواشطن حول من سيتخذ الخطوة األولى.

وقـــال رئيـــس منظمة الطاقة الذريـــة االيرانيـــة إن “الجمود قد 
ُكِســـر.. نحـــن نتحـــرك اآلن فـــي طريق ممهـــد. أنا متفائـــل إزاء 

إحياء االتفاق النووي”.
وشـــدد علـــى أنه “تـــم إنتاج 50 كغـــم من اليورانيـــوم المخصب 

بنسبة %20 في غضون 3 أشهر”.
وتوقـــع بعـــض المســـؤولين اإليرانيين أن الجولـــة الجديدة من 
المحادثات اليوم الثالثاء، ستكون مفصلية لتحديد الخطوات 

التي يجب أن يتخذها الطرفان األميركي واإليراني.
وتتحـــدث اإلدارة األميركيـــة عن رفع “بعـــض” العقوبات مقابل 
عـــودة إيـــران لالمتثـــال الكامـــل لالتفـــاق النـــووي، ودعـــت إلى 

إجراء محادثات حول “سياسات طهران اإلقليمية” و”برنامجها 
الصاروخي”.

وحتـــى اآلن، يبـــدو الخـــالف بين الجانبيـــن كبيـــرًا، والفجوة 
آخـــذة في االتســـاع حيث تقـــول الواليات المتحـــدة إن هناك 
فرقـــا بيـــن “العودة إلـــى المفاوضات مـــن أجل اتفـــاق جديد” 
و”التفـــاوض للعـــودة إلى االتفاق النووي الســـابق” مع التركيز 
في كثير من األحيان إلى مفاوضات أكثر شـــموالً تعالج كافة 

القضايا الخالفية.

النووي اإليراني.. طاولة ســاخنة في فيينــا إلنقاذ االتفاق
طهران تزيد اليورانيوم عالي التخصيب إلى 50 كغم

عدن ـ وكاالت

شـــدد وزير الخارجية اليمني، أحمد بـــن مبارك، أمس االثنين، 
علـــى ضرورة وقـــوف المجتمع الدولي بحـــزم أمام التدخالت 

اإليرانية في بالده.
وأكـــد بـــن مبارك عدم جدية ميليشـــيا الحوثـــي االنقالبية في 
الجنوح إلى السالم، محذرا من التداعيات اإلنسانية الكارثية 
الســـتمرار التصعيـــد العســـكري الحوثـــي فـــي ظـــل الجهـــود 
اإلقليميـــة والدوليـــة لوقـــف الحـــرب دون أن يحـــرك المجتمع 

الدولي ساكنًا.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقائـــه الســـفير اإلماراتي لـــدى اليمن ســـالم 
الغفلـــي، حيـــث جرى مناقشـــة العالقات الثنائية بيـــن البلدين 
وســـبل تعزيزهـــا وتطويرهـــا، بحســـب وكالـــة األنبـــاء اليمنية 
األوضـــاع  مســـتجدات  مبـــارك،  بـــن  واســـتعرض  الرســـمية. 
الســـالم  لتحقيـــق  الهادفـــة  والدوليـــة  اإلقليميـــة  والجهـــود 
واســـتعادة األمـــن واالســـتقرار، وإنهـــاء الحـــرب العبثية التي 
أشـــعلتها ميليشيا الحوثي االنقالبية. مشـــيرا إلى عدم جدية 
الميليشيات للجنوح إلى السالم ومواصلة هجومها العسكري 
على محافظة مأرب وصمود القوات المسلحة ورجال القبائل 

ومساندة طيران التحالف في صد تلك الهجمات.

وشـــدد وزير الخارجية اليمنـــي، على ضرورة وقوف المجتمع 
الدولـــي بحزم أمـــام التدخالت اإليرانية فـــي اليمن والوقوف 
وقفـــه جـــادة أمام ما يجـــري من مجـــازر لمخيمـــات النازحين 
والمدنييـــن اآلمنيـــن فـــي مدينة مأرب من خالل االســـتهداف 
الممنهـــج والمتكـــرر عبر إطالق الصواريخ الباليســـتية عليهم، 
محـــذرا مـــن تداعيـــات إنســـانية كارثيـــة الســـتمرار التصعيـــد 
العســـكري في ظل الجهود اإلقليميـــة والدولية لوقف الحرب 

دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنًا.

أكــد عدم جدية ميليشــيا الحوثي في الجنوح إلى الســام
اليمن يشدد على ضرورة الحزم أمام تدخالت إيران

أنقرة ـ أ ف ب

أوقـــف أمـــس االثنيـــن 10 أدميراالت 
متقاعدين غداة نشـــر رسالة مفتوحة 
وقعها عشـــرات من الضباط السابقين 
تنتقد مشـــروعا للرئيـــس رجب طيب 
إردوغـــان لبنـــاء قناة في اســـطنبول، 
تدخـــل  أي  فيـــه  يوقـــظ  بلـــد  فـــي 
شـــبح  السياســـة  فـــي  للعســـكريين 

االنقالبات السابقة.
وأفاد مكتـــب المدعي العام في أنقرة 
أن األدميـــراالت العشـــرة المتقاعدين 
ذمـــة  علـــى  الحبـــس  فـــي  وضعـــوا 
التحقيق. وهم ضمن 104 عســـكريين 
وقعـــوا علـــى رســـالة مفتوحـــة تحذر 
من التهديد الذي قد يشـــكله بحســـب 

رأيهـــم مشـــروع “قناة اســـطنبول” 
الذي يدعمـــه اردوغان، على 

حريـــة  تضمـــن  اتفاقيـــة 
مضيـــق  فـــي  المـــرور 

البوسفور.

ولـــم يوقف 4 ضباط ســـابقين آخرين 
بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول 
أمام شـــرطة أنقرة فـــي األيام الثالثة 

المقبلة.
وبوشـــر تحقيق في حق العســـكريين 
المتقاعديـــن الموقعين على الرســـالة 
بأمـــن  للمســـاس  “االجتمـــاع  بتهمـــة 
الدولـــة والنظـــام الدســـتوري” على ما 

أوضح مكتب المدعي العام.
والشـــهر الماضي، صادقت تركيا على 
مشـــاريع لتطوير قناة للشحن البحري 
في اســـطنبول أسوة بمشاريع قنوات 
بنمـــا والســـويس، مـــا أدى إلـــى جـــدل 
حـــول اتفاقية “مونتـــرو” الموقعة في 
اتفاقيـــة  وتضمـــن   .1936 العـــام 
الســـفن  مونتـــرو حريـــة عبـــور 
مضيقـــي  عبـــر  المدنيـــة 
البوســـفور والدردنيل في 

السلم والحرب.

توقيف أدميراالت سابقين انتقدوا السلطة في تركيا
بوتراجايا ـ أ ف ب

مثـــل رئيس الـــوزراء الماليزي الســـابق 
أمـــام  اإلثنيـــن  أمـــس  رزاق  نجيـــب 
محكمة االســـتئناف بعدما طعن بحكم 
قضائي قضى بحبســـه 12 عاما إلدانته 
بالفســـاد في قضية صندوق “1 ماليزيا 

ديفلوبمنت بيرهاد”.
وكانـــت محكمـــة عليـــا فـــي كوااللمبور 
دانـــت في الصيف رزاق البالغ 67 عاما، 
بــــ 7 تهـــم فـــي إطـــار فضيحـــة الفســـاد 
 42( رينغيـــت  مالييـــن   210 وغّرمتـــه 

مليون يورو(.
شـــركة  إفـــالس  فضيحـــة  وكشـــفت 
ماليزيـــا   1“ االســـتراتيجي  التطويـــر 
ديفلوبمنـــت بيرهـــاد” عمليـــات احتيال 

بمليارات الدوالرات.
مـــع  مّتهـــم  رزاق  ونجيـــب 

باختـــالس  منـــه  مقّربيـــن 
الصنـــدوق  مـــن  أمـــوال 
أنشـــئ  الـــذي  الســـيادي 

للمســـاهمة في التنمية االقتصادية في 
ماليزيا.

وأمـــس، رفـــض رئيس الوزراء الســـابق 
اإلدالء بـــأي تعليـــق لـــدى وصولـــه إلـــى 
محكمـــة االســـتئناف الماليزيـــة الواقعة 

في العاصمة اإلدارية بوتراجايا.
وصّرح أحد محامي الدفاع عنه محمد 
كامـــل  انتهـــاك  “هنـــاك  عبـــدهللا  شـــفيع 
وغير مســـبوق لمبدأ المحاكمة العادلة”، 

مضيفا “إنها فوضى يجب معالجتها”.
ســـراح  إطـــالق  رزاق  نجيـــب  وُمنـــح 
محكمـــة  إصـــدار  بانتظـــار  مشـــروطا 

االستئناف حكمها.
نهـــب  مـــن  الماليزييـــن  ولعـــب غضـــب 
الصندوق الســـيادي دورا كبيرا في 
الخســـارة االنتخابيـــة المفاجئـــة 
العـــام  فـــي  بهـــا  منـــي  التـــي 
2018 ائتالف نجيب رزاق 
الحاكم منذ العام 2009.

نجيب رزاق يمثل أمام محكمة االستئناف

“اشتباكات مستعرة” 
بالجنينة السودانية

ذكرت مصادر طبية، أمس االثنين، أن 18 
اشتباكات  فــي   54 وأصــيــب  قتلوا  شخصا 
السودان، في تجدد  بغرب  الجنينة  بمدينة 
واليــة  أطــبــاء  لجنة  وقــالــت  العنف.  لوتيرة 
غرب دارفور في بيان إن أحدث اشتباكات 
عربية  وقبائل  المساليت  قبيلة  أفــراد  بين 
وصباح  األحـــد  وتــصــاعــدت  السبت،  بـــدأت 

االثنين في أرجاء المدينة.
لألمم  داخلية  أمنية  ونشرة  سكان  وأشــار 
استخدام  إلــى  رويــتــرز،  بحسب  المتحدة، 
أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية، وأظهرت 
السكان  التقطها  فيديو  وتسجيالت  صــور 

أعمدة دخان تتصاعد من أحياء المدينة.

البرنامج النووي اإليراني “مقلق”

الملك األردني ورئيس هيئة األركان األردنية المشتركة

وزير خارجية اليمن خالل لقائه السفير اإلماراتي

قال المرصد السوري لحقوق  «
اإلنسان، إن شحنة أسلحة إيرانية 

جديدة، تضم صواريخ قصيرة 
ومتوسط المدى، دخلت األراضي 

السورية قادمة من العراق. وأضاف 
المرصد أن األسلحة تم إفراغها في 

مستودعات ميليشيا فاطميون، 
في ريف دير الزور الغربي، كما 

تم نقل جزء منها إلى مواقع 
الميليشيات اإليرانية في الرقة. 

يذكر أن الميليشيات اإليرانية 
كثفت عمليات التجنيد للشباب 
السوريين في صفوفها مستغلة 

انشغال الروس في االتفاقيات مع 
تركيا بالشمال السوري، بحسب 
المرصد. وفي إطار صراع النفوذ 

بين روسيا وإيران في سوريا، 

تستمر عمليات تجنيد الشبان في 
ميليشيات موالية لكال الطرفين، 
في مدينتي الحسكة والقامشلي 
ومناطق غرب الفرات. وتتواصل 

عمليات استقطاب الشبان 
والرجال وتجنيدهم في صفوف 

الميليشيات الموالية إليران 
بقيادة لواء “فاطيمون”، على قدم 

وساق دون توقف، بحسب ما أفاد 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
الخميس الماضي. ووصل تعداد 

المجندين منذ منتصف يناير 
الماضي، وحتى الشهر الجاري، 710 

أشخاص، 315 منهم كانوا عناصر 
وقيادات في ميليشيات الدفاع 

الوطني. وأوضح المرصد أن 395 
من تلك العناصر المجندة مدنيون 

وأبناء عشائر تم تقديم إغراءات 
مادية الستقطابهم من ثم نقلهم 
إلى معسكرات ضمن فوج طرطب 
جنوب القامشلي لتلقي التدريبات، 

ويشرف على العمليات هذه 
جميعها المدعو “الحاج علي” وهو 

إيراني الجنسية مع قيادي سابق 
بالدفاع الوطني.

صواريخ جديدة لميليشيات إيران تدخل دير الزور والرقة

صواريخ إيرانية

دارفور ـ رويترز
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تعانـــي منطقتنـــا العربيـــة - كبقيـــة مناطق العالـــم - من وجود أزمة حـــادة في المناخ 
بســـبب تزايـــد االنبعاثـــات الكربونية، والبد من خطـــوات جريئة وجـــادة للتعامل مع 
هذه األزمة لحماية البيئة والحفاظ على اســـتدامة مواردها؛ ألنها ليست ملًكا للجيل 

الحالي بل األجيال القادمة كذلك. 
من هنا جاء إعالن ســـيدي ولي العهد صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز حفظـــه هللا عـــن مبادرة “الشـــرق األوســـط األخضر” التـــي تهدف إلى 
زراعـــة 40 مليـــار شـــجرة خـــالل العقود القادمة بالشـــراكة مـــع دول المنطقـــة، وهذه 
المبادرة هي في الواقع مشـــروع مســـتقبلي ضخم تقوده المملكة العربية الســـعودية 
لحماية األرض والبيئة الطبيعية في منطقة الشرق األوسط، كما يساهم في تحقيق 
المســـتهدفات العالميـــة فـــي قضية حماية البيئة وحل مشـــكلة المنـــاخ العالمي. وقد 
لقيـــت هـــذه المبـــادرة ترحيبـــا وتجاوبا كبيـــرا من جميـــع دول المنطقـــة، فقد رحبت 
بهـــا مملكـــة البحرين الشـــقيقة وأعلنت وقوفها مع هذا المشـــروع، وأنها ســـتوفر كل 
العوامل واإلمكانات للمســـاعدة في إنجاحه، كما رحبت الكويت بالمشـــروع، وكذلك 
العراق والسودان والعديد من دول اإلقليم، وأبدى الجميع إعجابهم وتقديرهم لهذه 
المبـــادرة النوعيـــة التـــي أطلقها صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز أيده هللا.
وُيعدُّ مشـــروع الشـــرق األوســـط األخضـــر أكبر برنامج للتشـــجير في العالـــم؛ إذ يبلغ 
ضعف حجم مشروع السور األخضر العظيم في منطقة الساحل، ويهدف إلى خفض 
انبعاثـــات الكربـــون، ومكافحـــة التلـــوث، وإصـــالح األراضـــي المتدهورة فـــي منطقة 
الشرق األوسط التي تعاني دولها من تحديات بيئية كثيرة، كما يهدف هذا المشروع 
غير المســـبوق إلى تحسيِن مســـتوى جودة الحياة لسكان هذه المنطقة الحيوية من 
العالم، ويأتي إعالن مبادرة “الشرق األوسط األخضر” من المملكة العربية السعودية 
انطالًقـــا مـــن دورهـــا األخالقـــي كونها منتجـــا عالميا للنفـــط، ويقُع عليهـــا نصيب من 
المســـؤولية المعنوية في مكافحة أزمة المناخ العالمـــي، وُيجمع الخبراء والمحللون 
على أهمية هذه المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة، وزيادة نســـبة 
المحميـــات الطبيعيـــة فيها إلى أكثر من 30 % من مســـاحة أراضيها، متجاوزًة بذلك 

المستهدف العالمي الحالي، وهو حماية 17 % من أراضي كل دولة.
ومـــن الفوائد التي من المنتظر أن يحققها المشـــروع تحســـين جودة الحياة وصحة 
الســـكان فـــي المنطقة والحفـــاظ على بيئتها البحرية والســـاحلية، وخفض مســـتوى 

معدالت االنبعاثات الكربونية فيها.

المبادرة السعودية باليمن
أعلنت الرياض مبادرة باليمن، تهدف إلنهاء معاناة الشعب اليمني، شريطة 
موافقـــة كل األطـــراف، بمـــا فيهـــا التحالف العربـــي لدعم الشـــرعية باليمن، 
وأكـــدت الريـــاض أن ســـريان وقـــف إطالق النـــار يتطلب عدة شـــروط منها 
موافقـــة االحتـــالل الحوثـــي على االلتزام بوقـــف إطالق النـــار، وأن تضمن 
األمـــم المتحـــدة مراقبة هـــذا الوقف، وفتح مطـــار صنعاء لوجهـــات دولية 
وإقليمية لوصول المساعدات اإلنسانية واألدوية، لكنه ال يتضمن طبعا نقل 
عتاد أو عمالء أو خبراء للحوثيين، وكذلك الســـماح بدخول ناقالت النفط 
بشرط توزيعه على الشعب اليمني من قبل الحكومة الشرعية ومتابعة من 
األمم المتحدة، وبهذا أبرأت الرياض نفسها أمام العالم والمتشدقين وتجار 

الحروب والمستفيدين من هذه المعاناة اإلنسانية.
لكن يبدو أن تجار الحروب رفضوها ألنها ستعمل على تفتيت مخططاتهم 
ومشـــروعاتهم باليمـــن، فهناك أربعـــة أطراف ترفض هـــذه المبادرة، طرفان 
بشـــكل واضح أي إيران والحوثي، واثنان بشـــكل غير مباشـــر وغير علني، 
مهمـــا تظاهـــرا بالموافقـــة والدعـــم عـــن طريـــق تصريحاتهما، أي واشـــنطن 
واألمـــم المتحـــدة، ولـــكل طرف من هذه األطراف األربعة أســـبابه وســـوف 
نختصرها وما على القارئ إال قراءة تاريخ كل طرف لمعرفة حقيقة رفض 

هذه األطراف للمبادرة السعودية.
فطهـــران لـــن ترضـــى بأيـــة مبـــادرة أو اتفـــاق أو عمل مـــن أية جهـــة كانت، 
تهـــدف بالنهايـــة إلى ضرب مشـــروع احتـــالل اليمن، حتى ولو كانت نســـبة 
هذا الفشـــل واحدا بالمئـــة، فاليمن بقيادة الحوثي الخنجـــر األخير لطهران 
الذي ســـتقاتل من أجله لكي يبقى في خاصرة الرياض، أما الحوثي فحكم 
اليمـــن تحـــت جناحـــه فرصة لن تعـــوض إال بعد عشـــرات الســـنين، وهو لن 
يفوت هذه الفرصة وسيقاتل هو وأصنامه حتى آخر طفل ورضيع باليمن، 
لهـــذا فـــإن طهران لن تســـمح أبدا بأن تنـــزع الرياض هـــذا الخنجر اإليراني، 
خصوصا أن المارد الســـعودي بدأ علنا بمواجهة كل من العنصريين الفرس 
والعثمانييـــن، أيضا الحوثي يخوص حربا يريـــد فيها بأي ثمن حكم اليمن، 

حسب كهنوتيته الدينية ولهذا رفضا المبادرة علنا.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان
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@yahoo.com

د. غسان عسيالن

الشرق األوسط األخضر

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

األردن الشقيق... عطاء بال حدود
كانـــت وال تزال المملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة تقـــدم التضحيات 
إلـــى األمـــة العربية واإلســـالمية بـــدون حدود وبغير حســـاب، وعلى مر 
التاريـــخ بذلـــت جهـــودا مثمرة دائمة إليجـــاد الصيغ التـــي تضمن األمن 
واالســـتقرار للـــدول العربية بقيادتهـــا الحكيمة، وللملـــك عبدهللا الثاني 
مسيرة ظافرة ونهج بليغ في كل ما يعود بالخير على الشعوب العربية، 
لهـــذا مـــن الطبيعـــي أن تهب كل الـــدول العربية واإلســـالمية واألجنبية 
لتقـــف إلى جانـــب المملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة وتعلن تأييدها 
الكامـــل لإلجـــراءات والقـــرارات التـــي يتخذهـــا الملـــك عبـــدهللا الثاني 
للحفـــاظ علـــى أمن بالده واســـتقرارها، فســـيدي جاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه أكد وقوفه 
التـــام ومســـاندته الكاملـــة لـــكل القرارات التـــي يتخذهـــا الملك عبدهللا 
الثاني لحفظ أمن واستقرار األردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيه.

