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ا�ستقبل عدداً من مالك اأبراج الل�ؤل�ؤ

مريزا: نهتــــــم بكافـــة متطلبــــات امل�ساريــــع اال�ستثماريـــة

الدولة ل�س�ؤون  الدكت�ر عبداحل�سني مريزا وزير  ا�ستقبل 

�سركة  رئي�س  الدي�اين  مكتبه عبداحل�سني  واملاء يف  الكهرباء 

اأبراج  مل�سروع  املالك  احتاد  اأع�ساء  من  وعددا  بحرين  ديك� 

الل�ؤل�ؤ.

امل�ساريع  متطلبات  لكافة  ت�يل  الهيئة  اأن  ال�زير  واكد 

اال�ستثمارية اأمياناً منها باأن مثل هذه امل�ساريع احلي�ية ت�ساهم 

ترتكز  م�س�ؤوليتنا  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�طني،  االقت�ساد  دعم  يف 

و�سه�لة  ي�سر  بكل  امل�اطنني  كافة  اإىل  اخلدمات  اإي�سال  على 

ومب�ست�ى متميز.

الهيئة يف  تبذلها  التي  الدي�اين عن �سكره للجه�د  وعرب 

اهمية  جمال تقدمي خدماتها بكل متيز للم�اطنني واإىل اعطاء 

خا�سة للم�ساريع اال�ستثمارية يف البالد.

حمد  بن  ابراهيم  بن  ن�اف  ال�سيخ  املهند�س  اللقاء  ح�سر 

واملهند�س  واملاء  الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اآل خليفة 

للت�زيعات  التنفيذي  الرئي�س  نائب  فخرو  حممد  عدنان 

وخدمات امل�سرتكني. د.عبداحل�ضني مريزا م�ضتقبالً رئي�س �ضركة ديكو بحرين وعددا من اأع�ضاء احتاد املالك

خالل تروؤ�سه اجتماع جلنة تكرمي العمال املجدين واملتف�قني واملن�ساآت.. حميدان:

رعاية جاللة امللك للحفل يظهر اهتمام القيادة باالأيدي العاملة
حممد  بن  جميل  العمل  وزير  تراأ�س 

علي حميدان االجتماع االأول للجنة تكرمي 

واملن�ساآت  واملتف�قني  املجدين  العمال 

 ،2013 للعام  االأهلي  القطاع  يف  املتميزة 

والذي عقد ام�س مبكتبه بال�زارة.

وخالل االجتماع اأكد حميدان ان رعاية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى حلفل 

االهتمام  مدى  يظهر  عام  كل  يف  التكرمي 

يف  العاملة  لالأيدي  القيادة  ت�ليه  الذي 

لهم يف  الدائم  وت�سجيعها  البحرين  مملكة 

خمتلف م�اقع العمل، م�سرياً اإىل اأن رمزية 

تعزيز  مع  تتكامل  ال�سن�ي  التكرمي  هذا 

احلق�ق املكت�سبة للعمال يف اإطار امل�سروع 

اال�سالحي ال�سامل لعاهل البالد املفدى.

ولفت ال�زير اإىل اأهمية التقيد بتطبيق 

واملن�ساآت  املجدين  العمال  اختيار  معايري 

للحفل يف دورته الـ)29( وابراز امل�ستحقني 

لهذا التكرمي عن جدارة وا�ستحقاق، م�سدداً 

على �سرورة بذل اأق�سى اجله�د وت�سخري 

كافة االمكانيات الإظهار هذا احلدث ال�طني 

واأنه  خا�سة  ممكنة،  �س�رة  اأف�سل  يف 

احتفاالت  وهما  مهمني  حدثني  مع  يتزامن 

املفدى، وعيد  العاهل  بعيد جل��س  اململكة 

املناف�سة  ان  اإىل  م�سرياً  املجيد،  اال�ستقالل 

للتكرمي  املر�سحة  االأ�سماء  بني  الكبرية 

اىل  ي�ؤ�سر  ما  وه�  عام،  بعد  عاماً  تزداد 

يحفز  الذي  التكرمي  وراء  احلقيقية  القيمة 

ال�سركات على التميز يف تعزيز بيئة العمل 

من  املزيد  على  العمال  وت�سجيع  الالئقة 

االنتاجية وااللتزام بتطبيق نظام البحرنة 

على نح� اأف�سل.

