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بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس 
سموه  منح  بمناسبة  المهنئة  سموها  برقية  على  رًدا  وذلــك  للمرأة،  األعلى 
سموه  إلنــجــازات  تكريًما  األمريكية   »C3« منظمة  قبل  من  القيادة«  »جــائــزة 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطنية  الجهود  وقيادته  المجاالت  مختلف  في 
لدور  وتقديًرا  دولية،  وإشـــادات  مشهودًا  نجاحًا  حققت  والتي  )كــوفــيــد-19(، 
سموه في تنمية وتوطيد العالقات بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
صاحب  حضرة  وتطلعات  لــرؤى  تنفيذًا  المستويات،  كافة  على  األمريكية 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، هذا نصها:
إبراهيم آل  الوالدة العزيزة األميرة سبيكة بنت  صاحبة السمو الملكي 
خليفة قرينة جاللة الملك المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها 

اهلل
السـالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

تلقينا ببالغ السرور واالعتزاز برقية سموكم الكريمة المهنئة بمناسبة 
منحنا »جائزة القيادة« من قبل منظمة »C3« األمريكية.

آيـــات الــشــكــر والــتــقــديــر عــلــى ما  ويــســعــدنــا أن نــتــقــدم لسموكم بــأســمــى 
تضمنته برقية سموكم -حفظكم اهلل- من مشاعر طيبة وصادقة هي محل 
عــرفــان وتــقــديــر وامــتــنــان دائـــم مــنــا، ونــؤكــد لكم أن مــا تحقق مــن إنــجــازات 
لمملكة البحرين جاء بجهود جماعية من فريق البحرين الذي كان للمرأة 
برعايتكم  للمرأة  تقدم  من  تحقق  ما  بفضل  فيه،  فاعل  إســهــاٌم  البحرينية 
الكريمة وتوجيهاتكم السديدة، كما نسأل اهلل أن يوفقنا دوما إلى بذل المزيد 
صاحب  حضرة  العزيز  الــوالــد  سيدي  ورؤى  تطلعات  لتحقيق  الجهود  مــن 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى بما يحقق 

النماء واالزدهار لوطننا العزيز وأبنائه الكرام.
وفي الختام، تقبلوا سموكم منا عظيم الشكر والتقدير واالمتنان، داعيًا 
يديم  وأن  وتوفيقه  بعونه  يمدكم  وأن  سموكم  يحفظ  أن  القدير  العلي  اهلل 

عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر.

اإل�ى الأمي�رة �س�بيكة ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء يبع�ث برقي�ة �س�كر جوابي�ة 

} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�����وزراء

من  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��رق��ي��ة  ي��ت��ل��ق��ى   

وزي������ر ال�����دي�����وان ال��م��ل��ك��ي

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة 
الــديــوان  بــن أحــمــد آل خليفة وزيــــر  مــن الــشــيــخ خــالــد 
الــمــلــكــي، وذلــــك بــمــنــاســبــة مــنــح ســمــوه جـــائـــزة الــقــيــادة 
التهنئة  خــالــص  فيها  رفـــع  األمــريــكــيــة،   c3 منظمة  مــن 
والتبريك بمنح سموه هذه الجائزة، مؤكدًا جدارة سمو 
أعــلــى مــراتــب  الـــــوزراء بنيل  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي 
قيادة  في  به سموه  ينهض  الــذي  الكبير  للدور  التقدير 
أن  اهلل  داعيا  الحبيب،  البحرين  لشعب  اليومية  الحياة 
ويديم  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو  يحفظ 

عليه موفور الصحة والعافية.