إن روح التعـــاون البنـــاء بيـــن الـــدول العربيـــة بـــكل المجـــاالت ووحدة 
الكلمـــة هـــي القوة الكبيـــرة التـــي تحمي أمنهـــا واســـتقرارها، خصوصا 
فـــي ظل التحديـــات الراهنة واألوضاع المشـــحونة باألحداث الجســـام 

والمعضالت، فال يخفى على أحد أن هناك سياسات تسعى إلى التفريق 
وتقويـــض األمن واالســـتقرار في الـــدول العربية وينبغـــي علينا الوعي 
وتتبـــع الضـــوء وفهـــم الواقـــع فهما عميقـــا وتعزيـــز مواقعنـــا وتوضيح 
المفاهيـــم وتحديـــد األهـــداف. لنتأمـــل ما يحـــدث حولنا ونـــرى الصوة 
العامة للموقف، دول تفتت وتشـــردت شعوبها، ودول أصبحت تتمشى 
على الرماد، ودول تســـير نحو مصيرها المحتوم من العجز والمشـــاكل 

االقتصادية والمآسي.
نحـــن مطالبـــون كشـــعوب عربيـــة أن نحمي دولنـــا من األخطـــار التي ال 
حصر لها، ونحمي الوجود العربي الذي يتعرض اآلن لخطر كبير، ونضع 
أمامنا صورة من صور المستقبل المشرق بقيادة ملوكنا ورؤسائنا الذين 

يسعون إلى الوصول بالمواطن العربي إلى شواطئ الغد الجميل.
المملكـــة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة ركيزة أساســـية مـــن ركائز األمن 
واالستقرار العربي، ولها دور عربي وعالمي ريادي بقيادة الملك عبدهللا 
الثاني، وكل تمنياتنا القلبية الخالصة إلى شعبها الشقيق “النشامى” كل 

الخير والنماء واالزدهار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نشأة وتطور التجارة في 105 أعوام )2(
يمكننا تتبع نمو النشاط التجاري في مملكة البحرين خالل 105 أعوام )1916 
- 2021م( فـــي أربـــع مراحـــل زمنية: المرحلـــة األولى خـــالل )1916 - 1959م( 
والتـــي توثق القطاع التجاري الحديث، حيث قيمت واردات وإعادة التصدير 
البحرينيـــة بالجنيهـــات االســـترلينية بحكـــم العالقات مـــع بريطانيـــا. المرحلة 
الثانيـــة فـــي )1960 - 1975(، حيـــث ارتفعت بســـبب افتتاح الميناء الرئيســـي 
–مينـــاء ســـلمان فـــي )1962م(، ونمـــو ما بعد االســـتقالل وطفرة أســـعار النفط 
فـــي األســـواق العالمية بعد حرب أكتوبـــر )1973م(. المرحلة الثالثة في )1976 
- 1995م( شـــهدت نقلـــة ملحوظـــة حجمًا وقيمـــًة من منتصف الســـبعينات مع 
لعب الصناعة دورًا محوريًا من نهاية الســـتينات إلى اعتماد سياســـات تشجيع 
الصادرات، والمرحلة الرابعة )1996 - 2021م( التي أظهرت نقلة كمية ونوعية.
نســـتكمل اليـــوم، برصـــد المرحلتيـــن الثانيـــة والثالثـــة للتطـــور التجـــاري مـــن 
الســـتينات حتـــى منتصـــف ســـبعينات القرن العشـــرين، حيث نمـــت الصادرات 
بنحـــو 383 مليـــون دينـــار بحريني من 93 مليون دينار فـــي )1960م( إلى 476 
مليـــون دينـــار فـــي )1975م( أي بارتفـــاع بنحـــو 411 %، نتيجـــة توســـع قيمة 
الصادرات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط القياسي خالل السنتين )1974 
- 1975م(، ونمو الصادرات غير النفطية وخصوصا “بعد أن بدأ ميناء ســـلمان 
العمل” في مســـتهل الســـتينات، إضافة إلى صادرات األلمنيوم ومشتقاته التي 
انطلقـــت مع تأســـيس شـــركة ألمنيـــوم البحرين )ألبـــا( والشـــركات القائمة على 
منتجـــات ألبـــا، من جهة، وزيـــادة الواردات بـ 450 مليون دينـــار، من 24 مليون 
دينار إلى 474 مليون دينار، أي بنســـبة 473 % خالل نفس الفترة، في جميع 
الواردات الصناعية والغذائية واالســـتهالكية من السلع والخدمات الضرورية، 

من جهة أخرى. 
فـــي المرحلـــة الثالثـــة، نالحظ أن معـــدالت النشـــاط واصلت حيويتهـــا مقارنة 
بســـابقتها المرحلـــة الثانيـــة من حيث الصـــادرات والواردات، لكـــن بوتيرة أقل 
بكثيـــر، فنـــرى الزيـــادة في التصديـــر من البحريـــن ال تتعـــدى 157 % من 600 
مليـــون دينـــار فـــي )1976م( إلـــى 1546 مليـــون دينـــار فـــي )1995م( بارتفـــاع 
945.6 مليون دينار، عاكســـة بذلك تراجع قيمة النفط الذاهب للخارج بســـبب 
انخفـــاض أســـعاره. على الرغم من األداء القوي الـــذي بينته صادرات البحرين 
مـــن منتجاتها غير البترولية، خصوصا في جانـــب البتروكيماويات إلى جانب 
األلمنيـــوم ومشـــتقاته، بوتيرة أكثـــر من مثيلتها من النفط، أما االســـتيراد فقد 
خبـــر نمـــوًا أضعف بكثير مقارنة بـــواردات المرحلة الثانيـــة، عند 111 % فقط 
من 670 مليون دينار إلى 1397 مليون دينار أي بنحو 737 مليون دينار خالل 

)1976 - 1995م(، كمحصلة نهائية لتدني اإليرادات النفطية.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

وكما تدور بنا عقارب الساعة، وكيفما يمضي بنا الزمن مسرًعا نحو تداعيات 
وأحـــداث تجعلنـــا قيد التاريـــخ واللحظة، فإنها ال تنســـينا بعـــض الموروثات 
والتقاليد العالمية، ونبقى على اتصال بها مهما طالت صوالتنا، أال نســـتحضر 
جميًعـــا كذبـــة أبريـــل؟ ألـــم نشـــهد مًعا نســـبة االنتشـــار للعديـــد من الرســـائل 

والتعليقات والتفاعالت عبر وسائل التواصل االجتماعي.
يقـــال إن التاريخ نفســـه عجز عن التوثيق الحقيقي ألصـــل هذا التقليد الذي 
بـــات مصـــدًرا لـــكل متخصـــص في مجـــال إطـــالق النكـــت الكاذبـــة وصناعة 
المقالـــب كـــي يســـتثمر قدراتـــه ويحقـــق غاياتـــه... تاريخًيـــا، قـــد يرجع ذلك 
الحدث إلى العصور الوســـطى وتختلف النظريات التي اجتهدت في إطالق 
تســـمية ســـمكة أبريل من بين العديد من الروايـــات واألحاديث التي تباينت 
وســـاهمت في نشـــر هذا التقليد، والذي مازال بين كفتي مؤيد ومعارض من 
قبـــل الباحثين، ووصوالً إلى تاريخنا المعاصـــر، يوجد لدينا الكثير مما يمكن 
أن نرصده في هذا المجال، خصوصا على مستوى الدعاية المتبعة لدى أكبر 
الشـــركات، ولنا في ذلك بعض النماذج التي اســـتفادت فعالً من هذا الحدث، 
حيـــث قالـــت إحـــدى شـــركات المشـــروبات الغازية فـــي عـــام ١٩٩٦ إن العلبة 
تتحول إلى اللون األزرق في حال انتهاء صالحية المشـــروب، وذلك بغرض 

إبعاد الناس عن علب الكوال الزرقاء الخاصة بالشـــركة المنافســـة، وكما أذكر 
في عام ٢٠١٤ أطلقت شركة جوجل مسابقة حول استخدام خرائط جوجل 
للبحث عن البوكيمون، وقد شـــهدت هذه الكذبة انتشـــاًرا واسًعا آنذاك وتأثًرا 

عالمًيا ال نظير له.
وقـــد اعتـــادت جوجل االحتفال الســـنوي بهذه المناســـبة، إال أنها توقفت عن 
ذلك منذ العام الماضي بســـبب أزمة كورونا، احتراًما للذين يحاربون كورونا 
والمعلومات المضللة التي قد تنتشر حول الفيروس عبر استغالل إحياء هذا 
التقليد، وذلك كما جاء في التصريح األخير لرئيسة التسويق بالشركة لورين 
توهيل. كل ذلك اإلرث وغيره جدير بالتقييم طالما أننا في عصر التحوالت، 
فكمـــا بـــرزت كذبـــة أبريل يوًمـــا وحققت أرقاًما قياســـية حتى على مســـتوى 
االنتشـــار، فإننا نتمنى اســـتثمار هذا التقليد أيًضا لخير وصالح البشـــر، لذلك 
وهذا الرأي شـــخصي، يتطلب فعالً تشـــجيع تلك المواهب المرتبطة بإطالق 
النكـــت والمزحـــات باعتبارهـــا قـــدرات مميزة يهبهـــا هللا لبعض البشـــر الذين 
يمتلكـــون دماثة الروح ورحابة النفس، وهو أســـلوب راق في تنمية عالقات 
البشـــر وإضفـــاء جو الضحـــك والترفيه، فمـــاذا لو صارت جـــزًءا من منهجية 
تنمية مهارات الشباب في توليد األفكار واإلبداع في التعليقات اإليجابية؟.

د. حورية الديري

سمكة أبريل
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الرفاع - اتحاد الطاولة

حصــد الثنائــي إليــاس الياســي وعلــي رضي علــى لقــب الزوجي ضمن 
بطولة كأس االتحاد المفتوحة )11( لكرة الطاولة التي ينظمها االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة بمشاركة واسعة من الالعبين والالعبات.

الياســـي  إليـــاس  الثنائـــي  وتمّكـــن   
وعلـــي رضي من الحصول على لقب 
الزوجي بعد تقديمهما عروض قوية 
ومميزة، ووصال إلى المباراة النهائية 
ســـيدمرتضى  الثنائـــي  علـــى  وفـــازا 
حسين وحسن عبدالرحيم )3/صفر( 

بواقع )11/9 و11/9 و11/9(.
إقامـــة  اليـــوم  البطولـــة  وتشـــهد   
مباريات ربع النهائي ونصف النهائي 
فـــي الفـــردي، حيـــث مـــن المؤكد أن 
تشـــهد المنافســـات إثـــارة وندية بعد 
أن قـــدم الالعبون مســـتويات طيبة 

طوال البطولة.
 وفي منافسات السيدات، انحصرت 
المنافســـة علـــى اللقب بيـــن الثالثي 
مريم العالي وفاطمة العالي وأمروتا، 
حيـــث تقـــام اليـــوم مبـــاراة حاســـمة 
بيـــن مريم العالـــي وأمروتا، وتحتاج 
مريـــم للفوز من أجـــل التتويج بلقب 
الســـيدات، أما في حال فـــوز أمروتا 
األشـــواط  فـــارق  هنـــاك  فســـيكون 
بيـــن الثالثـــي المذكور، وفـــوز مريم 
ســـيتوجها باللقب وســـتكون فاطمة 

الثانية وأمروتا الثالثة.

الياسي ورضي يحصدان لقب زوجي التنس

اقتــرب المــدرب الوطنــي رضــا علــي مــن التتويــج بلقــب الــدوري الكويتــي للكــرة 
الطائــرة مــع فريــق القادســية بعدمــا فاز علــى الكويــت 3/0، لتتبقى لــه مواجهتان 
األولى مع العربي يوم األربعاء القادم والثانية مع كاظمة يوم السبت وهو بحاجة 
للفــوز فــي إحداهما للتتويج باللقب، حيث يتصّدر القادســية الترتيب ) 28 نقطة(، 

والكويت ثانًيا )22 نقطة( وكاظمة ثالًثا )21 نقطة( والعربي رابًعا )19 نقطة(.

وفي تصريح خاص لـ “البالد سبورت” قال 
رضا علي إن القادســـية قطع نســـبة 90 % 
للفـــوز باللقب، ولكـــن ينبغـــي الدخول في 
المواجهة القادمة أمام العربي بقوة وعدم 
فـــاز  التهـــاون إطالًقـــا، حيـــث ســـبق وأن 
القادســـية بالقســـم األول 3/1 وفي الثاني 
فـــاز العربـــي 3/0 بســـبب غيـــاب أحـــد أبرز 
العبيه بســـبب اإلصابـــة بفايروس كورونا، 
بينمـــا فـــاز القادســـية فـــي المربـــع الذهبي 

3/1 وهـــو مـــا يرّجح كفته فـــي تكرار تلك 
النتيجة.

 وأكـــد علـــي قـــوة المنافســـة فـــي الدوري 
الكويتي بين الفرق األربعة وهي القادسية 
والكويت وكاظمة والعربي مشيًرا إلى أن 
الدوري الكويتي يعتبـــر ثالث أقوى دوري 
بعـــد البحرين وقطر في ظل االهتمام وما 
تتمّتـــع به األندية من عناصر محلية بارزة 

ومحترفين على مستوى عال من األداء.

وعّبـــر علي عـــن ســـعادته الكبيـــرة بالدعم 
والمشاعر الطيبة التي حظي بها إثر الفوز 
على الكويت واالقتراب من تحقيق اللقب 
متمّنًيـــا أن تتكلـــل تلـــك الجهـــود بتحقيق 
االنتصـــار بالـــدوري، مضيًفا “لقـــد تفاجأت 

مـــن االهتمام الكبير، فالبحرين كلها تقريًبا 
شـــاهدت مبـــاراة القادســـية والكويت عبر 
قنـــاة الكويـــت الرياضية ووجـــدت متابعة 
واســـعة من اســـرة الكرة الطائرة والشارع 
الرياضـــي البحريني كمـــا أن أحد العاملين 

فـــي قناة الكويت الرياضية أخبرني 
عن كمية االستفســـارات بشـــأن 

نقل المباراة لمتابعتها..”.
وأضـــاف “إننـــي ال أمثل نفســـي 
الطائـــرة  الكـــرة  أمثـــل  وإنمـــا 
أحقـــق  أن  وأتمنـــى  البحرينيـــة 
اللقب وأكون خير ســـفير للعبة 

في دولة الكويت الشقيقة..”.
 وذكـــر علي أن المباراة ســـتنقل 

الرياضيـــة  الكويـــت  قنـــاة  عبـــر 
المقبـــل  الســـبت  مســـاء   7:00 الســـاعة 
وأضاف بأنه تبقى على منافسات الموسم 
مســـابقة الـــكأس والتـــي مـــن المنتظـــر أن 
تنتهـــي خـــالل األســـبوع األول مـــن شـــهر 

رمضان المبارك.

فريق القادسية الكويتي للكرة الطائرة

ــة ــول ــط ــب ــم ال ــس ــح ــوة ل ــقـ ــي بـ ــربـ ــعـ ــع الـ ــ ــد أهـــمـــيـــة الـــلـــعـــب م ــ أكـ

رضا علي: القادسية الكويتي اقترب من اللقب 90 %

“الجوجيتسو” تشارك في دولية أبوظبي للمحترفين

الالعبين على  اإليجابي  األثــر  بالغ  لها  سيكون  المشاركة  منفردي: 

يشـــارك المنتخـــب الوطني للجوجيتســـو في بطولة 
والتـــي  الجوجتســـو،  لمحترفـــي  الدوليـــة  أبوظبـــي 
تســـتضيفها العاصمة اإلماراتيـــة أبوظبي في الفترة 

6 - 9 إبريل الجاري.
 ويمثـــل المنتخـــب في هـــذه البطولـــة الالعب أحمد 
العرادي الذي سيشـــارك في منافســـات فئة األساتذة 
“الحـــزام األزرق” وزن تحـــت 120 كيلوجرامـــا التـــي 
تنطلـــق اليـــوم “الثالثـــاء” وتســـتمر حتـــى يـــوم غـــد 
األربعاء، والالعب الشيخ محمد بن سعود آل خليفة 
فـــي فئة الكبار “الحـــزام البنفســـجي” وزن تحت 85 
كيلوجـــرام وخالـــد الفـــرج فـــي فئـــة الكبـــار “الحزام 
البنفســـجي” وزن تحـــت 120 كيلوجرام، حيث تقام 
المنافســـات فـــي هاذيـــن الوزنيـــن على مـــدار يومي 

األربعاء والخميس 7 و8 إبريل.