اللجنة  ت�سكيل  االجتماع  خالل  ومت 

التنفيذية واللجان الفرعية امل�ساندة، كما مت 

مناق�سة اجل�انب التنظيمية للحفل، وغري 

ذلك من االأم�ر ذات ال�سلة باآليات تر�سيح 

وفقاً  للتكرمي  وال�سركات  العمال  واختيار 

ملعايري التقييم جلميع الفئات امل�ستهدفة.

الوطنية حلقوق االإن�سان ت�سيد باإقرار اإن�ساء مفو�سية حقوق ال�سجناء واملحتجزين
ت�سيد امل�ؤ�س�سة ال�طنية حلق�ق االإن�سان باإقرار جمل�س 

ال�زراء يف اجتماعه االعتيادي االأ�سب�عي والذي عقد ام�س 

ومراكز  ال�سج�ن  مراقبة  تتيح  م�ستقلة  وطنية  الية  االول 

الت�قيف واملحتجزين من خالل »مف��سية حق�ق ال�سجناء 

واملحتجزين«.

واكدت امل�ؤ�س�سة ال�طنية ان اإقرار هذه االآلية ه� دليل 

اآليات حماية  الدولة يف دعم وتط�ير  على ا�ستمرار جه�د 

حق�ق االإن�سان وو�سعها �سمن ال�سيا�سة الهادفة اإىل تفعيل 

التعذيب  باعتبار  ال�طني،  امل�ست�ى  على  الدولية  امل�اثيق 

وال  متاما،  حمظ�ر  وه�  الدويل  القان�ن  مب�جب  جرمية 

ميكن تربيره يف ظل اأية ظروف وفق جميع ال�سك�ك 

الدولية ذات ال�سلة، كما يعرب عن االلتزام بت��سيات 

احلقائق  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة 

يف  االإن�سان  حق�ق  جمل�س  ت��سيات  مع  ومن�سجماً 

مراجعته الدورية واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه 

من �سروب املعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو 

املهينة.

الفقرة )د( من د�ست�ر مملكة  املادة )20(  ولقد ن�ست 

معن�ياً«،  اأو  ج�سمانياً  املتهم  اإيذاء  »يحظر  على:  البحرين 

وان�سمت اإىل اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب 

املعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو املهينة وذلك 

باملر�س�م بقان�ن رقم )4( ل�سنة 1998.

يف  حثت  االإن�سان  حلق�ق  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  وكانت 

التعذيب  �سحايا  مل�ساندة  الدويل  الي�م  مبنا�سبة  بيانها 

بتاريخ 26 ي�ني� 2013 احلك�مة على اإن�ساء اآلية وطنية 

رعاية  ومراكز  الت�قيف  ومراكز  ال�سج�ن  ملراقبة  م�ستقلة 

املمكن  من  التي  االأماكن  من  وغريها  واملحتجزين  االأحداث 

وامل�سحات  كامل�ست�سفيات  االأ�سخا�س  احتجاز  فيها  يتم  اأن 

النف�سية بهدف التحقق من اأو�ساع احتجاز النزالء واملعاملة 

املعاملة  اأو  للتعذيب  تعر�سهم  عدم  ل�سمان  يتلق�نها  التي 

من �سمن  والتي جاءت  بالكرامة.  احلاطة  اأو  اإن�سانية  الال 

ت��سيات جنيف خالل مناق�سة التقرير ال�طني الثاين ململكة 

البحرين يف اإطار اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل الذي عقد يف 

ماي� من عام 2012 لتكتمل املنظ�مة القان�نية يف الدولة.

واجلدير بالذكر ان امل�ؤ�س�سة ال�طنية حلق�ق االإن�سان 

للم�ساركة يف دورة  باإيفاد عدد من م�ظفيها  قامت م�ؤخرا 

تدريبية ح�ل اآلية الرقابة والتفتي�س يف ال�سج�ن ومراكز 

اأقامتها مفت�سية �ساحبة اجلاللة لل�سج�ن  الت�قيف والتي 

يف اململكة املتحدة.