 تلقى صاحب السمو الملكي األمير 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
من  تهنئة  برقية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
وشــــــؤون الـــشـــبـــاب بــمــنــاســبــة مــنــح ســمــوه 
 »C3« ــائـــزة الـــقـــيـــادة مـــن قــبــل مــنــظــمــة جـ

األمريكية.
وجاء في برقية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة »إن منح سمو ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء لــلــجــائــزة يمثل 
اعــتــرافــا دولــيــا رفــيــع الــمــســتــوى بــقــدرات 

سموه القيادية في مختلف المجاالت«.
وتابع سموه »إن الجهود الكبيرة التي 
ــوزراء  الــ رئــيــس  الــعــهــد  يبذلها ســمــو ولـــي 
ومثلت  الــدولــي  للمجتمع  واضحة  كانت 
ــا رفـــيـــعـــا وبــــــــارزا مــــن قــبــل  ــيــ اعـــتـــرافـــا دولــ

في  سموه  بــقــدرات  األمريكية،  المنظمة 
لفيروس  للتصدي  البحرين  فريق  قيادة 
ــا، والــتــي حــقــقــت نــجــاًحــا مــشــهــوًدا  كـــورونـ
وتقديًرا دولًيا عالًيا، باإلضافة إلى تأكيد 
العالقات  وتــوطــيــد  تنمية  فــي  ســمــوه  دور 
بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
وتنفيذ  المستويات،  كــل  على  األمريكية 
السامية لحضرة صاحب  الملكية  الرؤية 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى في بث روح التسامح 

والتعايش واألمن والسالم في العالم.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
ولي  سمو  يبذلها  التي  بالجهود  خليفة 
الــوزراء في تحقيق  رئيس مجلس  العهد 
في  البحرين  لمملكة  الشاملة  النهضة 
المملكة  شأن  وإعالء  المجاالت  مختلف 

على كل األصعدة.

مهنئا بمنح �صموه جائرة القيادة.. نا�صر بن حمد:

منح ولي العهد رئي�س الوزراء جائزة القيادة اعتراف دولي كبير بقدرات �سموه

�صموه: ما تحقق من اإنجازات للمملكة جاء بجهود جماعية 

فيه فاعل  اإ�صهاٌم  للمراأة  كان  ال��ذي  البحرين  فريق  من 

ال��ب��ح��ري��ن ت���دي���ن ال��ت��ف��ج��ي��ر 

الإره�������اب�������ي ب���ال�������س���وم���ال
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير اإلرهابي الذي 
الــعــاصــمــة مقديشو  أمــنــيــة فــي  نــقــطــة تفتيش  بــالــقــرب مــن  وقـــع 
عدد  سقوط  عن  أسفر  والــذي  الفيدرالية،  الصومال  بجمهورية 
من القتلى والجرحى، معربة عن خالص التعازي والمواساة ألسر 
وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها 

بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
حكومة  مع  البحرين  مملكة  تضامن  الخارجية  وزارة  وتؤكد 
جمهورية الصومال الفيدرالية في التصدي للتنظيمات اإلرهابية 
التطرف  أشكال  لشتى  الــرافــض  موقفها  على  مشددة  الخطيرة، 
لمكافحة  الرامية  الجهود  تكثيف  أهمية  إلى  والداعي  واإلرهــاب، 

اإلرهاب وتجفيف منابع تمويله.



3العدد )15892( - السنة السادسة واألربعون - األحد 19 صفر 1443هـ - 26 سبتمبر 2021م

الشيخ  الفريق طبيب  أعــرب 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة، 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  رئــيــس 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا، عن 
خـــالـــص الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات 
األمير  الملكي  السمو  لصاحب 
خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ ســـلـــمـــان 
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــــــوزراء، بــمــنــاســبــة مــنــح ســمــوه 
الــقــيــادة مــن قبل منظمة  جــائــزة 
تكريًما  وذلـــك  األمــريــكــيــة،   »C3«
فـــي مختلف  ــوه،  ــمـ سـ ــازات  ــجــ إلنــ
الــــمــــجــــاالت وقــــيــــادتــــه لــلــجــهــود 
ــة لـــلـــتـــصـــدي لــجــائــحــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ

كورونا.