 مـــن جانبـــه، أكد عضـــو المجلس البحرينـــي لأللعاب 
للجوجيتســـو  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  القتاليـــة 
رضـــا إبراهيم منفـــردي أن هذه المشـــاركة تأتي بعد 
فتـــرة التوقف التي شـــهدتها الفترة الماضية بســـبب 
تداعيـــات جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 19، والتي ألقت 

بضاللهـــا علـــى جميـــع البطـــوالت القاريـــة والدوليـــة 
وتســـببت في تأجيلها، مضيفا أنه رغم فترة اإلعداد 
التي لم تكن بالكافية، إال أن هذه المشـــاركة سيكون 
لهـــا بالـــغ األثر اإليجابـــي في عودة العبـــي المنتخب 
إلـــى أجـــواء المنافســـات والتـــي ســـتدفع بالمنتخب 
لالســـتفادة منها واالســـتعداد للفترة القادمة، مشيرا 
إلـــى أن المنتخب خاض فتـــرة اإلعداد لهذه البطولة 
 KHK بقيـــادة مدرب لعبة الجوجيتســـو التابع لفريق
MMA المدرب البرازيلي ســـورجيو موراييس، الذي 
يعـــد من أبطال هذه الرياضة وســـبق وأن أحرز لقب 
بطولة العالم في “الحزام األســـود” ثالث مرات، وقد 
مارس رياضـــة فنون القتـــال المختلطة MMA لمدة 
تزيد عن 10 أعوام، متطلعا في الوقت ذاته أن يقدم 

المنتخب المستوى المشرف في هذه المشاركة.

 وفد المنتخب الوطني للجوجيتسو المشارك في دولية أبوظبي للمحترفين.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي:

الرفاع - لجنة الموروث

أعلــن خليفــة القعــود رئيــس اللجنــة البحرينيــة لرياضــات المــوروث 
الشــعبي التابعــة للمجلس األعلى للشــباب والرياضة عــن اعتماد 150 
ألف دينار و10 سيارات كجوائز لبرنامج المسابقات الشعبي السارية. 

وأكـــد خليفة بـــن عبـــدهللا القعود 
أن الجوائز ســـتكون بيـــن النقدية 
المباشـــرة والعينية، باإلضافة إلى 
الســـيارات، مشـــيًرا إلى أن اللجنة 
ســـتعلن عـــن آليـــة المشـــاركة في 

البرنامج خالل األيام المقبلة.
 ويبث برنامج السارية الذي يأتي 
البحرينيـــة  اللجنـــة  بتنظيـــم مـــن 
لرياضات الموروث الشـــعبي، على 
شاشـــة تلفزيـــون البحريـــن خالل 
شهر رمضان المبارك ويستمر في 

عيد الفطر السعيد.
 وجاء برنامج الســـارية المختص 
بموروث مملكة البحرين الشـــعبي 
وتاريخها بـــدالً من مهرجان ناصر 

بن حمد الرمضاني الشعبي، وذلك 
بســـبب األزمـــة الصحيـــة العالمية 
كورونـــا  فيـــروس  عـــن  الناجمـــة 

المستجد.

150 ألف دينار و10 سيارات جوائز لـ “السارية”
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النصف يشيد بنجاح فعاليات بريف .. لوكاشينكو: بطولة مختلفة

سلمان بن محمد: BRAVE منصة متعددة األهداف

بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  هّنـــأ 
محمـــد آل خليفة رئيـــس المجلس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتالية، ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
بمناســـبة نجاح منافســـات النسخة 
50 من بطولـــة بريف لفنون القتال 
والتـــي  للمحترفيـــن،  المختلطـــة 
نظمتهـــا منظمـــة بريـــف بالتعـــاون 
مـــع المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب 
القتالية واالتحاد البحريني لفنون 
القتـــال المختلطة، ضمـــن فعاليات 
الفتـــرة  فـــي  الكومبـــات”  “مملكـــة 
18 مـــارس- 1 إبريل، في الســـاحة 
األثريـــة  عـــراد  لقلعـــة  المقابلـــة 

بمحافظة المحرق. 
 وقال سموه: “سعداء بالنجاح الذي 
حققتـــه النســـخة 50 مـــن البطولة، 
والتـــي تضاف لسلســـلة النجاحات 
التي حققتها هـــذه البطولة، والتي 
انطلقت من مملكة البحرين تحمل 
رؤية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة الداعمـــة لرياضة فنون 
القتال المختلطة، والتي عّززت من 
الحضـــور البحريني بشـــكل واضح 
ا  علـــى صعيـــد هـــذه الرياضـــة قاريًّ

ا”.  ودوليًّ
 وأضاف ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمد آل خليفة: “إن بطولة بريف 
اســـتطاعت أن تشق طريق النجاح 
في وقـــت قياســـي، بفضـــل رعاية 
ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، والذي رســـم لهـــذه البطولة 
أهـــداف مختلفـــة صنع مـــن خاللها 
واحدة من البطوالت المميزة على 
مستوى العالم، وتصدر بها المشهد 
 MMA رياضـــة  فـــي  اآلســـيوي 
ومنحهـــا لتكـــون أســـرع البطوالت 
تكـــون  أن  فـــي  انتشـــاًرا، وســـاهم 

بطولة شاملة ذات أبعاد اقتصادية 
ورياضيـــة،  وإعالميـــة  وســـياحية 
ودفعها ألن تكون منصة الحتضان 
المواهـــب والمميزيـــن من الشـــباب 
مـــن مختلف بلـــدان العالـــم، لبداية 
االحتـــراف  عالـــم  فـــي  مشـــوارهم 
ســـموه  متمّنًيـــا  الرياضـــة”،  بهـــذه 

للبطولة دوام التوفيق والنجاح. 
 مـــن جانبـــه، أشـــاد األميـــن العـــام 
للجنـــة األولمبيـــة البحرينية محمد 
النصـــف بالنجـــاح الباهـــر للنســـخة 
50 من بطولـــة بريف لفنون القتال 

المختلطة للمحترفين. 
 وأكد النصف أن دعم ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضة، رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية، يعتبر أســـاس 
البطولـــة  النســـخة 50 مـــن  نجـــاح 
بمختلـــف  ســـموه  اهتمـــام  بفضـــل 
األلعاب القتالية واستضافة العديد 
المقاتليـــن  ودعـــم  البطـــوالت  مـــن 
ليجعل من مملكـــة البحرين وجهة 
لأللعـــاب  ـــا  هامًّ ومقصـــًدا  عالميـــة 
القتاليـــة وباألخـــص رياضـــة فنون 

القتال المختلطة. 
 وأضاف النصف أن ســـموه أرســـى 
القواعـــد األساســـية لفنـــون القتال 

المختلطة فـــي البحرين والمنطقة 
ونجـــح فـــي قيـــادة هـــذه الرياضة 
إلى تحقيق عدة نجاحات إقليمية 
مبـــادرات  عبـــر  وعالميـــة  وقاريـــة 
بينهـــا  ومـــن  المتعـــددة  ســـموه 
والتـــي  بريـــف  بطولـــة  اســـتضافة 
ا مشـــاركة كبيرة من  تشـــهد ســـنويًّ
مختلـــف العبي العالـــم المحترفين 
ومـــا تتمتـــع به مـــن منافســـة قوية 
ومشاركة واسعة وتغطية إعالمية 
ونجـــاح تنظيمـــي باهـــر على أرض 

مملكة البحرين. 
الـــذي  النجـــاح  النصـــف أن   وأكـــد 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه 
التنظيـــم ليـــس بجديـــد، كمـــا أنـــه 
لـــم يأت مـــن فـــراغ بل هـــو نتيجة 
والمتابعـــة  الفائقـــة  للرعايـــة 
المســـتمرة من ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة وحرص ســـموه 
على توفير مختلف عوامل النجاح 
عـــن  المشـــرقة  الصـــورة  إلظهـــار 
مملكـــة البحريـــن عنـــد اســـتضافة 
مختلـــف األحـــداث الرياضيـــة، كما 
أن ذلـــك النجـــاح هـــو ثمـــرة لجهود 
الكوادر الوطنية الشـــابة وما تزخر 
به المملكة من بنية تحتية متميزة 
وشـــعب مضياف، متمنيـــا للبطولة 
المزيـــد مـــن النجـــاح والتميـــز فـــي 

السنوات القادمة. 
 ومـــن جهتـــه، قال رئيـــس اللجنة 
األولمبية الوطنيـــة في جمهورية 
لوكاشـــينكو:  فيكتـــور  بالروســـيا 
فـــي  بتواجـــدي  كثيـــًرا  “ســـعدت 
ومتابعـــة  البحريـــن  مملكـــة 
منافســـات بطولـــة بريـــف لفنـــون 
للمحترفيـــن،  المختلطـــة  القتـــال 
هذه البطولة التي اســـتطاع سمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة 
أن يصـــل بهـــا إلـــى العالميـــة وفق 
الرؤيـــة التـــي رســـماها واألهداف 
بطولـــة  لتكـــون  وضعهـــا  التـــي 
خـــاص”،  طابـــع  وذات  مختلفـــة 
مضيًفـــا أنه يتطلع لتعزيز التعاون 
البالروسي البحريني في المجال 
الرياضـــي الســـيما علـــى مســـتوى 
األلعـــاب القتاليـــة، مشـــيًرا إلى أن 
تصـــل  أن  اســـتطاعت  البحريـــن 
بهـــذه الرياضـــات إلى مســـتويات 
متقدمـــة، مـــن خـــالل الخطـــوات 
الواضحة التي ساهمت في وضع 
البحريـــن فـــي صـــدارة التصنيـــف 
لفنـــون  الدولـــي  لالتحـــاد  التابـــع 
 ،IMMAF المختلطـــة  القتـــال 
وتحقيًقـــا للعديـــد مـــن اإلنجازات 
المميـــزة علـــى صعيـــد الرياضـــات 

القتالية األخرى.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

فيكتور لوكاشينكو محمد النصف سمو الشيخ سلمان بن محمد 

حسن علي

خليفة القعود



حــافــظ االتـــفـــاق عــلــى صـــدارتـــه لـــدوري 
الدرجة الثانية لكرة القدم، بعد أن حقق 
فوزا سهال على حساب التضامن بخمسة 
التي  المباراة  أهــداف مقابل واحــد، في 
ملعب  على  اإلثنين،  الطرفين،  جمعت 
مــديــنــة حــمــد، ضــمــن خــتــام مــنــافــســات 

الجولة 13 للمسابقة.
ــتــي )3  ــيــيــل أشــان ــالتــفــاق:دان وســجــل ل
أهداف( وإيساك ومعز محمد، وللتضامن 
أحمد  الحكم  المباراة  أدار  الماجد.  علي 
خليل، وعاونه عبدهللا يعقوب وحسين 

الشويخ، والحكم الرابع محمد دالور.
ــــي، حقق  ــل ــــادي األهــ ــن ــ ــاد ال ــتـ وعـــلـــى اسـ
الخالدية فوزا على حساب قاللي بثالثة 
أهــداف دون رد سجلها كاليتون وعلي 
الحكم  المباراة  أدار  ودومينيك.  جمال 
إسماعيل حبيب، وعاونه نواف شاهين 
ــع ولــيــد  ــرابـ ــحــكــم الـ وأحـــمـــد ســيــف، وال
العبي  طــرد  المباراة  وشهدت  محمود. 
قــاللــي مــحــمــد جــمــال وعــبــدهللا أحــمــد، 

وحارس الخالدية محبوب يحيى.

تــعــادل االتــحــاد  الـــرفـــاع،  وعــلــى ملعب 
ــيـــن.  ــبـ ــانـ ــلـــجـ ــن لـ ــيــ ــدفــ ــهــ ــ مــــــع ســـــتـــــرة ب
ــف )هـــدفـــيـــن(،  ــوزيـ ــاد:جـ ــحـ ــالتـ ســـجـــل لـ
ولــســتــرة:مــاثــيــوز وعــبــدهللا ســيــف. أدار 
وعــاونــه  خــالــد،  محمد  الحكم  الــمــبــاراة 
فيصل علوي وعبدالسالم فواز، والحكم 

الرابع محمد إبراهيم.
دوري  ترتيب  يــكــون  ذلـــك،  على  وبــنــاًء 
ــدرجــة الــثــانــيــة مــع خــتــام الــجــولــة 13  ال
 28 الــحــالــة  نقطة،   29 كــاآلتــي:االتــفــاق 
 ،22 عيسى  مدينة   ،26 الخالدية  نقطة، 
  ،16 ســتــرة   ،17 الــبــحــريــن   ،21 الــشــبــاب 
لــكــل واحــد  11 نقطة  االتــحــاد وقــاللــي 
ــمــركــز األخــيــر  مــنــهــمــا، الــتــضــامــن فـــي ال

بنقطة واحدة.

االتفاق يحافظ على صدارة دوري الثانية

من مباراة االتحاد وسترة

فرحة اتفاقية 

من مباراة الخالدية وقاللي

من مباراة االتفاق والتضامن
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فوز ثالثي 
للخالدية على 

قاللي.. واالتحاد 
يتعادل مع سترة

بعد مسيرة حافلة باإلنجازات لنادي داركليب يستعد محفوظ ثامر رئيس 
مجلس إدارة النادي للتخلي عن منصبه بعدما أمضى 11 عاما في منصب 
الرئاســة حقــق خاللهــا النادي 49 بطولة من بينها 6 بطوالت على مســتوى 
الرجــال )3 بطــوالت كأس ولــي العهــد وبطولتــي دوري وبطولــة األنديــة 
الخليجية( و43 بطولة على مستوى الفئات العمرية، باإلضافة إلى المركز 
الثانــي فــي بطولــة األنديــة العربيــة وبطولــة األنديــة الخليجيــة ليصبــح 
داركليــب مصــدرا رئيســيا هاما لالعبــي الكرة الطائرة فــي مملكة البحرين 

إلى جميع األندية والمنتخبات الوطنية.

محفوظ ثامر “أبو عادل” قاد النادي 
انخفاض  بسبب  حرجة  مرحلة  في 
الموارد المالية للنادي ومع ذلك فإنه 
“العنيد”  مــع  ونجح  التحدي  كسب 
بالنجاحات  مليء  تاريخ  كتابة  في 
مثاليا  نموذجا  ليشكل  واإلنــجــازات 
فــــي الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي والــــــوالء 

واالنتماء للقرية والوطن معا.
“البالد سبورت” التقى مع ثامر الذي 
ــم يــتــردد فــي اإلجـــابـــة عــلــى كافة  ل

أسئلتنا بكل رحابة صدر.
 بعد 11 عاًما من العطاء هل  «

تعتبر الفوز بكأس ولي العهد 
مؤخًرا ختام مسك لمسيرتك مع 

النادي؟

“أغلى  بلقب  الــفــوز  على  هللا  نحمد 
ــكـــؤوس”، فــهــو كــمــا ذكـــرت مسك  الـ
حققنا  أننا  واألهــم  لمسيرتي  ختام 
الــلــقــب لــمــوســمــيــن مــتــتــالــيــيــن، وأنــا 
النادي  لما قدمته في خدمة  مرتاح 
بطولة   49 بتحقيق  تــكــلــل  والــــذي 
ــال  ــرجـ ــنــوعــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ مــت
ــعــمــريــة وعـــــدة نــتــائــج  ــئـــات ال ــفـ والـ
ايجابية خليجيا وعربيا منذ ترؤسي 

للنادي منذ عام 2010 حتى اآلن.
هل لديك نية بالعودة إلى منصب  «

الرئاسة مجددا بعد أربع سنوات؟

صحيفتكم  عبر  سابقا  أعلنت  لقد 
ــى الــراحــة  ــ رغــبــتــي فـــي الــخــلــود إل
ــة الـــمـــجـــال لـــمـــن يـــجـــد فــي  ــاحــ ــ وإت
ــاءة لــقــيــادة  ــفـ ــكـ نــفــســه الـــقـــدرة والـ
واردة  عـــودتـــي  ومــســألــة  ــادي،  ــ ــن ــ ال
أربع  وبعد  بالظروف  مرتبطة  وهي 
ولكن  “لكل حادث حديث”،  سنوات 
عودتي مشروطة بالعمل مع مجلس 
إدارة يضم شخصيات لديها الرغبة 
والتضحية  الــعــمــل  فــي  الحقيقية 
وليس ملء الكراسي 

فقط. 
أال  «

تخشى بأن يكون 
لغيابك نتائج 

سلبية خالل 
السنوات األربع 

القادمة؟

أخــــــــبــــــــرت 
ــن  ــيـ ــبـ ــالعـ الـ
بـــــأنـــــنـــــي لـــن 
أبـــتـــعـــد عــنــهــم 
وســـــــــأظـــــــــل 
منهم  قــريــبــا 
خــــــــــــــــــــــــــالل 
التدريبية  الحصص 
ــات كــمــا أنــنــي  ــاريـ ــبـ ــمـ والـ
مجلس  لمساندة  مستعد 
وتقديم  الــجــديــد  اإلدارة 
وليس  والمشورة  النصح 
الـــتـــدخـــل فـــي قـــراراتـــه 
للمجلس  وأتمنى  طبعا، 
بــرئــاســة ناصر  الــجــديــد 
حــســيــن نــائــب الــرئــيــس 
ــيــة  ــي الــــــــدورة الــحــال فــ

التوفيق والسداد.

بعد المستوى المتواضع في  «
دوري عيسى بن راشد ظهر 
داركليب بصورة مغايرة في 

مسابقة كأس ولي العهد فما 
الذي تغير؟

المربع  بعد الخسارة من األهلي في 
الذهبي وضياع لقب الدوري، اجتمع 
الالعبون مع بعضهم البعض من دون 
واإلداري  الفني  للطاقم  تــواجــد  أي 
إحساسا منهم بالمسئولية وتعاهدوا 
ــى الـــظـــهـــور بــــصــــورة مـــغـــايـــرة  ــلـ عـ
وتشريف النادي وخاضوا التدريبات 
بروح قتالية وعزيمة وإصرار ونحن 
كنا على ثقة بقدرتهم على التعويض 
إلى مرحلة جيدة من  ألنهم وصلوا 
الملعب  أثبتوا ذلك في  النضج وقد 
ونحن نشكرهم على جهودهم بعدما 

فازوا بلقب أغلى الكؤوس.
انتهى عقد محمد يعقوب مع  «

المحرق وسيعود تلقائيا لداركليب 
هل أنت مع التمسك به أم السماح 

له باالحتراف في حال تلقى أي 
عرض محلي أو خارجي؟

لمجلس  يعود  القرار  الحال  بطبيعة 
اإلدارة الجديد، ولكن كل ما أستطيع 
مع  كــان  لو  يعقوب  محمد  أن  قوله 
الفوز  ناد  أي  استطاع  لما  داركليب 

الــدوري، فهو العب من طراز  بلقب 
كضارب  ومكانته  ثقله  ولــه  السوبر 
ــيــس عــلــى مــســتــوى  ــي مـــركـــز 4 ل فـ
الكرة  مستوى  على  وإنما  داركليب 
سمحنا  وعندما  البحرينية،  الطائرة 
له باالنتقال للمحرق لمدة موسمين 
على سبيل اإلعارة كان ذلك من أجل 
الوظيفة،  على  وحصوله  مصلحته 
ابراهيم  علي  وجـــود  مــع  وبــعــودتــه 
ومحمود عبدالواحد وبقية الالعبين 
من الصعوبة أن ينافس أحد فريقنا.