بنك البحرين االإ�سالمي راعياً ح�سرياً  لها.. د. القطان: 

»الزكاة وال�سدقات« يد�سن حملته التوعوية ب�سراكة مع »اخلا�ص«
ب�زارة  الدينية  ال�سئ�ن  اإدارة  مدير  اأعلن 

الدكت�ر  االإ�سالمية واالأوقاف  العدل وال�س�ؤون 

وال�سدقات  الزكاة  �سندوق  ان  القطان  حممد 

�سعار  حتت  الرابعة  الت�ع�ية  حملته  د�سن 

برعاية  حتظى  والتي  احلياة«  تزك�  »بالزكاة 

االإ�سالمي،  البحرين  بنك  قبل  من  ح�سرية 

و�سراكة حقيقية مع عدد من م�ؤ�س�سات القطاع 

اخلا�س.

احلملة  هذه  باأن  القطان  الدكت�ر  واأو�سح 

تدخل عامها الرابع على الت�ايل بعد اأن حققت 

اأهدافها  من  جزءا  املا�سية  الثالث  احلمالت 

الت�ع�ية ب�ساأن فري�سة الزكاة وبيان اأهميتها 

الفتاً  املجتمعي،  التكافل  حتقيق  يف  واأثرها 

خطة  اأعدت  بال�زارة  املخت�سة  اجلهة  اأن  اإىل 

وقيا�س  لتنفيذ  املعامل  وا�سحة  ا�سرتاتيجية 

الت�ع�ية  امل�ا�سم  وتقييم  االأداء  م�ؤ�سرات 

خط�ات  تاأتي  اإذ  وال�سدقات،  بالزكاة  املتعلقة 

ملتطلبات  وفقاً  اال�سرتاتيجي  التخطيط 

التكافل  قيمة  من حتقيق  املجتمع  واحتياجات 

املجتمعي، كما تاأتي مت�سقة يف ذات ال�قت مع 

معايري مركز البحرين للتميز.

�سهرين  ت�ستمر  التي  احلملة  اأن  واأ�ساف 

متتابعني تهدف اإىل التعريف ب�سندوق الزكاة 

مملكة  يف  معتمد  ر�سمي  كجهاز  وال�سدقات 

البحرين لتح�سيل الزكاة وال�سدقات و�سرفها 

خمتلف  ت�عية  اإىل  اإ�سافة  امل�ستحقني،  على 

وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  فيها  مبا  القطاعات 

الزكاة  بفري�سة  وامل�ستثمرين  االأعمال  ورجال 

االإ�سالم،  اأركان  من  الثالث  الركن  باعتبارها 

اإيرادات �سندوق  زيادة  اإىل  تهدف احلملة  كما 

الزكاة بزيادة ن�سبة امل�ؤدين لها.

اإدارة ال�سئ�ن الدينية بالدعم  واأ�ساد مدير 

بها  حتظى  التي  احل�سرية  والرعاية  الكبري 

على  االإ�سالمي  البحرين  بنك  قبل  من  احلملة 

البنك على  مدى ثالثة م�ا�سم ما ي�ؤكد حر�س 

االإ�سهام يف االأن�سطة االجتماعية وتعزيز مفه�م 

ال�سراكة املجتمعية والتكامل بني امل�ؤ�س�سات يف 

اإليه  ت�سب�  ما  العام واخلا�س، وه�  قطاعيها 

اإدارة ال�س�ؤون الدينية يف خمتلف براجمها.

الرئي�س  حممد  اإبراهيم  حممد  واأعرب 

الراعي  االإ�سالمي-  البحرين  لبنك  التنفيذي 

احل�سري للحملة- عن �سعادته برعاية ودعم 

البنك للحملة للمرة الثالثة على الت�ايل وذلك ملا 

حتمله من قيم اإ�سالمية واأهداف نبيلة �سيك�ن 

بني  التكافل  مبداأ  حتقيق  يف  البالغ  االأثر  لها 

يتجزاأ  ال  ولك�نها جزءاً  املجتمع،  فئات  جميع 

عاتق  على  امللقاة  االجتماعية  امل�سئ�لية  من 

واجلهات  امل�ؤ�س�سات  من  العديد  جتاه  البنك 

اخلريية يف اململكة.

البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  وا�ساد 

االإ�سالمي باالأ�ساليب وال��سائل االإعالمية التي 

اأهدافها ومبادئها  اتبعتها احلملة للرتويج عن 

بدءا با�ستخدام و�سائل االإعالم التقليدية و�س�الً 

االجتماعي  الت�ا�سل  ب��سائل  اال�ستعانة  اإىل 

لدى  وملم��س  كبري  تاأثري  لها  اأ�سبح  والتي 

اجلمه�ر امل�ستهدف من احلملة.

د. حممد القطان حممد ابراهيم

اأحمد مال اهلل

حمافظ اجلنوبية

 يت�سلم كتاب يعقوب اللحدان 

ا�ستقبل حمافظ اجلن�بية ال�سيخ عبداهلل بن را�سد 

اآل خليفة يف مقر املحافظة يعق�ب ي��سف اللحدان، 

اللحدان امل�س�ار  حيث ت�سلم املحافظ كتاب »يعق�ب 

وم�سرية  وتاريخ  ق�سة  يروي  والذي  والعطاء« 

الكاتب اأثناء خدمته الع�سكرية وم�سريته الريا�سية.

مال اهلل: بعد غد اخلمي�ص اآخر يوم 

ال�ستكمال الوثائق الناق�سة بالبوليتكنك

التقنية  البحرين  بكلية  القب�ل  ق�سم  رئي�س  ذكر 

غد  بعد  اأن  اهلل  مال  اأحمد  البحرين«  »ب�ليتكنك 

»اخلمي�س« امل�افق 25 ي�لي� اجلاري، �سيك�ن اآخر 

الطلبة  اإىل  بالن�سبة  الناق�سة  ال�ثائق  لت�سليم  ي�م 

بالب�ليتكنك  لاللتحاق  طلباتهم  بتقدمي  قام�ا  الذين 

يف الف�سل الدرا�سي االأول من العام االأكادميي القادم 

2013 – 2014م، م�سرًيا اإىل اأن اأي طلب غري مكتمل 

ال�ثائق بعد هذا التاريخ �سيعترب الغًيا.

غري  من  املتقدمني  الطلبة  اإىل  وبالن�سبة   

ك�ن  حال  يف  اأنه  اهلل  مال  ال�سيد  اأكد  البحرينيني، 

�سهادة  تقدمي  ال�سروري  فمن  بحرينًيا  ال�الدين  اأحد 

البحريني  االأ�سلي  ال�سفر  وج�از  االأ�سلية،  ميالده 

التعامل مع  االأم، الأنه يف هذه احلال �سيتم  اأو  لالأب 

املتقدم معاملة البحرينيني.

اأ�سماء  اعتماد  �سيتم  اأنه  اإىل  اهلل  مال  واأ�ساف 

الطلبة املقب�لني للعام االأكادميي 2013 – 2014م 

ر�سائل  اإر�سال  �سيتم  اإذ  املقبل،  اأغ�سط�س   14 يف 

اإىل  االإلكرتوين  الربيد  عرب  ور�سائل  ق�سرية  ن�سية 

جميع املتقدمني، يفيدهم بالقرار النهائي �س�اء بقب�ل 

طلبهم اأو برف�سه.  يذكر اأن الب�ليتكنك ت�سلمت نح� 

1650 طلب التحاق خالل 13 اأ�سب�ًعا »من 7 اأبريل 

الذي جعلها ت�ؤكد على  االأمر  اإىل 4 ي�لي� 2013«، 

غاية  يف  �سيك�ن  القب�ل  اأن  املتقدمني  الطلبة  جميع 

يف  ال�ساغرة  املقاعد  حمدودية  اإىل  نظًرا  التناف�سية، 

على  يعتمد  ذلك  واأن  االأكادميية،  الربامج  خمتلف 

ت�افر معايري حمددة يف الطلبة املتقدمني، تت�افق مع 

التعليم  القائمة على  الب�ليتكنك  الدرا�سة يف  طبيعة 

القائم على حل امل�سكالت وعلى اجلانب العملي اأكرث 

من اجلانب النظري.

حميدان يرتاأ�س الجتماع الأول للجنة تكرمي العمال املجدين واملتفوقني واملن�ضاآت املتميزة