وأشــــــــــــار رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس 
الجائزة  أن  إلــى  للصحة  األعلى 
جــــاءت تـــقـــديـــًرا لــــدور ســمــو ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
الــمــشــهــود لـــه عــلــى الــمــســتــويــيــن 
تنمية  ــي  فـ والــعــالــمــي  الــمــحــلــي 
بــيــن مملكة  الــعــاقــات  وتــوطــيــد 
ــات الــمــتــحــدة  ــواليــ الــبــحــريــن والــ
ــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات  األمـــريـــكـــيـــة عـ
ــة، وســــعــــي ســــمــــوه الــــــــدؤوب  ــ ــافـ ــ كـ
السامية  الملكية  الرؤية  لتنفيذ 
فــي الــتــســامــح والــتــعــايــش والــتــي 
تــجــلــت فـــي أبــهــى صـــورهـــا خــال 
الــعــهــد الـــزاهـــر لــحــضــرة صاحب 
بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
آل خليفة، عاهل الباد المفدى.

ــخ مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــشــ ونـــــــــوه الــ
بــالــجــهــود  خــلــيــفــة  آل  عــــبــــداهلل 
االستثنائية الكبيرة التي قام بها 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  سمو 
الوزراء من خال قيادته السديدة 
الدؤوب  وعمله  البحرين،  لفريق 
مــدار  على  المستمرة  ومتابعته 
الــظــروف  وفـــي مختلف  الــســاعــة 
وسامة  تحقيق صحة  أجــل  من 
والمقيمين،  المواطنين  جميع 
ــات ســــمــــوه الــــســــديــــدة   ــهــ ــيــ ــوجــ وتــ
مختلف  على  المباشر  وإشــرافــه 
ــادرات الــمــمــلــكــة في  ــ ــبـ ــ جـــهـــود ومـ
ــهـــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا مــنــذ  مـــواجـ
وتهيئة  الوطني  الفريق  تشكيل 
والمالية  البشرية  الــمــوارد  كافة 

مبكر  بوقت  الفاعلة  والمبادرات 
والتي تمثلت في توفير الفحص 
والــتــطــعــيــم والــــعــــاج الــمــجــانــي 
للجميع وبما يتماشى مع أفضل 
التجارب الدولية في هذا الشأن، 
الصحة  منظمة  تقدير  نال  مما 
العالمية وإشادة من مختلف دول 

العالم.
ولي  إنــجــازات سمو  أن  وأكـــد 
ــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  الــعــهــد رئـ
المتواصلة باتت واضحة وجلية، 
ــرام الــمــجــتــمــع  ــتــ ــاحــ ــى بــ وتـــحـــظـ
الــــدولــــي، بــفــضــل مـــا يــتــمــتــع به 
ــرة الســتــشــراف  مـــن حــكــمــة ونـــظـ
والمتابعة  والــعــمــل  المستقبل، 
صالح  فــي  يصب  لما  المستمرة 

بالمملكة،  والمواطنين  الــوطــن 
السامية  للمبادرات  سموه  ودعــم 
ــائـــًا اهلل  عــلــى كـــافـــة الــصــعــد. سـ
الــعــلــي الــقــديــر أن يــمــتــع ســمــوه 
ويمده  والعافية  الصحة  بموفور 
لمواصلة مسيرة  وتوفيقه  بعونه 
التطوير والتحديث والتنمية في 
ظل العهد الزاهر لجالة الملك 

المفدى.

رئ��ي�����س الأع����ل����ى ل��ل�����ص��ح��ة: اإن�����ج�����ازات ول����ي ال��ع��ه��د 

رئ��ي�����س ال������وزراء ع��ام��ة ف���ارق���ة ي�����ص��ار اإل��ي��ه��ا ب��ال��ب��ن��ان