 هل يعني ذلك أنه في حال بقاء  «
محمد يعقوب فإنك ال ترى الحاجة 

للتعاقد مع العب محترف؟

وجـــــود مــحــمــد يــعــقــوب يــعــوض 
المحترف بنسبة كبيرة ألنه العب 
ــاتــه  ــتــعــريــف وإمــكــان ــن ال غــنــي عـ
ــك ربــمــا تكون  ــع ذلـ مــعــروفــة، ومـ
هناك حاجة لمحترف يتم التعاقد 
نهاية  أو  الثاني  القسم  معه خالل 
اإلنــدمــاج  لتحقيق  األول  القسم 
قوة  وتعزيز  والتجانس  المطلوب 
الفريق ولكن التعاقد مع المحترف 
يعتمد على توفير الميزانية ورؤية 
والجهاز  الجديد  اإلدارة  مجلس 

الفني كذلك.

هل أنت مع التجديد المدرسة  «
البرازيلية؟

 التاريخ واألرقام تقول بأن المدرسة 
لداركليب،  األفضل  هي  البرازيلية 
فالبطوالت التي حققها العنيد كانت 
تحت قيادة مدربين برازيليين، كما 
يفضلون  أنفسهم  هم  الالعبون  أن 
اإلدارة  ــيـــس  ولـ بـــرازيـــلـــيـــا  ــا  ــ ــدرب مــ
واإلحــتــرام  التقدير  كامل  مــع  فقط 

للمدربين الوطنيين.
بالنسبة لقائد الفريق وصانع  «

ألعابه محمود حسن ألم يفاتحكم 
برغبته في االعتزال؟

ــادي  ــنـ ــع الـ عـــقـــد مـــحـــمـــود حـــســـن مــ
ــه بــاق  لــمــدة ســنــتــيــن، مــمــا يــعــنــي أنـ
المقبل  الموسم  حتى  داركليب  مع 
2021 – 2022 وبعد ذلك لكل حادث 

حديث.
 كيف تعامل داركليب مع التحديات  «

المالية والتي كان أبرزها انخفاض 
الميزانية؟

الــتــحــديــات الــمــالــيــة تــعــانــي منها 
جــمــيــع األنـــديـــة ولــيــس داركــلــيــب 
اضطررنا  فإننا  ذلــك  ومــع  وحـــده، 
ــاذ قــــــرارات صــعــبــة أبـــرزهـــا  التـــخـ
بنسبة  ــيــن  ــالعــب ال عـــقـــود  خــفــض 
ليست بالقليلة لنتمكن من التكيف 
ــا   ــة الــجــديــدة وبــدورن ــمــوازن مــع ال
مع  الالعبين  وقـــوف  عاليا  نثمن 
ــادي وتــنــازلــهــم عــن جـــزء كبير  ــن ال
من وراتبهم حبا في النادي بسبب 

انخفاض الميزانية.
ذلك  من  بالرغم  أنــه  فقط  وللعلم 
تودع  كانت  الالعبين  رواتب  فإن 
في حساباتهم أوال بأول من ودون 
تأخير ولم يتوقف راتب أي العب 
األثر  أبلغ  له  كــان  ما  وهــو  إطالقا 
في نفوس الالعبين، كما أن النادي 

غير مدان.
تقدمت عدة أندية بطلب االنضمام  «

لكرة القدم، ألم تتدارسون في 
نادي داركليب هذه الفكرة؟

درسنا هذا الموضوع بعناية وتلقينا 
ولكننا  القدم،  كرة  اتحاد  خطابا من 
ارتأينا عدم المشاركة والتركيز على 
احتضان  ألن  الــطــائــرة،  الــكــرة  لعبة 
نشاط كرة القدم سيدمر لعبة الكرة 
العمرية  الفئات  العبي  ألن  الطائرة 
ليس  وهــو  الــقــدم  لــكــرة  سيتجهون 
في صالح الطائرة ونحن نرغب في 
التخصص ولقد أثمر ذلك عن العديد 
ابــرزهــا  اإليــجــابــيــة  المكتسبات  مــن 
الذين  الالعبين  من  العديد  تخريج 

يغذون معظم أندية البحرين.
هل لك من كلمة أخيرة؟ «

وزارة  إلى  الجزيل  بالشكر  أتوجه 
بقيادة  والــريــاضــة  الشباب  شئون 
الوزير أيمن بن توفيق المؤيد على 
أشكر  كــمــا  لــلــنــادي،  الكبير  دعــمــهــا 
محمد شوقي سليس القائم بأعمال 
والــتــدقــيــق،  ــرقــابــة  ال إدارة  مــديــر 
إدارة  مــديــر  فليفل  حمد  ومحمد 
قدماه  ما  على  والخدمات  الدعم 

من خدمات وتسهيالت للنادي.
أخــرى  شكر  كلمة  مــن  كــانــت  وإذا 
فأقدمها لالعبين على مجهوداتهم 
ــصــة وعـــطـــائـــهـــم الــمــتــمــيــز  ــمــخــل ال
بالفوز  تكللت  والتي  وتضحياتهم 
الشكر  أن  كما  العهد،  ولــي  بــكــأس 
والطاقم  اإلدارة  لمجلس  موصول 
النادي  وجماهير  واإلداري  الفني 
الـــقـــريـــة، وأعـــتـــذر منهم  وأهـــالـــي 
تقصير  أي  مني  بــدر  ما  اذا  جميعا 
التوفيق  الجديد  للمجلس  متمنيا 

والنجاح.

ثامر يتسلم مكافأة اغلى الكؤوس

فريق داركليب بطل كأس سمو ولي العهد

رئيس داركليب .. 49 بطـــولـــة في 11 عـــاًمـــا
الـــــــدوري ــا بـــلـــقـــب  ــزنـ ــفـ ــوب لـ ــقـ ــعـ ــب مـــعـــنـــا مـــحـــمـــد يـ ــعـ ــر : لــــو لـ ــ ــام ــ ث

حسن علي تصوير )عبدالرسول الحجيري(

خفضنا رواتب 
الالعبين بنسبة 

كبيرة وأشكرهم 
على تفهمهم

المدرب الوطني 
ال يصلح للعنيد 

والبرازيلي أفضل 
باألرقام

محمود حسن عقده 
سنتان والتجديد 

مع سيرجيو يعود 
لإلدارة الجديدة

عودتي مرهونة 
بأعضاء يعشون 

العمل وليس 
“الكراسي”

أحمد مهدي



تعديالت قانون الصحافة... رؤية ملكية سامية للحق في المعرفة وتعزيز اإلبداع والحريات المسؤولة
تنفيــًذا للتوجيهــات الســامية لعاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل  خليفة، بشــأن إصدار قانون أكثـــر شــموالً وتطوًرا  للصحافة والنشــر، وافق مجلس 
الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو  الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 

والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم  الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم )47( لسنة 2002، وإحالتها إلى السلطة التشريعية. 

اســـتجابة مهمـــة  الخطـــوة  وتعـــد هـــذه 
قطـــاع  علـــى  طـــرأت  التـــي  للتطـــورات 
اإلعـــام، وذلـــك بالتشـــاور مـــع الجهـــات 
المعنيـــة واألخـــذ  بمرئياتهـــا بمـــا يســـهم 
فـــي المزيـــد مـــن تعزيـــز آليـــات التعبيـــر 
الحـــر عن الـــرأي وتعزيز التنظيـــم للعمل 
أنواعـــه  بشـــتى  واإلعامـــي  الصحفـــي 
ومنصاته وفق رؤية تشـــريعية متطورة 
تتعـــزز فيها الحقـــوق والحماية وتواكب 
االتصاليـــة  والطفـــرة  الرقمـــي  التحـــول 

تشـــهدها  التـــي  والمعلوماتيـــة  الهائلـــة 
مملكة البحرين، حيث تفسح التعديات 
الجديدة المجال أمام ترخيص وتنظيم 
المواقـــع اإلعاميـــة  اإللكترونيـــة التابعة 
النشـــر  كـــدور  اإلعاميـــة  للمؤسســـات 
والصحف الورقيـــة أو اإللكترونية، فيما 
تســـتثنى الحســـابات الفرديـــة والخاصة 
التواصـــل  شـــبكات  أو  علـــى  اإلنترنـــت 

االجتماعي من هذا القانون.
مـــن  العديـــد  التعديـــات  وتتضمـــن 

والحضاريـــة،  الحقوقيـــة  المكتســـبات 
ومـــن بينهـــا التأكيـــد علـــى عـــدم حبـــس 
الصحافييـــن فـــي جرائم النشـــر، مما من 
شـــأنه أن يســـهم فـــي تعزيـــز الحريـــات 
اإلعامية عبـر وسائل اإلعام واالتصال 
والمطبوعـــة  المقـــروءة  بأنواعهـــا 
الصحفييـــن  وممارســـة   واإللكترونيـــة، 
واإلعاميين واجباتهم المهنية في   نشر 
الحقائـــق والمعلومـــات والوعـــي بحرية 

وأمان واستقالية وحيادية. 

وحرًصـــا علـــى حمايـــة حقـــوق المجتمع 
التعديـــات  أكـــدت  ومبادئـــه،  وقيمـــه 
التشـــريعية على قانون الصحافة أهمية 
التقيد بالمعايير المهنية واألخاقية في 
العمـــل الصحفـــي واإلعامـــي، من خال 
تحري  الدقة والمصداقية والموضوعية 
والشـــفافية واألمانـــة والمســـؤولية فـــي 
التعبيـــر عن الـــرأي عبر  مختلف وســـائل 
اإلعام والمنصـــات الرقمية، بما يتوافق 
الحقوقيـــة  والمواثيـــق  الدســـتور  مـــع 

اإلقليميـــة والدوليـــة، ومـــا   واإلعاميـــة 
تتضمنـــه من ضوابـــط ضرورية الحترام 
حقـــوق  اآلخريـــن أو ســـمعتهم أو حماية 
األمن القومي أو النظام العام أو الصحة 
العامـــة أو اآلداب  العامـــة، مـــع حظر أية 
دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية 
أو الدينيـــة مـــن شـــأنها  التحريـــض على 

التمييز أو العداوة أو العنف واإلرهاب. 
إن تعديـــل بعـــض أحكام قانـــون تنظيم 
الصحافـــة والطباعـــة والنشـــر وإحالتها 
إنمـــا  تمثـــل  التشـــريعية  الســـلطة  إلـــى 
الســـامية  الملكيـــة  للرؤيـــة  تجســـيًدا 
إلطـــاق الحريات الصحفية واإلعامية 

المســـؤولة  فـــي ظـــل منـــاخ ديمقراطـــي 
عصـــري ومنظومة دســـتورية وقانونية 
حـــرص  الحكومـــة  وتعكـــس  متطـــورة، 
الموقرة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولي 
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس   العهـــد 
ترســـيخ الشـــفافية والحق في المعرفة 
ووســـائل  علـــى  الصحافـــة  واالنفتـــاح 
الوطنـــي  بدورهـــا  واالرتقـــاء  اإلعـــام، 
الهويـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  كشـــريك 
 الثقافيـــة والحضاريـــة والـــذود عن أمن 
الوطـــن واســـتقراره وتعزيـــز منجزاتـــه 

التنموية  والديمقراطية. 

المنامة - بنا

ال يوجــــــد صحافـــي سجـــــــن ألنـــــــه زاول مهنتــــــه
ــام مستنير ــ إع ــون  ــان ــاد ق ــج لــدعــمــه وتــوجــيــهــاتــه إلي الــمــلــك  ــة  ــال نــشــكــر ج “الــصــحــفــيــيــن”: 

رئيســة “الصحفيين” ترفع شــكرها الى جاللة الملك على دعمه وتوجيهاته المســتمرة إليجاد قانون إعالم مســتنير ومتطور رفعت رئيســة جمعية الصحفيين 
البحرينية عهدية أحمد الســيد شــكرها إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة على دعمه وتوجيهاته المســتمرة إليجاد قانون إعالم 
مســتنير ومتطــور ولصاحــب الســمو  الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء على متابعة المســاعي الراميــة لتحقيق ذلك، 

مؤكدة أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالصحافة واإلعالم خصوصا ما يتعلق باإلعالم اإللكتروني وتنظيمه للحد من الفوضى.

وفـــي تصريح لوكالة أنباء البحرين 
)بنـــا( تعليقـــًا علـــى موافقـــة مجلس 
الوزراء في جلســـته أمس برئاســـة 
األميـــر  الســـمو  الملكـــي  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   علـــى 
والتشـــريعية  القانونيـــة  للشـــؤون 

بشـــأن تعديـــل بعض أحـــكام قانون 
تنظيم  الصحافة والطباعة والنشـــر 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )47( 
لســـنة 2002، قالت السيد إن تطور 
اإلعـــام فـــي أي دولـــة يعتبـــر أحـــد 
المعاييـــر التي يحدد على أساســـها 
تقـــدم الدول، وبينت أهمية مواكبة 
العالم في التغييـــرات الكبيرة التي 

تحصل على جميع المستويات، بما 
فيها المجـــال اإلعامي، فالصحافة 

كانت وستظل صوت المواطن.
ونوهت السيد باتخاذ هذه الخطوة 
قبل شهر من يوم الصحافة العالمي 
ويـــوم الصحافة البحرينية، معتبرة 
أن المناســـبتين فرصـــة للتأكيد من 
جديد علـــى دور الصحافة الوطني 

محليًا وعالميًا.
وجـــود  عـــدم  الســـيد  وأكـــدت 
صحافيين مســـجونين فـــي قضايا 
نشر أو قضايا تتعلق بمهنتهم، وهذا 
دليـــل علـــى فضاء حريـــة الصحافة 
الـــذي تتمتع به المملكة، بينما يمكن 
للصحافي بوصفه مواطنا أن تطبق 
المدنيـــة األخـــرى،  القوانيـــن  عليـــه 

ولكن في ما يتعلق بالمهنة ال يوجد 
صحافي سجن ألنه زاول مهنته.

وأشارت السيد أن قانون  «
الصحافة سيكون أحد القوانين 

المتطورة التي ستضيف إلنجازات 
المملكة التشريعية، مضيفة: 

“سنؤكد كمهنيين دائما االلتزام 
بالمصداقية والمسؤولية عند 

نقل المعلومات واألخبار بما 
يدعم مسارات التنمية ويمنع 

الفوضى، وأيضا بما يضمن 
السرعة في النقل، فنحن ال نزال 

نحتكم لقانون 2002، وحتما ثمة 
الكثير مما يحتاج إلى التغيير 

والتطوير”.
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صحافيون وإعالميون: دالالت إيجابية لتعديالت قانون الصحافة
أكد صحافيون وإعالميون الدالالت اإليجابية المترتبة على موافقة مجلس الوزراء في جلســته أمس على مذكرة اللجنة الوزارية للشــؤون القانونية والتشــريعية بشــأن 
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ورفعوا خالص الشكر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة على دعمهما لحرية التعبير.

واعتبـــروا أن تضمين إلغاء عقوبة حبس 
الصحافـــي، وإيجاد فصل خاص لإلعام 
اإللكتروني وتنظيم المواقع والحسابات 
للمؤسسات اإلعامية، وإضافة تعريفات 
جديدة تتناســـب مع التطور في المجال 
اإلعامـــي، كلها نقـــاط ومضاميـــن مهمة 
تبيـــن مامح التطور والتغيير في قانون 

الصحافة المرتقب.
الحمـــر  نبيـــل  راشـــد  قـــال  ومـــن جانبـــه 
مســـئول اإلعـــام اإللكترونـــي بصحيفـــة 
األيـــام، إن الصحافـــة البحرينيـــة حققت 
طفـــرة نوعيـــة فـــي عهـــد عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وبين أنه حان الوقت لتعديل 
القانون الخـــاص بالصحافة االلكترونية، 
فجالـــة الملـــك يحـــرص دائمـــا فـــي يوم 
الصحافة البحريني بالتذكير بمســـؤولية 
الجســـد الصحافي، كمـــا ويوصي بأهمية 
تطوير القانون ليكون مستنيرا ومتطورا 

ومواكبا للتغييرات.
وقـــال الحمر إن اإلعـــام اإللكتروني وما 

يمارس فـــي عمل الصحافـــة اإللكترونية 
غيـــر المنظمـــة يعتبـــر خطـــرا علـــى األمن 
الوطنـــي، وهـــي مع األســـف هنـــاك مواقع 
الكترونيـــة ذات طبيعة مبهمة وتتســـبب 
بالفوضـــى، فـــي حيـــن أن هنـــاك آخـــرون 
ويتحملـــون  لســـجات  رســـوم  يدفعـــون 
تكاليف إصدار الصحف ونقل المعلومات 

وتداولها.
 وتطلع الحمر إلى قانون صحافة متطور 
يحقـــق األهـــداف المرجوة منـــه، ويضمن 
تحقيق ممارسات صحيحة وقانونية في 
فضاء البث الرقمي واإلعام االلكتروني، 
فالتطوير والتغيير سمة اإلعام، وسيظل 
القانـــون موضـــح تطويـــر لمواكبـــة كل ما 
يطرأ عليه، شـــرط الحفاظ على األســـس 

من مصداقية ودقة ووطنية.
وقال الكاتب الصحافي محميد المحميد 
مـــن صحيفة أخبار الخليـــج إن الموافقة 
علـــى التعديات المتضمنة فـــي المذكرة 
القانونيـــة يأتـــي تنفيـــذا لرؤيـــة حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظه 
الصحافـــة  قانـــون  إلصـــدار  ورعـــاه  هللا 
العصـــري والـــذي يؤكـــد على دعـــم حرية 
والوطنيـــة،  المســـئولة  والتعبيـــر  الـــرأي 
وقـــال إن إلغاء عقوبـــة الحبس هي فخر 
للجســـم الصحافـــي وتأكيـــد علـــى رعاية 
مملكة البحرين وحرصها ودعمها لحرية 
الصحافـــة، وهـــذا أكبر دليل علـــى أهمية 

مواجهة التقارير المغلوطة.
وقـــال المحميـــد إن االشـــارة إلى اإلعام 
اإللكترونـــي تمثل رؤيـــة متميزة حاضرة 
وفاعلـــة في اســـتجابة الدولـــة لتطورات 
المنصـــات  وأيضـــا  جهـــة  مـــن  اإلعـــام 
اإللكترونيـــة مـــن جهة ثانية، لمـــا لدورها 
وتأثيرهـــا علـــى الـــرأي العـــام ســـواء كان 
سلبا أو إيجابا، وهذا القانون سوف يعزز 
مـــن تنظيـــم عمـــل اإلعامي فـــي مملكة 
البحرين، وســـيضمن ترشـــيده بما يحقق 
العليـــا،  والمصلحـــة  العامـــة  المصلحـــة 
وأيضا تعزيز التنافســـية بين المؤسسات 
مـــع  المكتوبـــة  والصحافـــة  اإلعاميـــة 

الوســـائل اإللكترونيـــة والعمـــل معـــا مـــن 
اجل حرية رأي وتعبير مسؤولة.