} رئيس المجلس األعلى للصحة

ولي العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية 

ته�نئ�ة م�ن رئ�ي�س الح�ر�س ال�وط�ن�ي

ــب الـــســـمـــو  ــ ــاحــ ــ ــى صــ ــقــ ــلــ تــ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
نــائــب  الــعــهــد  آل خــلــيــفــة ولــــي 
الــقــائــد األعــلــى رئــيــس مجلس 
ــئـــة مــن  ــنـ ــهـ ــة تـ ــيــ ــرقــ الــــــــــــــوزراء بــ
الشيخ  سمو  ركــن  أول  الــفــريــق 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  مــحــمــد 
وذلــك  الوطني  الــحــرس  رئيس 
بــمــنــاســبــة مــنــح ســـمـــوه جــائــزة 
 »C3« مـــنـــظـــمـــة  مـــــن  الــــقــــيــــادة 

األمريكية.
ــيــــس  ــو رئــ ــ ــمـ ــ وقـــــــــد أكـــــــــد سـ
هــــذا  أن  ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ الــــــحــــــرس 
التكريم هو تقدير لدور صاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب 
الــقــائــد األعــلــى رئــيــس مجلس 
ــرائــــد في  ــيـــادي الــ الــــــــوزراء الـــقـ

تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة واالزدهـــــــــار 
ــبـــحـــريـــن، كـــمـــا أنـــه  بــمــمــلــكــة الـ
ــــا بـــنـــجـــاح ســمــوه  ــاًن يـــأتـــي عــــرفــ
ــادة الــجــهــود  ــيـ ــي قـ الــمــشــهــود فـ
الــوطــنــيــة لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
ــيــــد-19( وتــعــزيــز  ــوفــ ــا )كــ كــــورونــ
مــســتــويــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
وتقديًرا  البحرين،  مملكة  في 
توطيد  فــي  سموه  لــدور  كذلك 
البحرين  العاقات بين مملكة 
األمريكية  المتحدة  والواليات 
الصديقة على كل المستويات، 
التي  الملكية  الــرؤيــة  وتنفيذ 
تشكل جوهر المسيرة التنموية 
الشاملة بقيادة حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى 

المولى  داعــًيــا  األعــلــى،  القائد 
ســـمـــوه  يـــحـــفـــظ  أن  وجــــــل  ــز  ــ عـ
ويــســدد خــطــاه لــخــدمــة وطننا 
الــغــالــي وتــحــقــيــق الــمــزيــد من 
الــنــمــاء فــي ظــل الــعــهــد الــزاهــر 
لحضرة صاحب الجالة عاهل 
الباد المفدى القائد األعلى.

} رئيس الحرس الوطني.

حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  تلقى 
مـــزيـــدًا من  الـــــوزراء  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة 
بالمملكة  المسؤولين  وكــبــار  ـــوزراء  الـ مــن  التهنئة  بــرقــيــات 
 »C3« بمناسبة منح سموه »جائزة القيادة« من قبل منظمة
المجاالت  تكريًما إلنجازات سموه في مختلف  األمريكية؛ 
وقيادته الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-
التي حققت نجاحًا مشهودًا وإشــادات دولية، وتقديًرا   ،)19
لدور سموه في تنمية وتوطيد العاقات بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية على كل المستويات، تنفيذًا 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  وتطلعات  لــرؤى 

عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى.
ــذا اإلنـــجـــاز الـــريـــادي  ــد أكـــــدوا فـــي الــبــرقــيــات أن هــ وقــ
واقعًا  الطموح  إذ جعل سموه  واالعتزاز،  الفخر  يبعث على 
المولى  داعين  هدفًا،  والريادة  والتميز  إنجازًا  والتحديات 
االنــجــازات  من  للمزيد  ويوفقه  سموه  يحفظ  أن  وجــل  عز 
والــنــجــاحــات لــرفــعــة الــوطــن الــعــزيــز فــي ظــل قــيــادة حضرة 

صاحب الجالة ملك الباد المفدى.
وقد تلقى سموه برقيات التهنئة من كل من: 