ومن جانبـــه قال اإلعامـــي والخبير في 
التواصـــل االجتماعـــي إبراهيـــم التميمي 
إن غســـيل البيانـــات انتقـــل مـــن المواقع 
أشـــخاص،  حســـابات  إلـــى  اإللكترونيـــة 
لذلك نحن بحاجة لتشـــريع يضمن وحدة 
المجتمع، ويضمن تاحمه وتماسكه، فما 
نريـــده اليـــوم هـــو كلمة مســـئولة وحرية 
مســـئولة، والمعادلـــة الصحيحـــة هـــي أن 
الحريـــة مع المســـئولية تســـاوي حضارة، 
وهـــذا مـــا يجب علينـــا جميعا أن نســـعى 

لتحقيقه.
وأوضـــح أن مقـــرر حقوق اإلنســـان الذي 
زار مانيمـــار قال إن االقتتـــال المانيماري 
وفـــي  البيانـــات،  غســـيل  ســـببه  كان 
الكاميرون قتل عشـــرات األشخاص في 
اقتتـــال بين قبيلتين وأيضا كان الســـبب 
هو غسيل البيانات، وبالتالي فإن غسيل 
غســـيل  مثـــل  جريمـــة  يعتبـــر  البيانـــات 
األمـــوال تماما، وهناك مواقـــع في العالم 

تســـتضيف خواديـــم ومحـــركات لتقـــود 
غســـيل البيانات وتوجهـــه وبالتالي تبث 

بيانات مغلوطة.
الكاتب الصحافي بصحيفة الباد أسامة 
الماجد أكـــد أهمية إيجاد قانون صحافة 
متطور ومستنير، وأوضح أن التعديات 
المتضمنـــة فـــي المذكـــرة القانونية تبين 
مســـتقبل القانـــون ومامحـــه، فاإلعـــام 
اإللكترونـــي ال بد أن ينظم، وهناك الكثير 
من الدالئل التي تبين أهمية تنظيم عمل 
الحســـابات، فاإلعام الـــذي يبني الوطن 
هو اإلعام المسئول، القائم على المهنية 
والـــذي يهـــدف إلـــى التطويـــر والبنـــاء ال 

اإلساءة.
وأكـــد الماجد تطلعه إلـــى قانون صحافة 
حديـــث ومســـتنير يصـــدر قريبـــا، يضمن 
حقوق الصحافيين والعاملين في الحقل 
الصحافي، وينظم عمل اإلعام الجديد، 
الحريـــات  مـــن  للمزيـــد  اآلفـــاق  ويفتـــح 
المســـؤولة التي تبني الوطن وتدافع عن 

مكتسباته.
إلى ذلك قالت الكاتبة واألكاديمية لولوة 
الـــوزراء  مجلـــس  تطـــرق  إن  البودالمـــة 
الموقر لهذا الموضوع الهام يعكس أهمية 
هـــذا الملف، فاإلعـــام واألمن المجتمعي 

وجهان لعملة واحدة، وعليه فإن اإلعام 
إلـــى  بحاجـــة  والحديـــث  اإللكترونـــي 
تنظيم، وهذه الحاجة يلمســـها أهل العلم 

واالختصاص.
وقالـــت البودالمـــة إن اإلعـــام الجديـــد 
بالتنظيـــم  إلـــى تنظيـــم، أســـوة  بحاجـــة 
القانونـــي الموجود في اإلعام الرســـمي 
واإلعـــام التقليـــدي وأيضـــا فـــي االعام 
التابـــع للقطاع الخاص، فالمشـــكلة تكمن 
فـــي اإلعام الجديـــد وفضـــاءه المفتوح 
المدونـــة  مـــن  ابتـــداء  مســـئولية،  دون 
تنتهـــي،  ال  التـــي  بالتطبيقـــات  وانتهـــاء 
حـــارس  عـــن  نتحـــدث  ال  نحـــن  وقالـــت 
بوابة بل نتحدث عن تشـــريعات منظمة، 
بـــا  ولكـــن  والحريـــة  االنفتـــاح  وندعـــم 

اساءة لآلخرين وال اساءة للوطن.
وأوضحـــت أن مـــا نحتاجـــه اليـــوم هـــو 
الرقابة على الممارســـة، إذ رأينا وشـــهدنا 
تســـريبات ألخبـــار غيـــر صحيحـــة وغير 
مســـئولة، وقانون الصحافة واإلعام هو 
القانـــون الـــذي ســـينظم ذلـــك ال القوانين 
األخرى، من هنا ندعم مواكبة التطورات 
والمتغيرات في القانون الجديد، ونتطلع 
لتشـــريع ديناميكي يتناســـب مع التطور 

السريع.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

قــال رئيــس تحريــر صحيفــة البالد مؤنس المردي إن موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلســته أمس برئاســة ولي 
العهــد رئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو  الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة،  على مذكــرة اللجنة الوزارية 
للشــؤون القانونيــة والتشــريعية بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانون تنظيــم  الصحافــة والطباعة والنشــر يدل على 

اهتمام الحكومة بتحريك ملف قانون الصحافة الذي كنا وال نزال ننتظره باهتمام وترقب.

أنبـــاء  لوكالـــة  تصريحـــه  وفـــي 
البحرين )بنا(، رفع شـــكره وتقديره 
بهـــذه المناســـبة لمقام عاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
العهـــد  وولـــي  خليفـــة  آل  عيســـى 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مؤكـــدًا أن قانون 
الصحافـــة قانـــون مهـــم وينتظـــره 
الجسد الصحافي منذ وقت طويل 
لمـــا يحققـــه مـــن تنظيـــم وتطويـــر 

للمهنة.

وقال المردي إن طرح التعديالت تبين االلتزام بتنفيذ توجيهات جاللة  «
الملك بخصوص إيجاد قانون متطور ومستنير، فاإلعالم اإللكتروني 

بمنصاته المختلفة أصبح بحاجة إلى تنظيم وفق رؤية متقدمة لإلعالم 
الشامل، فهناك الكثير من المفاهيم الجديدة التي دخلت اإلعالم، وبقى 

األمل بصدور قانون جديد ومتطور يضمن تطوير العمل اإلعالمي 
بأنواعه كما يضمن تطوير العاملين في الحقل اإلعالمي أيضا، بما يحقق 

مصلحة الوطن والمواطن.
مؤنس المردي

رئيــس تحريــر “^”: صــدور قانــون جديــد يضمــن تطويــر العمــل اإلعالمــي
التعديالت دليل اهتمام الحكومة بتحريك ملف قانون الصحافة

المنامة - بنا

قــال رئيــس تحريــر صحيفــة الوطن إيهاب أحمد إن موافقة مجلس الوزراء أمس برئاســة ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو  الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، على مذكرة اللجنــة الوزارية للشــؤون القانونية 
والتشــريعية بشــأن قانــون تنظيم الصحافة والطباعة والنشــر، مؤشــر إيجابــي يعكس االهتمام الحكومي بتســريع 

إنجاز القانون الذي أخذ وقتًا طويالً في النقاش والدراسة.

أنبـــاء  لوكالـــة  تصريـــح  وفـــي 
أوضـــح  )بنـــا(،  البحريـــن 
الصحافيـــة  المؤسســـة  أن 
قانـــون  تترقـــب  واإلعاميـــة 
تنظيم الصحافة والنشـــر بفارغ 
القانـــون  أن  خصوصـــا  الصبـــر 
الســـاري حاليًا يعود للعام 2002 

أي منـــذ قرابـــة 19 عامـــًا وهـــي 
فتـــرة شـــهدت تغيـــرات كبيـــرة 
الصحافـــي  العمـــل  آليـــات  فـــي 
مفاهيـــم  ودخـــول  واإلعامـــي 
جديدة وهو ما يستدعي تغيير 
يحقـــق  بمـــا  الخـــاص  التشـــريع 

مواكبة لهذه التغيرات.

وبين أيضا أن تخصيص بنود خاصة باإلعالم اإللكتروني سيجعل  «
من القانون قانونيا عصريا يواكب المتغيرات على الساحة 

كما سيقنن العمل الصحفي اإللكتروني ويضع له الضوابط 
القانونية لممارسة هذا النشاط ويفتح المجال لظهور الصحف 

اإللكترونية.

رئيس تحرير “الوطن”: التعديالت مؤشــر إيجابي بتســريع إنجاز التشــريع
ا تخصيص لإلعالم اإللكتروني يجعل القانون عصرًيّ

إيهاب أحمد
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للتواصل: 17111509

أعلنـــت شـــركة موترســـيتي، الوكيـــل الحصري لعدد مـــن العالمـــات المعروفة 
لســـيارات الـــركاب فـــي البحرين، عن إطالقها الرســـمي لموديل شـــيري األكثر 

ترقًبا، Tiggo 7 Pro الجديدة، وذلك في معرض موترسيتي بسند. 
 كشـــفت شـــيري، التي تعد إحدى أهم الصانعات الصينية للسيارات والحائزة 
علـــى جائزة “المنشـــآت التي تتمتع بأفضل الرؤى العالمية” للســـنة الخامســـة، 
ـــا Tiggo 7 Pro الكروس أوفر بخمســـة مقاعد، الذي  عـــن موديلهـــا الجديد كليًّ
أضافتـــه مؤخًرا إلـــى مجموعتها من موديالت شـــيري المصممة بجودة عالية 

والمزودة بأحدث التقنيات المتطورة.
وتأتي الســـيارة مزودة بمحرك بترول تيربو بســـعة 1.5 لتر، ينتج قوة بمقدار 
 DOHC 145 حصاًنـــا وعـــزم دوران 210 نيوتن-متـــر. ويأتـــي محركهـــا بنـــوع
مطابًقا لمعايير االنبعاثات األوروبية Euro 6 ومزوًدا بستة عشر صماًما وأربع 
أســـطوانات مع ناقل حركة ذي تعشـــيق مســـتمر بتســـع ســـرعات. أما بالنسبة 
لحجمها، فيبلغ طول Tiggo 7 Pro 4,500 ملم وعرضها 1,842 ملم وارتفاعها 
1,746 ملـــم. تتميـــز شـــيري Tiggo 7 Pro بتصميمها الرياضـــي العصري الذي 
يظهر بوضوح من خالل شبكها األمامي المميز “Sunshine Galaxy”، وكذلك 
مصابيحهـــا األماميـــة والنهاريـــة ومصابيح الضبـــاب بتقنيـــة LED، وعجالتها 

األلومنيوم بلونين قياس 18 بوصة.

“Tiggo 7 Pro” الجديدة في البحرين

“بنك اإلسكان” يرّقي عدًدا من موظفيه
إلـــــــــــــــى مــــــــنــــــــاصــــــــب إداريــــــــــــــــــــــــــة عــــلــــيــــا

أعلـــن بنك اإلســـكان، في إطـــار إيمانه 
بإحـــالل القيـــادات الشـــابة البحرينية 
وتشـــجيعها  التنفيذيـــة  اإلدارة  فـــي 
لذوي الكفاءات واألداء المتميز، عدًدا 
مـــن الترقيـــات بين صفـــوف موظفيه 
إلـــى مناصب إدارية عليـــا، في خطوة 
تعكس نجـــاح البنك في بنـــاء كوادره 
والحفـــاظ عليهـــم وتفعيـــل قدراتهـــم 
ســـعًيا  وكذلـــك  إمكاناتهـــم.  وإطـــالق 
بالكفـــاءات  المناصـــب  لتدعيـــم  منـــه 
واالســـتفادة من الخبرات التي أثبتت 
جدارتهـــا من خـــالل عملهم في مواقع 

العمل المختلفة. 
وقـــال مدير عـــام البنـــك خالد عبدهللا 
“بنـــاًء علـــى توجيهـــات ودعـــم وزيـــر 
اإلســـكان رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك 

اإلســـكان باســـم الحمـــر، وضمن خطة 
القيـــادات  إحـــالل  لسياســـة  البنـــك 
البحرينية الشابة في اإلدارة، يحرص 
البنـــك علـــى إعـــداد موظفيـــه للترقي 
بحسب الخطط الوظيفية لكل موقع، 
الموظفيـــن  قـــدرات  بتعزيـــز  وذلـــك 
بالمســـئوليات التـــي تصقلهـــم، إضافة 

إلـــى توفيـــر البرامـــج التدريبيـــة التي 
وفـــق  ومعرفتهـــم  مهاراتهـــم  تطـــور 

االتجاهات الحديثة في كل مجال”.
إلـــى  البنعلـــي  ريـــم  ترقيـــة  وتمـــت 
مديـــر أول بـــإدارة المـــوارد البشـــرية، 
وخالـــد الخاجة إلى مديـــر أول بإدارة 
التســـويق. كمـــا تمـــت ترقيـــة كل مـــن 

الشـــيخ حمـــد بـــن صبـــاح آل خليفـــة 
إلـــى مدير بـــإدارة المؤسســـات المالية 
والعالقـــات الحكوميـــة، أحمد محمود 
الرقابـــة  بـــإدارة  مديـــر  إلـــى  الشـــيخ 
الماليـــة، وصفـــاء عابديـــن إلـــى مديـــر 
غســـيل  ومكافحـــة  االلتـــزام  بـــإدارة 

األموال.

عقـــدت “كاف اإلنســـانية” بجمعية 
عيـــادات  مـــع  اتفاقيـــة  اإلصـــالح 
مـــن  تقـــدم  متخصصـــة  طبيـــة 
متميـــزة  طبيـــة  خدمـــات  خاللهـــا 
مـــن  المكفولـــة  المتعففـــة  لألســـر 
قبـــل الجمعية بأســـعار في متناول 

الجميع.
وقد وقعت “كاف اإلنسانية” اتفاًقا 
مع عيادة “ســـالمة لطب األطفال” 

ممثـــاًل لها الدكتور هشـــام ســـالمة 
استشـــاري طـــب األطفـــال لتقديم 
كافـــة خدمـــات العيـــادة وفحـــص 
طبي شامل نصف سنوي لألطفال 
بخصـــم يصل إلى 70 %، وتشـــمل 
مـــن  االتفاقيـــة تقديـــم مجموعـــة 
البرامـــج والمحاضـــرات التوعوية 
عن العناية بصحة األطفال بأسعار 
رمزية للفئات المستحقة للخدمة.

“جمعية اإلصالح” توفر خدمات طبية لألسر المتعففة

إلقامــة أحدث فروع العالمــة اليابانية في “الليــوان” بالهملة

“عقارات السيف” توقع اتفاقية تأجير مع “ميني سو”

وقعت شركة عقارات السيف، اتفاقية تأجير مع العالمة التجارية اليابانية 
“ميني سو” )MINISO(، أحد أبرز ُمروجي منتجات “المستهلك الذكي” على 
مســتوى العالم، إلقامة فرع في مشــروع الليوان – أحد المشاريع الواعدة 

التي ُتطّورها الشركة بمنطقة الهملة في المحافظة الشمالية. 

وســـيقع فـــرع “مينـــي ســـو” الليـــوان – 
األحدث على مســـتوى البحرين - على 
مســـاحة 340 متـــًرا مربًعـــا. وســـيكون 
فـــرع الليـــوان الرابـــع لسلســـلة متاجـــر 
“مينـــي ســـو” فـــي المملكـــة. وانطلقت 
مـــن  األمـــر  بـــادئ  فـــي  ســـو”  “مينـــي 
العاصمـــة اليابانيـــة طوكيـــو علـــى يـــد 
المؤســـس المشـــارك المصمـــم الياباني 
مياكي جونيـــا ورجل األعمال الصيني 
يـــه جوهفو. وتتميز رؤية “ميني ســـو” 

بانتهاج فلسفة الطبيعة المتمثلة 
في البساطة واالبتكار. 

ســـو”  “مينـــي  وتكتســـب عالمـــة 
رواًجـــا كبيـــًرا بيـــن المســـتهلكين 
حـــول العالـــم من خـــالل التزامها 
بتحديـــث المنتجـــات كل 7 أيام، 
واســـتهداف عمالئها في سالسل 

إنتاجية استهالكية ذكية. حيث تحدد 
اتجاه االستهالك الذكي الشخصي في 

السوق الرائدة لالستهالك المنزلي. 
ســـو”  “مينـــي  فـــروع  وتقـــدم 
المســـتلزمات  مـــن  متنوعـــة  تشـــكيلة 
التجميـــل  ومســـتحضرات  المنزليـــة 
واإلكسســـوارات والعطـــور والفواحات 
واألدوات المكتبيـــة والهدايا واأللعاب 
وغيرهـــا  واإللكترونيـــات  والدمـــى 
الكثيـــر. ُيذكـــر أن شـــركة “مينـــي ســـو” 

مـــن  العديـــد  مـــع  اتفاقـــات  تمتلـــك 
مارفـــل،  ومنهـــا  العالميـــة،  الشـــركات 
)الدبـــب  نتـــورك  وكرتـــون  ودزنـــي، 
الثالثـــة(، وشـــارع سمســـم، وتوم 
وجيـــري، وكـــوكا كوال، وســـانريو 
)هلـــو كيتـــي(، مينيونـــز وغيرهـــا 

الكثير.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
عقـــارات الســـيف أحمـــد يوســـف 
“يســـعدنا أن نرّحب بعالمة ميني 

سو اليابانية الرائدة عالمًيا في مشروع 
الليـــوان. تنســـجم هـــذه االتفاقيـــة مع 
رؤية شركة عقارات السيف في جذب 
عالمـــات تجاريـــة فريـــدة ســـيكون لها 
أكبـــر األثر فـــي تلبيـــة احتياجات كافة 
زوار الليـــوان مـــن ُمختلـــف الُمنتجـــات 
بفضـــل التشـــكيلة الُمتنوعـــة والفريدة 
التي سيحتضنها هذا المشروع الرائد”. 
وتابع أحمد يوســـف “يواصل مشـــروع 
تجاريـــة  أســـماء  اســـتقطاب  الليـــوان 
المعـــة فـــي قطـــاع التجزئـــة؛ نظـــًرا لما 
يقدمـــه مـــن مميزات حصريـــة للمتاجر 
وأصحاب األعمـــال من مرافق عصرية 
وموقع اســـتراتيجي قرب جسر الملك 
فهـــد، مهيًئـــا أرضية خصبة لالســـتثمار 
لجميـــع  مجزيـــة  بعوائـــد  والتجـــارة 
المســـتأجرين معنـــا في هذا المشـــروع 
الفريـــد بتعدد اســـتخداماته الســـكنية 
والترفيهية والتجاريـــة، ليكون الخيار 
األول للمســـتثمرين الطامحيـــن لزيادة 
فـــي  عمالئهـــم  وقاعـــدة  مبيعاتهـــم 

المحافظة الشمالية”.

ريم البنعلي أحمد الشيخخالد الخاجةصفاء عابدينالشيخ حمد بن صباح 

أحمد يوسف

 GLB وصلت ســـيارة مرســـيدس-بنز
ا  ـــا إلى البحريـــن حصريًّ الجديـــدة كليًّ
فـــي شـــركة الحـــداد للســـيارات. تـــم 
 GLB مرســـيدس-بنز  عـــن  الكشـــف 
عـــرض  صالـــة  فـــي  ـــا  كليًّ الجديـــدة 
مـــن  توبلـــي  فـــي  مرســـيدس-بنز 
قبـــل أعضـــاء مجلـــس إدارة الحـــداد 

للسيارات وإدارتها.
الدفـــع  ســـيارات  اآلن  وأصبحـــت   
الرباعي تمثل واحدة مل أصل ثالث 
سيارات مرسيدس-بنز المباعة حول 
العالم، فيما تمثل الســـيارات صغيرة 
الحجـــم واحـــدة مـــن أصـــل كل أربـــع 

سيارات، مما يعني أن سيارات الدفع 
مثـــل  الصغيـــرة  الرياضيـــة  الرباعـــي 
ســـيارة GLB هـــي خليـــط مـــن جميع 

مكونات النجاح للقطاع األكبر حجًما 
الذي تنشط فيه الشركة. 

تتميـــز  التـــي  القويـــة  الســـمات 

أن  علـــى  تؤكـــد   GLB ســـيارة  بهـــا 
الجـــريء  الطابـــع  بهـــذا  تصميمهـــا 
يالئـــم الطـــرق الوعرة؛ حيـــث جاءت 
أســـطح األجزاء الخارجيـــة واضحة 
المعالـــم، كما ُتعد الخطـــوط الخفيفة 
واالنســـيابية الدقيقـــة مـــن الســـمات 
الرئيســـية المميـــزة للســـيارة. وجـــاء 
القســـم األمامـــي بتصميمـــه العمودي 
والمصابيـــح المذهلـــة ليشـــّكل دليـــالً 
علـــى طابـــع الســـيارة القـــوي المالئم 
للطـــرق الوعـــرة، واألمر ذاتـــه ينطبق 
والخلفيـــة  األماميـــة  األبعـــاد  علـــى 

القصيرة.

ــة الــــــــحــــــــداد لــــلــــســــيــــارات ــ ــ ــرك ــ ــ حـــــصـــــريًّـــــا فـــــــي ش

“مرسيدس-بنز GLB” الجديدة تصل البحرين

افتتحـــت شـــركة زمـــرد التجاريـــة، تحت 
الصانـــع  نبيلـــة  الفاضلـــة  الســـيدة  رعايـــة 
حـــرم الفنان القدير الراحل عبد الحســـين 
عبـــد الرضا، أحـــدث فروع بوتيـــك الملكة 
للعبايـــات والجالبيـــات البحرينية بمجمع 
الرفـــاع. وتزامًنـــا  بمنطقـــة  الســـيل  وادي 
مع حلول شـــهر رمضان المبـــارك، عرضت 
للعبايـــات  تشـــكيلة  أحـــدث  “الملكـــة” 
والجالبيات البحرينية التي تتناســـب مع 

األجواء الرمضانية. 
 تضمـــن االفتتـــاح عـــرض أزيـــاء ألحـــدث 
تصميمـــات العبايـــات والجالبيـــات. حضر 
االفتتاح عدد من المصورين والصحافيين 
الذين أبدوا إعجابهم بتصميم وديكورات 
البوتيـــك ورقـــة تصاميـــم العبايـــات التي 

تعبر عن الذوق البحريني الرفيع.
وصرحت صاحبـــة البوتيك أمـــل الحواج 
قائلـــة :”فكـــرة المحـــل هـــو الدمـــج بيـــن 
العبايـــات والجالبيـــات وبالرغـــم مـــن انها 
ليســـت فكـــرة جديـــدة ولكننـــا حرصنا ان 

بأســـعار  اوال  بنـــا  الخـــاص  الطابـــع  نضـــع 
مخفضة وتصاميم تناسب كل المناسبات 
خاصة بأن اغلب المناســـبات اليوم تكون 
 ، كورونـــا  جائحـــة  بســـبب  المنـــزل  فـــي 
واألقمشـــة من القطن ومـــن اجود األنواع 

وتم اختيار المكان حتى نصل الى زبائننا 
ونسهل عليهم الذهاب الى منطقة السيف 
التصاميـــم   ”: ســـنترواضافت  وســـيتي 
خاصة بنا فـــي الملكة وحرصنا ان نرضي 

كل المستويات .

تحــت رعاية حــرم الفنــان الراحل عبد الحســين عبــد الرضا

افتتاح بوتيك “الملكة” للعبايات بمجمع وادي السيل
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قانون العمل وواجبات العمال
عقـــد العمـــل المبـــرم بيـــن صاحـــب العمـــل والعامـــل يتضمـــن 
طـــرف  كل  إلمـــام  يســـتدعي  وهـــذا  منهمـــا،  لـــكل  واجبـــات 
بواجباتـــه وكيفيـــة تنفيذهـــا والقيـــام بهـــا على أحســـن وجه 
لمصلحـــة العمل. وإضافـــة لما تضمنه عقد العمـــل المبرم بين 
الطرفيـــن، هنـــاك أحكام قانونية إضافيـــة مذكورة في قانون 
العمـــل البحريني للقطاع األهلي. ومـــن أهم هذه األحكام أنه 
يجـــب علـــى العامـــل أن يؤدي بنفســـه الواجبـــات المنوطة به 
بدقـــة وأمانة طبقا لقانون العمل والعقـــد والقرارات الصادرة 
بموجبه وعليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن 
ينفـــذ أوامر وتعليمـــات صاحب العمل أو مـــن يمثله المتعلقة 
بـــأداء العمـــل إذا لـــم يكن في ذلك مـــا يخالف عقـــد العمل أو 
أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو أنظمة العمل 
بالمنشـــأة أو اآلداب العامـــة أو ما يعرض للخطر. ونالحظ أن 
القانون يشـــير لكلمة “الشخص المعتاد”، التي يقصد بها قيام 
الشـــخص بواجبـــه كما يقوم به الشـــخص اآلخر الـــذي يتمتع 
بنفـــس الخبـــرة والدرايـــة والمؤهالت. وإذا فشـــل العامل في 
تحقيق عمله وفق هذا المعيار، فإنه يعتبر فاشال ألنه ال يمثل 

“الشخص المعتاد”.
يتبـــع  العمـــل، وأن  بمواعيـــد  يلتـــزم  أن  العامـــل،  علـــى  كمـــا 
اإلجـــراءات المقـــررة فـــي حالـــة الغيـــاب عـــن العمـــل أو عدم 
مراعـــاة مواعيـــده. وأن يحافظ على ما يســـلمه إليه صاحب 
العمـــل مـــن أدوات أو أجهـــزة أو ســـجالت أو مســـتندات أو 
غيرهـــا وأن يقـــوم بكافـــة مـــا يلـــزم لســـالمتها، وأن يبذل في 
ذلـــك عناية الشـــخص المعتاد. كما عليه، أن يحترم الرؤســـاء 
والزمـــالء ومـــن يعمل تحـــت إمرته، وأن يتعـــاون معهم فيما 
يحقـــق مصلحـــة العمـــل وأن يحســـن معاملة عمـــالء صاحب 
العمـــل. وأن يحافـــظ على كرامة العمل وأن يســـلك المســـلك 
الالئـــق بـــه. وأن يراعـــي األنظمة الموضوعـــة للمحافظة على 
ســـالمة المنشـــأة، كما عليه أن يحافظ على أسرار العمل، فال 
يفشي المعلومات الخاصة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها 

أو بموجب تعليمات مكتوبة من صاحب العمل. 
وعلـــى العامل، أن يخطر صاحـــب العمل بالبيانات الصحيحة 
المتعلقـــة بمحـــل إقامته وحالته االجتماعيـــة وكافة البيانات 
األخـــرى التـــي يجب إدراجها في ملفه الخـــاص طبقا ألحكام 
القانـــون أو األنظمـــة األخـــرى المعمـــول بهـــا وأن يخطره في 
المواعيـــد المحـــددة بكل ما يطرأ من تغييـــر على أي من تلك 
البيانـــات. وأن يتبـــع األنظمـــة التـــي يضعهـــا صاحـــب العمـــل 
لتنميـــة وتطوير مهارات وخبرات العامـــل المهنية أو لتأهيله 
للقيـــام بعمـــل يتفـــق مـــع التطور التقنـــي في المنشـــأة. وعلى 
العامـــل، أن يعيد ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو أجهزة 
أو ســـجالت أو مســـتندات أو أوراق أو غيرها من المواد غير 
المســـتهلكة التـــي تخص العمل، وذلك بعـــد انتهاء عقد العمل 
ألن هـــذه األغـــراض تعتبر “عهدة” تحـــت تصرفه لتمكينه من 

القيام بأعماله. 
النقاط أعاله تعتبر من أهم واجبات العامل المنصوص عليها 
فـــي قانـــون العمل ويجـــب التقيد التـــام بها وأال تكـــون هناك 

مخالفة قانونية واضحة.
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د. عبد القادر ورسمه 

المنامة - مكتب يونيدو المنامة - المناقصات والمزايدات

تـــم افتتـــاح أول مركز تجـــاري لبيع 
فـــي  والجملـــة  التجزئـــة  خدمـــات 
مملكـــة البحريـــن ســـكوب مارت في 
منطقـــة ســـترة، وذلك تحـــت رعاية 
االســـتثمار  ترويـــج  مكتـــب  رئيـــس 
األمـــم  منظمـــة  فـــي  والتكنولوجيـــا 
المتحـــدة للتنميـــة الصناعية هاشـــم 

حسين.
وتأتـــي هـــذه النوعية من المشـــاريع 
الســـوق  احتياجـــات  لخدمـــة 

البحرينية.
يتميـــز  مـــارت”  “ســـكوب  أن  يذكـــر 
بعـــرض أكثر مـــن 35 منتجا بحرينيا 
يعـــزز  مـــا  البحريـــن(،  فـــي  )صنـــع 
المنتجـــات الصناعيـــة فـــي البحرين 
للمملكـــة.  الغذائـــي  األمـــن  وتوفيـــر 
ويستهدف “سكوب مارت” توظيف 
الشـــباب البحرينـــي، إذ بلغت نســـبة 

البحرنـــة 75 %. وتســـتقطب إدارة 
ســـكوب مارت المشـــاريع البحرينية 
لعـــرض  خطـــوة(  )برنامـــج  الناشـــئة 
منتجاتهم كافة في السوق، وتقديم 
خدمـــات الدعم كافـــة لهم في بداية 

مشوارهم التجاري.
وتأتي هـــذه المبادرة من رائد العمل 
اللبنانـــي  والمســـتثمر  شـــرف  ســـيد 
جـــذب  يعـــزز  مـــا  كامـــل،  محمـــد 

االستثمارات إلى مملكة البحرين.

فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايدات، 
 11 لعـــدد  عطـــاًء   47 مظاريـــف  أمـــس، 
جهـــات   7 مـــن  مطروحـــة  مناقصـــة 

متصرفة.
وتضمـــن جـــدول أعمـــال لجنـــة الفتـــح، 
فتح مناقصة لـــوزارة التربيـــة والتعليم 
بشـــأن طباعة الكتـــب الدراســـية لجميع 
المراحل الدراســـية )زمنية لـ 4 سنوات(، 
وتم استالم 7 عطاءات لهذه المناقصة. 
وفتحت اللجنة مناقصة لوزارة األشغال 
األشـــغال(  )شـــؤون  البلديـــات  وشـــؤون 
بشـــأن مشـــروع تحســـين الوضع البيئي 
بخليج توبلـــي )منطقة جســـر البا(، وقد 
تم اســـتالم 3 عطاءات لهـــذه المناقصة. 
كما فتحـــت لجنة الفتح مناقصة لوزارة 
الصحـــة بشـــأن تزويد وتركيـــب معدات 
المطبخ، غالية مركزية، ومحطة تحلية 
المياه بمركـــز اإلقامة الطويلة بالمحرق، 

وقد تم استالم عطاءين لهذه المناقصة. 
وكذلـــك فتحـــت اللجنة مناقصـــة لهيئة 
الكهربـــاء والماء بشـــأن إجـــراء الصيانة 
الشـــاملة للمولـــدات الكهربائيـــة من نوع 
كتربيلـــر بمحطـــة حـــوار، وتـــم اســـتالم 

عطاًء واحًدا لهذه المناقصة.
مناقصتيـــن  الفتـــح  لجنـــة  وفتحـــت 
إلدارة المخـــازن المركزيـــة التابعة لهيئة 
الكهرباء والماء، المناقصة األولى بشأن 
شـــراء محطات فرعية، وقد تم استالم 
عطاءيـــن لهذه المناقصـــة، أما المناقصة 
الثانية فكانت بشأن شراء دعائم توزيع 
صغيرة، وتم اســـتالم عطاًء واحًدا لهذه 
المناقصة.أمـــا فـــي قطاع النفـــط والغاز، 
فتحـــت لجنـــة الفتح 3 مناقصة لشـــركة 
نفط البحرين )بابكـــو(، المناقصة األولى 
عاملـــة  أيـــدي  خدمـــات  توفيـــر  بشـــأن 
متخصصة لمشـــروع تحديـــث المصفاة، 

وتم استالم 9 عطاءات لهذه المناقصة. 
بشـــأن  فكانـــت  الثانيـــة  المناقصـــة  أمـــا 
توريـــد المحفـــز لوحدة الكبريـــت المائي 
رقـــم 2 لعـــام 2022، وقـــد تم اســـتالم 6 
عطاءات لهذه المناقصـــة، أما المناقصة 
الثالثـــة فكانت بشـــأن توريـــد قطع غيار 
جديـــدة لضاغـــط الغـــاز إليـــوت، وقد تم 

استالم عطاًء واحًدا لها.
وفتحت اللجنة مناقصة لشـــركة تطوير 
للبتـــرول بشـــأن توريـــد حزمـــة ضغـــط 
وتـــم  مـــم،   6 الغـــالف  بخـــار  اســـترداد 

استالم 8 عطاءات لهذه المناقصة.
وأخيـــًرا، فتحـــت لجنـــة الفتـــح مناقصة 
لشـــركة بـــالج الجزائر للتطويـــر العقاري 
بشـــأن أعمال المرحلة الثانية من تطوير 
وتحســـين الحدائـــق العامـــة فـــي بـــالج 
الجزائـــر، وقـــد تـــم اســـتالم 7 عطاءات 

لهذه المناقصة.

تدشين المركز التجاري

البحــريــــن فـــــي  “يونيــــــدو”  مكتــــــب  برعـايــــــة  مـــتـــصـــرفـــة جـــــهـــــات   7 مــــــن  ــة  ــ ــروحـ ــ ــطـ ــ مـ

افتتاح مركز “سكوب مارت” التجاري بسترة فتـــح 47 عطـــاًء لـ 11 منـــاقصـــة

مـــــن “غلـوبـــــال فـاينــانـــــس” للمـــــرة 16 علـــــى التــوالــــــي

“األهلي” يفوز بجائزة أفضل بنك بالبحرين 2021

أعلن البنك األهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل بنك في البحرين لعام 2021 من مجلة “غلوبال فاينانس” 
العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية. وتعد هذه هي المرة الـ 16 على التوالي التي يفوز فيها البنك 
بهــذه الجائــزة مــن المجلــة المرموقــة التي يقع مقرهــا الرئيس بمدينــة نيويورك وتمتلك مكاتــب في أنحاء 

العالم كافة.

وقامـــت “غلوبـــال فاينانـــس” بمنـــح الجائـــزة للبنـــك 
األهلـــي المتحـــد بناًء علـــى عدة مقومات تشـــمل نمو 
األصـــول، الربحيـــة، االنتشـــار الجغرافـــي، العالقـــات 
المنتجـــات، وغيرهـــا،  فـــي  االســـتراتيجية، االبتـــكار 
وبعـــد مشـــاورات مكثفـــة مـــن قبـــل المجلة مـــع عدد 
مـــن المســـؤولين الماليين، االستشـــاريين في المجال 
المصرفـــي، والمحلليـــن المصرفييـــن مـــن كافة أنحاء 

العالم.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة البنـــك 
األهلي المتحد، مشعل العثمان “إنه لشرف لنا أن نرى 
البنك األهلي المتحد يحوز بشـــكل مســـتمر على لقب 
أفضل بنك في المملكة من قبل مجلة بمكانة غلوبال 
فاينانـــس. يعد هذا شـــاهدًا علـــى األداء المالي القوي 
والسجل المتميز للبنك على مدى السنوات الماضية. 

اســـتفاد البنـــك إلـــى حـــد بعيد مـــن كونه فـــي طليعة 
التحـــول الرقمي، إلى جانب تصميم خدماته بشـــكل 
يتمحـــور حول عمالئه، وتجاوبه الســـريع مع مختلف 
متطلباتهم. فوزنـــا بهذه الجائزة خالل إحدى أصعب 
السنوات على اإلطالق هو دليل واضح على األساس 
المتيـــن الذي نتمتع به، ومرونة أعمالنا، وقدرتنا على 
التعامـــل مـــع المتغيرات التي فرضتهـــا البيئة الصعبة 

وغير المسبوقة التي نمر بنا حاليًا”.
يذكر أن هذه الجائزة هي أحدث الجوائز التي حصل 
عليهـــا البنك أخيًرا من غلوبـــال فاينانس وغيرها من 
المجـــالت المتخصصـــة، والتي تشـــمل أفضل شـــبكة 
مـــن   2020 الخليـــج  فـــي منطقـــة  دوليـــة  مصرفيـــة 
كابيتـــال فاينانس إنترناشـــيونال، أفضـــل بنك محلي 
في البحرين من إي إم إي أي فاينانس، جائزة التميز 

في مجـــال الخدمات المصرفية الخاصة في الشـــرق 
األوســـط 2020 من پرايڤت بانكر إنترناشنال، أفضل 
مـــزود لخدمات صـــرف العمالت فـــي البحرين 2021 
مـــن غلوبال فاينانـــس، جائزة أفضـــل بنك خاص في 
البحريـــن 2020 مـــن PWM وذا بانكـــر، والعديـــد مـــن 

الجوائز األخرى.

المنامة - البنك األهلي المتحد

المنامة - المصرف المركزي

 70 مليون دينار
ألذونات الخزانة األسبوعية

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي أنــه 
 ISIN( رقم 1855  اإلصــدار  تغطية  تمت 
الخزانة  أذونات  من   )BH0007619842
هذا  قيمة  وتبلغ  األسبوعية.  الحكومية 
اإلصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 
91 يوًما، تبدأ فـي 7 أبريل 2021 وتنتهي 
معدل سعر  بلغ  كما  يوليو 2021،   7 في 
الــفــائــدة عــلــى هـــذه األذونـــــات 1.20 % 
لإلصدار   %  1.11 الفائدة  بسعر  مقارنة 

السابق بتاريخ 31 مارس 2021.

بدء النسخة األولى من “أسواق المال للتدريب المهني”
ـــا للبـرنـامـــــج ـــن أصــــــل 470 متقدًمــــ ـــن مـــ ـــة 8 متـدربيــــ بمشــاركـــ

أعلنــت بورصــة البحريــن عــن بــدء النســخة األولــى مــن برنامــج أســواق المــال للتدريــب المهنــي يــوم 
الخميس 1 أبريل 2021 بمشاركة 8 متدربين من أصل أكثر من 470 من المتقدمين للبرنامج.

ويعـــد برنامج أســـواق رأس المال للتدريب المهني 
يســـتهدف  واســـتثماري  عملـــي  تدريـــب  برنامـــج 
الخريجيـــن والمواطنيـــن مـــن الشـــباب المهتميـــن 
باكتســـاب المعرفـــة العمليـــة والعلميـــة فـــي قطاع 
رأس المال، ما يتماشى مع جهود بورصة البحرين 
لتعزيـــز الثقافـــة الماليـــة والوعي االســـتثماري لدى 

مختلف الفئات العمرية. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين 
الشـــيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة “إننا ســـعداء 
لبـــدء النســـخة األولـــى مـــن برنامـــج أســـواق المال 
للتدريـــب المهنـــي الـــذي يأتـــي اســـتكماال لبرامـــج 
ومبـــادرات بورصة البحرين الرامية لتعزيز الثقافة 
الماليـــة والوعي االســـتثماري، مســـتهدفًا شـــريحة 

أوسع من فئات المجتمع”.

وأضـــاف “يســـرنا الترحيب بالمتدربيـــن المنضمين 
للنسخة األولى من البرنامج متمنين لهم االستفادة 
التامـــة مـــن البرنامـــج التدريبي الذي تـــم تصميمه 
شـــاملة  عمليـــة  خبـــرة  المتدربيـــن  لمنـــح  بعنايـــة 
التـــي من شـــأنها أن تســـاهم فـــي تعزيـــز مهاراتهم 
ومعرفتهـــم حول ســـوق المـــال البحرينـــي وقطاع 

أسواق رأس المال على حد سواء”. 
ويهـــدف البرنامج إلى وصل الفجوة بين الجانبين 
العلمـــي والعملـــي لـــدى المتدربين من خـــالل فترة 
تدريبيـــة تمتـــد إلى 6 أشـــهر من العمل، ســـيمضيها 
المتدربـــون في بورصة البحرين وشـــركة البحرين 
للمقاصـــة كمتدربيـــن بدوام كامل، مســـتفيدين من 
التدريـــب العملـــي المتقـــدم فـــي مهـــارات التداول 
المـــال  رأس  قطـــاع  حـــول  التدريبيـــة  والـــورش 

وأســـاليب البحث والتحليل المالي، كما سيستفيد 
المتدربـــون أيًضـــا من فرصـــة التواصل مـــع صناع 
القرار على أعلى مســـتوى واالستفادة من خبرتهم 

في سوق رأس المال.

المنامة - بورصة البحرين

* مستشار وخبير قانوني

مكناس يثّمن اهتمام وزير النفط بالصحة والسالمة بالقطاع
تطبيـــق أعلـــى معاييـــر الحفـــاظ علـــى البيئـــة بتوســـعة مصفـــاة بابكـــو

قـــال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
بروموســـفن  لشـــركة  التنفيـــذي 
القابضة رجـــل األعمال أكرم مكناس 
الشـــيخ  النفـــط،  وزيـــر  اهتمـــام  إن 
محمد بن خليفة آل خليفة، بمســـألة 
الصحة والسالمة المهنية في قطاع 
للهيئـــة  التابعـــة  النفطيـــة  الشـــركات 
الوطنيـــة للنفـــط والغاز يضمن ســـير 
العمـــل في هـــذا القطـــاع وفًقا ألعلى 
مســـتويات األداء، وتنفيـــذ مشـــاريع 
التوســـعة الطموحـــة ضمـــن الجدول 
الزمني المعد، وبما يســـهم في زيادة 
فـــي  القـــدرات  وتعزيـــز  اإليـــرادات 
مجال صناعات النفط والغاز، وخلق 

فـــرص عمـــل نوعيـــة أمـــام الكـــوادر 
البحرينيـــة، وزيـــادة العوائد الداعمة 
لالقتصـــاد الوطنـــي. ونـــّوه مكنـــاس 

بمـــا أشـــار إليـــه وزيـــر النفـــط خـــالل 
افتتاحـــه “مؤتمـــر ومعـــرض الشـــرق 
األوســـط للتميز التشـــغيلي” بتنظيم 
من شـــركة بابكو بالتعاون مع الهيئة 
الوطنيـــة للنفط والغاز، بشـــأن وضع 
مســـألة الســـالمة على رأس أولويات 
الشـــركات، وتدريب العمالة البشرية 
بطرق مبتكـــرة ومهنية لتكون قادرة 
علـــى احتواء مختلـــف الحوادث بما 
يســـاهم في تقليل الخسائر وتضييع 

الوقت.
وقـــال مكنـــاس “بالنســـبة لنـــا كأحـــد 
توســـعة  مشـــروع  فـــي  المقاوليـــن 
مصفـــاة شـــركة بابكو، نؤكـــد حرصنا 

المطلـــق علـــى تبنـــي وتطبيـــق أعلى 
معايير وإجراءات الصحة والسالمة 
المهنية، والحفاظ على البيئة، وذلك 
التزاًمـــا منـــا بنجـــاح هـــذا المشـــروع 
الوطني الـــذي يعتبر األكبر من نوعه 
في تاريخ الشـــركة، وتحقيق غاياته 

المنشودة”.
 وأضـــاف “فخـــورون بأننـــا جـــزء من 
بابكـــو  عنـــه  أعلنـــت  الـــذي  اإلنجـــاز 
مؤخًرا في مجال الصحة والســـالمة 
والبيئـــة بعـــد اســـتكمال 40 مليـــون 
ساعة عمل متواصلة من دون وقوع 
أو  للوقـــت،  مضيعـــة  إصابـــات  أيـــة 

حوادث صناعية بموقع المشروع ”.

أكرم مكناس
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مئة من كبار تجار البحرين يتعهدون بتثبيت األسعار في رمضان
ـــتهالكية ـــلع االس ـــص بالس ـــن: ال نق ـــابعة ...األمي ـــنة الس ـــة للس ـــوا وثيق وقع

نظمـــت غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
ممثلـــة في رئيـــس لجنة الثـــروة الغذائية 
فـــي الغرفة،  خالد األميـــن، أمس لقاء مع 
التجار في البحرين، إذ تعهد نحو 100 من 
كبار التجار في المملكة بتثبيت األســـعار 
في شـــهر رمضان المبـــارك ،وذلك بتوقيع 
وثيقة للســـنة السابعة على التوالي. وأكد 
خالـــد األميـــن، أنـــه ال مبرر لرفع األســـعار، 
إذ إن المـــواد الضروريـــة للشـــهر الفضيـــل 
متوافـــرة منـــذ فتـــرة وقبـــل حـــادث قناة 
الســـويس، إذ جنحـــت ســـفينة كبـــرى عن 
مســـارها معطلة حركة المالحـــة الدولية، 
مطمئنا  المواطنيـــن والمقيمين بأن كافة 
البضائع من المواد الغذائية متوفرة خالل 

شـــهر رمضان المبارك، مؤكدا انه ال يوجد 
أي نقص في السلع داخل السوق المحلي 
الغذائية.وحـــذر  المـــواد  مختلـــف  مـــن 
األميـــن  المكني بـ”بوســـلمان” من تخزين 
السلع، خصوصًا خالل فترة شهر رمضان 
المتوفـــرة  البضائـــع  “إن  قائـــالً:  المبـــارك، 

داخل األســـواق كافية إلى ما بعد الشهر“. 
ونـــوه األميـــن بـــأن تجـــار البحريـــن جريًا 
علـــى عادتهـــم الســـنوية،قاموا بالتوقيـــع 
علـــى وثيقـــة التعهـــد بعـــدم رفع األســـعار 
خالل شهر رمضان المبارك، والتي تهدف 
إلى دعـــم القوة الشـــرائية والحفاظ على 

استقرار الســـوق إلى جانب صون حقوق 
المستهلكين.

حضر اللقـــاء القائم بأعمـــال وكيل وزارة 
الصناعة والتجارة والســـياحة عبدالعزيز 
األشـــراف، الذي أكـــد أن الـــوزارة ملتزمة 
بتقديـــم التســـهيالت ومســـاعدة التجـــار 
واالســـتماع إلـــى مشـــكالتهم والتحديات 
التـــي يواجهونها ومن ثم تذليلها، محذرا 
مـــن االســـتغالل لظـــروف اســـتثنائية، إن 
وجـــدت لرفع األســـعار، إذ يجـــرم القانون 
على ذلك. ودعا األشراف التجار لاللتزام 
باالشـــتراطات الصحيـــة واالحترازية إذا 
كان هنـــاك إقبـــال كبيـــر أو تهافـــت علـــى 
فريـــق  “نســـاعد  معينـــة، حتـــى  عـــروض 
جائحـــة  بمكافحـــة  المعنـــي  البحريـــن 

كورونا”.

عبدالعزيز األشراف خالد األمين

المنامة - بورصة البحرين

تـــداول المســـتثمرون في بورصة 
مليـــون   1.97 أمـــس،  البحريـــن 
قدرهـــا  إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم، 
226.21 ألـــف دينار، تـــم تنفيذها 
ركـــز  إذ  صفقـــة،   49 خـــالل  مـــن 
علـــى  تعامالتهـــم  المســـتثمرون 
أســـهم قطـــاع الخدمـــات والتـــي 
المتداولـــة  أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت 
90.40 ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 
39.96 % مـــن القيمـــة اإلجمالية 
للتداول وبكميـــة قدرها 134.42 
ألف ســـهم، تم تنفيذها من خالل 

14 صفقة.
البحريـــن  شـــركة  وجـــاءت 
لالتصـــاالت )بتلكـــو( فـــي المركـــز 
أســـهمها  قيمـــة  بلغـــت  إذ  األول 
المتداولـــة 64.01 ألـــف دينـــار أي 

ما نســـبته 28.30 % مـــن إجمالي 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 
تـــم  ألـــف ســـهم،  قدرهـــا 114.12 
تنفيذهـــا مـــن خـــالل 7 صفقـــات.

أمـــا المركز الثاني فكان لمجموعة 
بقيمـــة  الماليـــة  اتـــش  اف  جـــي 
قدرهـــا 48.71 ألـــف دينـــار أي مـــا 
إجمالـــي  مـــن   %  21.53 نســـبته 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 
تـــم  ألـــف ســـهم،  قدرهـــا 738.26 
تنفيذهـــا مـــن خــــالل 9 صفقـــات. 
الخليجـــي  المصـــرف  وجـــاء 
التجاري بقيمة قدرها 30.15 ألف 
دينار أي ما نســـبته 13.33 % من 
إجمالي قيمـــة األســـهم المتداولة 
وبكمية قدرها 643.55 ألف سهم، 
تم تنفيذها من خالل 9 صفقات.

1.9 مليون سهم حجم التداول ببورصة البحرين

صــرح وزيــر اإلســكان باســم الحمــر أثناء زيارته لمشــروع “دانــات البركة” فــي منطقة 
جنوســان، صبــاح أمــس األول، أن الشــراكة بيــن مــاك األراضــي والمطوريــن وبنــك 
اإلســكان أثبتــت نجاًحــا كبيــًرا فــي األعــوام الماضيــة، متمنيــا التوســع في الشــراكات 
مــع القطــاع الخــاص ألنها عنصر أســاس في زيــادة المعروض من الوحدات الســكنية 

لخدمة برنامج السكن االجتماعي الناجح “مزايا”.

وأضـــاف الحمـــر أن المشـــروع الـــذي يتـــم 
تدشـــينه )دانـــات البركـــة(، ُيعـــد أحـــد أبرز 
المشاريع اإلســـكانية والعقارية المنضوية 
تحت مظلة وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان 
فـــي مملكـــة البحرين اليوم هـــو نتاج هذه 
الشـــراكة. وذكـــر الوزيـــر “نالحـــظ أن هذه 
الشراكات تزداد نموا في األعوام الماضية 
النضـــوج،  مرحلـــة  إلـــى  وصلـــت  حتـــى 
وقـــد أصبـــح الســـكن االجتماعـــي متنامي 
األطـــراف، كمـــا أن برنامـــج مزايـــا أثبـــت 
نجاحـــه بـــكل المقاييس وقد اســـتفاد منه 
7200 مواطنـــا، أي 720 وحدة ســـكنية تم 
بيعها عن طريق هذا المشـــروع في الفترة 
من نهاية 2014 لغاية 20 - 21 وهي فترة 
قياســـية، واإلقبـــال والتعاون مـــع القطاع 
الخـــاص شـــجع علـــى نجـــاح وتطـــور هذا 
البرنامـــج. مـــن جانبـــه، أعلـــن بنـــك البركة 

اإلســـالمي، عـــن تدشـــين مشـــروع “دانات 
البركـــة” فـــي منطقة جنوســـان، الـــذي ُيعد 
أحـــد أبرز المشـــاريع اإلســـكانية والعقارية 
المنضويـــة تحـــت مظلـــة وزارة اإلســـكان 
وبنـــك اإلســـكان فـــي المملكة. وقـــام وزير 
اإلســـكان بتدشـــين المشروع رســـمًيا يوم 
األحـــد 4 أبريـــل 2021، إذ تتوافر وحداته 
برنامـــج  ضمـــن  الفـــوري  للبيـــع  الســـكنية 
“مزايا” للســـكن االجتماعـــي. ويتولى “بنك 
اإلســـكان” إدارة االســـتثمار في المشروع، 
فيمـــا قامـــت شـــركة “عقـــارات اإلســـكان” 
التابعة والمملوكة بالكامل لبنك اإلســـكان، 
بإدارة أعمال تطوير المشـــروع واإلشراف 
عليه. ويضم مشـــروع “دانات البركة” 211 
عصريـــة  تصاميـــم   4 ذات  حديثـــة  فيـــال 
طابقيـــن،  مـــن  جميعهـــا  تتألـــف  مختلفـــة 
وتحتـــوي علـــى 4 غـــرف وصالـــة واســـعة 

ومطبخ وملحـــق لعاملة المنـــزل ومواقف 
تتســـع لســـيارتين. ويقـــام المشـــروع على 
إلـــى  اإلجماليـــة  مســـاحتها  تصـــل  أرض 

73,514 متر مربع في منطقة جنوسان. 
العـــام  المديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
لمجموعـــة األعمال بنك البركة اإلســـالمي 
دانـــات  “شـــركة  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس 
البركـــة” طارق كاظم “نبنـــي حاليا 5 مدن، 
وُيعـــد مشـــروع “دانـــات البركة” المشـــروع 
الخامـــس فـــي سلســـلة مشـــاريع “دانـــات” 
والتـــي تضـــم: “دانـــات المدينـــة”، “دانـــات 
الرفـــاع”، “دانات الســـيف”، “دانات اللوزي. 

وأضـــاف كاظـــم “نواكـــب التغيـــرات التـــي 
واجهتنـــا فـــي األعـــوام الماضيـــة ونعمـــل 
بـــكل جهدنـــا فـــي التطـــور للديجتـــال بنك 
بديال عن التوســـع في فتح فروع جديدة. 
فنحـــن اليـــوم ال نحتـــاج أن يأتـــي العميل 
للفـــرع إلجراء المعاملـــة، فأكثر المعامالت 
وكل  اليـــن،  أون  اآلن  تتـــم  والخدمـــات 
تركيزنا اليوم كيف نصل للزبون في مكانه 
لـــه معظـــم الخدمـــات المطلوبـــة،  ونقـــدم 
والحمد لله نتائـــج العام الماضي مطمئنة، 
وتوقعاتنا للعام الجاري ســـتكون إن شـــاء 
هللا أفضـــل لحرصنا علـــى تقليل التكاليف 

باالتجاه إلى الخدمات الرقمية”.
وتابـــع كاظم “نحـــن ممتنـــون لرعاية وزير 
اإلســـكان باســـم الحمـــر تدشـــين مشـــروع 
“دانـــات البركـــة”، الـــذي بـــدأ العمـــل به منذ 
الجـــدول  حســـب  واكتمـــل   2016 العـــام 
الزمني الموضـــوع، رغم مختلف الظروف 
والتحديات التي شـــهدناها. وعليه نتقدم 
بالشـــكر لمقـــاول اإلنشـــاء الرئيس شـــركة 
علـــى  والمقـــاوالت  للتجـــارة  عمـــر  أحمـــد 
تفانيهـــم وجهودهـــم الدؤوبة إلتمـــام هذا 

المشروع المهم على أكمل وجه”.
وأضـــاف قائـــاًل “إننـــا مســـرورون أيًضا أن 

نكـــون فـــي طليعـــة المؤسســـات بمملكـــة 
البحريـــن التـــي ســـتقدم عروًضـــا تمويلية 
جذابة وحصرية لهذا المشروع وفخورون 
باالهتمـــام الذي حظي به من قبل الجهات 
المعنية وذلـــك اتباًعا لتوجيهـــات المغفور 
لـــه بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة. كما 
نتقـــدم بالشـــكر والتقديـــر لكٍل مـــن: وزارة 
اإلسكان ووزارة المالية ومصرف البحرين 
المركزي وبنك اإلســـكان على تقديم كافة 
ُسبل الدعم والتسهيالت التي أمنت نجاح 

المشروع”.

“دانات البركة” في جنوسان يضم 211 فيال بـ 4 تصاميم عصرية
الـــخـــامـــس الــــمــــشــــروع  وُيــــعــــد هــــــذا  نـــبـــنـــي 5 مــــــدن  طـــــــارق كــــاظــــم: 

انطالق فعاليات المؤتمر السنوي للجان “الغرفة” غًدا
تنطلـــق فـــي تمام الســـاعة 10 صباًحا غـــًدا األربعـــاء الموافق 7 
أبريل 2021 فعاليات المؤتمر السنوي للجان في نسخته الثانية 
الذي ينعقد افتراضًيا عبر وسائل االتصال المرئي، تحت عنوان 
“واقـــع االقتصـــاد والفرص المتاحـــة بعد جائحـــة كورونا”، الذي 
تنظمه غرفـــة تجارة وصناعة البحرين على مدار يومين )7 و8 
أبريل( من الســـاعة 10 صباًحا حتى 4 مســـاًء، وســـط مشـــاركة 
واســـعة من خبراء االقتصاد وقيادات القطـــاع الخاص بجانب 
نخبـــة من المختصيـــن واألكاديمييـــن في المجـــال االقتصادي، 

وعدد من رواد األعمال والمهتمين بالشؤون االقتصادية.
ويهدف المؤتمر في نسخته الثانية، إلى تشكيل منصة حوارية 
اقتصاديـــة معـــززة لفـــرص االقتصـــاد، تكـــون قـــادرة على فتح 
آفـــاٍق جديدة أمام الشـــركات والمؤسســـات العاملة في المجال 
االقتصـــادي للوصـــول إلـــى المزيـــد مـــن الفـــرص الواعـــدة فـــي 
المجـــاالت التجارية واالســـتثمارية التي تســـاعد علـــى التعافي 
واالنطالق نحو تحقيق المزيد من النمو في المستقبل القريب، 

كمـــا يســـعى المؤتمـــر إلى تحديد آليـــات واقع االقتصـــاد ما بعد 
جائحـــة كورونا، ووضع آليات للتعافـــي من تداعيات وتأثيرات 
الجائحـــة على مجتمـــع األعمال، وتقديم تصور حول مســـتقبل 
االقتصـــاد والفـــرص المتاحـــة مـــن خـــالل التوصيـــات المنتظـــر 

صدورها عن المؤتمر، بما يحقق النمو االقتصادي المنشود.
خبيـــر  هـــو  األول  يومـــه  فـــي  للمؤتمـــر  الرئيـــس  والمتحـــدث 
االســـتراتيجيات المســـتقبلية لألعمال جون ساني من الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، الـــذي يعـــد أول عضو هيئـــة تدريس في 
إفريقيـــا فـــي جامعـــة ســـنجيوالرتي فـــي ســـان فرانسيســـكو، 
ومحاضًرا في معهد ديوك للتعليم المؤسسي في جوهانسبرغ، 
وشـــريًكا فاعاًل في معهد كوبنهاغن للدراســـات المستقبلية في 

الدنمارك، كما أنه مؤلف الكتاب األكثر مبيًعا 
Magnetiize and FORE-( و   ،)What’s Your Moonshot (?

sight(، وهـــو أيًضا المؤســـس المشـــارك والرئيـــس التنفيذ للنمو 

في أكاديمية فيوتشر سيلف.
فيمـــا ســـيحل الرئيس التنفيـــذي وعضو مجلس إدارة الشـــركة 
العربيـــة للطيران باإلمارات عادل عبدهللا علي، متحدثا رئيســـا 
للجلســـة الرئيســـية للمؤتمر في يومه الثاني، الذي أمضى أكثر 
مـــن 20 عاًمـــا في “الخطـــوط الجوية البريطانيـــة”، وتولى فيها 
منصب المدير العام لفرع الشركة في الشرق األوسط وإفريقيا، 
وتسلم منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية وخدمة العمالء 
في شـــركة “طيران الخليـــج”، كما أنه حائز علـــى جائزة “رئيس 
تنفيذي العام” لشركات الطيران عام 2016، ولـ 5 أعوام متتالية 
منـــذ العام 2007، كما حصل في العـــام 2008 على لقب “أفضل 
رئيس تنفيذي لشـــركة طيـــران اقتصادي على مســـتوى العالم” 
أثنـــاء فعاليات مؤتمر شـــركات الطيـــران االقتصـــادي العالمية، 
وجائزة “خدمات العمالء في الخطوط الجوية البريطانية” في 
العـــام نفســـه، إضافة إلى جائـــزة “الخطوط الجويـــة البريطانية 
للتميز” وجائزة المســـاهمة الســـياحية في الشـــرق األوسط بين 

1983 و 1991.

السنابس - الغرفة

يهدف لتشكيل منصة حوارية 
معززة لفرص االقتصاد
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المنامة - جمعية التكنولوجيا واألعمال

التكنولوجيـــا  جمعيـــة  عقـــدت 
واألعمال بمشـــاركة مجلس التنمية 
 We إي  وشـــركة  االقتصاديـــة 
فـــي  للمـــرأة  األول  المنتـــدى   Say
التكنولوجيـــا للعام 2021 بمشـــاركة 
فـــي  األعمـــال  رائـــدات  مـــن  نخبـــة 
قطـــاع  ومنهـــا  القطاعـــات  شـــتى 
التكنولوجيـــا الماليـــة، حيـــث ســـلط 
التجـــارب  علـــى  الضـــوء  المنتـــدى 

الناجحة للمرأة في مجال المشاريع 
الماليـــة.  والتكنولوجيـــا  الناشـــئة 
عقـــد  الـــذي  المنتـــدى  واســـتضاف 
عبر تطبيـــق زووم كالً من ياســـمين 
الماليـــة  الخدمـــات  مديـــر  الصفـــار 
االقتصاديـــة،  التنميـــة  بمجلـــس 
وكوثـــر القالف المؤســـس والرئيس 
 We التنفيذي لمبـــادرة إي جمعية و
المؤســـس  أحمـــد  وأنفـــال   ،Say E
والرئيـــس التنفيـــذي لســـكوير فاندز 

فينتـــك، وهنـــاء الطريف المؤســـس 
لمشروع دّرسني للتعليم والتدريب، 
ونورة العســـكر المؤســـس والرئيس 
نوتريبوكـــس،  لمنصـــة  التنفيـــذي 
 My وأمـــي فايا المؤســـس لمشـــروع
أحمـــد  النـــدوة  وأدار   .Gold Souq
البلوشـــي عضو جمعية التكنولوجيا 

واألعمال.
 ورّحب رئيس مجلس إدارة جمعية 
التكنولوجيـــا واألعمال مشـــعل علي 

الحلـــو بالحضـــور وأكـــد ضـــرورة أن 
تعمـــل جميـــع القطاعـــات وتتعـــاون 
فيمـــا بينها مـــن أجل اإلبـــداع ودعم 
المشـــاريع التنموية التـــي تتخذ من 
التكنولوجيـــا الحديثـــة أساًســـا لهـــا، 
ا  وتطّرق الحلو إلى أن البحرين حاليًّ
أصبحـــت فـــي صـــدارة التكنولوجيا 
عامـــًة والتكنولوجيا المالية تحديًدا 
وهـــذا ما جعـــل البحريـــن تنتقل من 
المنافســـة علـــى المســـتوى المحلـــي 

إلى المستوى العالمي.
 مـــن جهتـــه، دعـــا أحمـــد البلوشـــي 
المرأة البحرينية إلى االســـتفادة من 
الفرص والدعم الذي تقدمه مختلف 
الجهـــات مـــن أجـــل تمكيـــن األعمال 
البحريـــن  أن  مشـــيًرا  والمبـــادرات، 
توفـــر بيئة خاضنـــة للمشـــاريع التي 
ترتكز على التكنولوجيا وأن الفرص 
كبيـــرة فـــي هـــذا المجـــال وبإمـــكان 

الجميع االستفادة منها.

“جمعيــة التكنـولـوجيــا” تستعــرض التجــارب الناجحــة للمــرأة بالقطـــاع

مشعل الحلو 

المحرر االقتصادي

جانب من الحضور في تدشين المشروعوزير اإلسكان متحدًثا لوسائل اإلعالم

هبة محسن من جنوسان    |   تصوير - خليل إبراهيم
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اكتشاف “ساللة مزدوجة” لكورونا.. وتحذير من خطورتها
اكتشــف مختبــر أميركــي ســالة جديــدة مــن 
واليــة  خليــج  منطقــة  فــي  كورونــا  فيــروس 
كاليفورنيــا جنــوب غربــي الواليــات المتحــدة، 

أطلق عليها السالة المزدوجة.
إنــه  للفيروســات:  ســتانفورد  مختبــر  وقــال 
الجديــدة  الســالة  مــن  واحــدة  حالــة  رصــد 
إلــى  مشــيرا  الجينــي،  التسلســل  خــال  مــن 
أن منشــأها الهنــد. وأضــاف أن يشــتبه فــي 7 
حــاالت أخــرى على األقل. واعتبــر المختبر أن 
الســالة الجديــدة تتحــور بطريقــة مزدوجــة، 
ألنهــا تحتــوي علــى طفرتيــن مــن الفيــروس، 

تساعدانه على االلتصاق بالخايا.
ويقــول مديــر المختبــر، بن بينســكي “إذا كنت 
فــي مصعــد مع شــخص مصاب بهذه الســالة، 
وفقــا  لــك”،  العــدوى  ينقــل  أن  المرجــح  فمــن 

لشبكة “فوكس نيوز” األميركية.
مــن جانبــه، وصــف أســتاذ األمــراض المعديــة 
فــي جامعــة كاليفورنيــا، بيتــر تشــين، الســالة 

الجديدة بأنها أقل تسامحا.
وقال: إن هذه الســالة يمكن أن تكون معدية 

بصــورة أكثر من الســالة األصــل التي ضربت 
واليــة فــي الهنــد بنحــو 20 %. وأضــاف أنــه 
مــن المنطقــي أن تكون الســالة الجديدة أكثر 
قابليــة لانتشــار، نظــرا لوجود طفرتيــن فيها، 

تعمــان في مجال ربط مســتقبات الفيروس 
بخايــا. واعتبر أنه من الســابق ألوانه الحســم 
بشــأن مســألة مقاومــة هــذه الســالة للقاحات 

الموجودة حاليا.

الــذي  الحجــر  حــّدة  األلمــان  كســر 
احتــواء  تدابيــر  عليهــم ضمــن  ُفــرض 
حيوانــات  باقتنــاء  كورونــا  جائحــة 
أليفــة تؤنســهم فــي عزلتهــم، إذ لوحظ 
عــدًدا  تشــهد  الحيوانــات  ماجــئ  أن 
كبيــًرا من طلبــات التبني، فيمــا ال تعير 
العائات اهتماًمــا أحياًنا بأصل الجراء 

والقطط.
وال يــزال األلمان محرومين منذ أشــهر 
مــن الذهــاب إلــى المطاعــم والنــوادي 
الرياضيــة، وحتــى وقــت قريــب كانت 
مــن  ولكــن  مقفلــة،  الصغيــرة  المتاجــر 
المســموح لهم في المقابل أن يتجولوا 
قيــود  أي  دون  مــن  لهــم،  يحلــو  كمــا 

مرتبطة بالوباء.
وارتفــع عدد الــكاب المباعة في الباد 
“بشــكل كبيــر” بنســبة 20 % فــي العام 
2020، وفًقــا لجمعية الــكاب األلمانية 

“دويتشه هونديفيزن”.

األلمان يقبلون على 
تبني الحيوانات في 

ظل الحجر

تمكنــت الجمــارك البلجيكية مــن مصادرة أكثر 
من 27 طًنا من الكوكايين في ميناء أنتويرب، 
بفضــل التحقيــق فــي شــأن شــبكة االتصــاالت 
المشفرة “سكاي إي سي سي” التي تستخدمها 
النيابــة  أعلنــت  مــا  جماعــات إجراميــة، وفــق 

العامة أمس اإلثنين.
مــن  الكميــة  لهــذه  الســوقية  القيمــة  وتبلــغ 
مــا  علــى  دوالر،  مليــار   1,629 المخــدرات 
فــي  أنتويــرب  فــي  العامــة  النيابــة  أوضحــت 
بيان. وأضافت أن أهم عملية ضبط تمت ليلة 

الجمعة إلى السبت وصودر خالها 11 طًنا من 
الكوكايين في حاوية.

وأشــار البيــان إلــى أن دوائــر الجمــارك ضبطت 
االثنيــن  األيــام  فــي  أنتويــرب  مينــاء  فــي 
الشــرطة  مــع  بالتعــاون  األخيــرة،  واألربعيــن 
أنتويــرب والنيابــة  فــي  الفيدراليــة  القضائيــة 
العامة الفيدرالية والنيابة العامة في أنتويرب، 
مــا مجموعــه 27,64 طًنــا مــن الكوكاييــن، قــد 
تكــون علــى صلــة مباشــرة بقضيــة “ســكاي اي 

سي سي”.

الجمارك البلجيكية تضبط 27 طًنا من الكوكايين

بائع كتب ينتظر العماء في كشكه في كولكاتا 
)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تحــاول إدارة البريــد فــي كنــدا التخفيف مــن الكآبة 
التــي تتســبب بهــا الجائحــة وزرع القليل مــن الفرح 
في نفوس الناس عبر تحويل شاحناتها المخصصة 
للتوصيــل إلــى مركبات ملّونة، لها علــى النفوس أثر 

مهدئ لألعصاب. 
ويتولــى أســطول يضــم 37 مركبــة متعــددة األلوان 
توصيل الرســائل والطرود ومعها البهجة إلى سكان 

28 مدينة في كل أنحاء الباد منذ بضعة أشهر.

وزينت كل مركبة من هذا األســطول بشــمس كبيرة 
بــاألزرق  التقليديــة،  كنــدا  بريــد  لشــاحنة  وصــورة 
واألبيــض واألحمــر فــوق قــوس قــزح، إضافــة إلــى 
بأحــرف  وباإلنجليزيــة  بالفرنســية  “شــكًرا”  عبــارة 
كبيرة. وقال مصمم هذه الحّلة الجديدة للشاحنات 
أنــدرو لويــس “حاولــت أن أجــد مــا ســيكون ممتًعــا 
ومبهًجــا ومــا الــذي يؤثــر إيجابًيــا علــى النــاس” بعد 

شهور طويلة من الحجر بسبب الوباء.

شاحنات بريدية ملونة للتخفيف من كآبة الوباء في كندا

 وسرعان ما نشر سعاة البريد السعداء بشاحناتهم صوراً لها على “إنستغرام”.

أطلقــت امــرأة أميركيــة النــار علــى عاملين فــي أحد مطاعــم برغر 
كينــغ للوجبــات الســريعة، وذلــك بعــد أن طــال انتظارهــا، علــى مــا 

يبدو، من أجل الحصول على طلبها.

وأظهــرت لقطــات مأخوذة 
المراقبــة  كاميــرات  مــن 
فــي مــكان الحــادث، المرأة 
تبــدو غاضبــة، قبــل  وهــي 
الســيارة  مــن  تترجــل  أن 
وتطلق النــار على العاملين 
وفــق  المتجــر،  شــباك  مــن 
مــا ذكــرت صحيفــة “ديلــي 
أمــس  البريطانيــة،  ميــل” 

االثنين.
ووقعــت الحادثــة في أحد 

للوجبــات  كينــغ  برغــر  مطاعــم 
ممفيــس  مدينــة  فــي  الســريعة 
بواليــة تينيســي، ولــم يصــب أي 
مــن العامليــن في المطعــم بأذى، 
البــاب  وتمكنــوا مــن الفــرار مــن 

الخلفي للمحل.
ونشــرت الشــرطة على فيسبوك 
تفاصيل بشــأن الحادث، وذكرت 
أنهــا ال تــزال تطارد مطلقــة النار، 
التي أقلتها ســيارة رمادية اللون 

لــم  أنهــا  إال  رجــل،  يقودهــا  كان 
تتمكن من اعتقال أي أحد حتى 

اآلن.
وأبلغ العمال في المتجر الشرطة 
بالغضــب  شــعرت  الزبونــة  أن 
بســبب طــول وقــت االنتظار من 
أجــل الحصول على طلبها، األمر 
الذي استفزها -على ما يبدو- ثم 
نزلــت من مقعــد الراكب األمامي 
مــن  واقتربــت  الســيارة  فــي 

النافذة وأشهرت مسدسها.

تأخروا في تجهيز طلبها للطعام.. فأطلقت النار عليهم

ال يــزال موقــع التواصــل األكبــر 
يعمــل  “فيســبوك”،  العالــم،  فــي 
على تدارك أكبر تســريب بيانات 
تســريب  بعــد  تاريخــه،  فــي 
بيانــات شــخصية لـــ 533 مليــون 

مستخدم.
“نيويــورك  صحيفــة  وقالــت   

بوســت” األميركيــة، إن مــن بيــن المعلومــات التــي جرى تســربيها، رقــم هاتف مارك 
زوكربيــرغ، الرئيــس التنفيــذي ألكبــر شــبكة تواصــل اجتماعــي فــي العالــم، وكذلك 
موقعه الجغرافي وتفاصيل زواجه وتاريخ مياده وحســابه على فيســبوك، مؤكدة 
أن رقــم هاتفــه أصبــح متاًحــا علــى اإلنترنــت. وقــال الخبيــر األمنــي، ديــف ووكــر، 
إن “مــارك زوكربيــرغ، وكذلــك المؤســس المشــارك لشــركة فيســبوك، كريــس هيــوز، 
وداســتن موســكوفيتز، كانوا من بين األشخاص الذين تم اختراقهم ونشر بياناتهم 

ا”. الشخصية”. ورفض فيسبوك البيانات المسربة، ووصفها بـ”القديمة جدًّ

تسريب بيانات حساسة عن مؤسس “فيسبوك”
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األربعاء 21 ابريل
مجلس محافظة المحرق – 
السيد سلمان بن عيسى بن 

هندي المناعي
شواغل أهل المحرق.. الهوية والفرجان والتمدد

االثنين 19 ابريل

مجلس عائلة البحارنة
التعايش والتسامح

االثنين 26 ابريل

مجلس أبناء الوجيه المرحوم 
يوسف بن عبدالوهاب الحواج

قضايا تعليمية وأكاديمية

ترقبوا موضوعات شيقة 
أيضا مع مجالس أخرى