بــن ســلــمــان آل خليفة  الــشــيــخ خــالــد بــن محمد  ســمــو 
وسمو  الــمــفــدى،  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  مستشار 
الشيخ  آل خليفة، وسمو  بن عيسى  راشــد  بن  تركي  الشيخ 
شــؤون  وزارة  وكــيــل  خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن  عيسى 
الــوزراء، وسمو الشيخ سلمان بن أحمد بن محمد  مجلس 
آل خــلــيــفــة، وســمــو الــشــيــخ خليفة بــن عــلــي بــن عــيــســى آل 
وسمو  القدم،  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  نائب  خليفة 
بن  وجــواد  آل خليفة،  بن محمد  أحمد  بنت  نــورة  الشيخة 
والمستشار  ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  نــائــب  الــعــريــض  ســالــم 
البوعينين نائب رئيس المجلس األعلى  عبداهلل بن حسن 
الشيخ  طبيب  والــفــريــق  التمييز،  محكمة  رئــيــس  للقضاء 
مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
رئيس  خليفة  آل  راشــد  بــن  عبدالرحمن  والشيخ  للصحة، 
بن  والــدكــتــور حسن  اإلســامــيــة،  للشؤون  األعــلــى  المجلس 

عبداهلل فخرو مستشار جالة الملك للشؤون االقتصادية، 
مستشار  خليفة  آل  محمد  بــن  أحــمــد  بــن  خــالــد  والــشــيــخ 
جــالــة الــمــلــك لــلــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة، ونــبــيــل بــن يعقوب 
والشيخ  اإلعــــام،  لــشــؤون  الــمــلــك  الــحــمــر مستشار جــالــة 
المالية  الرقابة  ديــوان  رئيس  آل خليـــفة  بن محمــد  أحمـد 
ــر الــتــربــيــة  واإلداريـــــــة، والـــدكـــتـــور مــاجــد عــلــي الــنــعــيــمــي وزيــ
العدل  وزيـــر  خليفة  آل  علي  بــن  خــالــد  والــشــيــخ  والتعليم، 
بن  عبداللطيف  والــدكــتــور  واألوقــــاف،  اإلسامية  والــشــؤون 
خليفة  بن  محمد  والشيخ  الخارجية،  وزيــر  الزياني  راشــد 
ــر الــنــفــط، والــشــيــخــة مـــي بنت  ــ بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة وزيـ
واآلثـــار،  للثقافة  البحرين  هيئة  رئيسة  خليفة  آل  محمد 
وعلي بن محمد الرميحي وزير شؤون اإلعــام، وعصام بن 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشغال  وزيــر  عبداهلل خلف 
للمجلس  العام  األمين  األنصاري  وهالة محمد  العمراني، 
المواصات  وزيــر  محمد  أحمد  بن  وكمال  للمرأة،  األعلى 
واالتصاالت، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي 
آل  بن حمد  إبراهيم  بن  والشيخ سلمان  والــنــواب،  الشورى 
والرياضة،  للشباب  األعلى  للمجلس  العام  األمين  خليفة 
الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة،  وزايد بن راشد 
والــدكــتــور مــحــمــد بــن مــبــارك بــن ديــنــه الــمــبــعــوث الــخــاص 
لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة، 
والشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان 
سمو ولي العهد، وعيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار 
وعــادل بن عبدالرحمن  العهد،  ولــي  اإلعــام بديوان  شــؤون 
العسومي رئيس البرلمان العربي، وعلي أحمد زايد النائب 
الثاني لرئيس مجلس النواب، وجمال محمد فخرو النائب 
األول لرئيس مجلس الشورى، وجميلة علي سلمان النائب 
الثاني لرئيس مجلس الشورى، ومحمد السيسي البوعينين 
الوطني  واألمـــن  والــدفــاع  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئــيــس 
النواب،  فــاح عضو مجلس  وفــاح هاشم  الــنــواب،  بمجلس 
ــواب، ويــوســف  ــنـ وهـــشـــام أحــمــد الــعــشــيــري عــضــو مــجــلــس الـ
أحمد الذوادي عضو مجلس النواب، وأحمد محمد العامر 

عضو  الكوهجي  عبدالجبار  وعيسى  النواب،  مجلس  عضو 
الـــدوســـري عــضــو مجلس  الـــنـــواب، وعــيــســى يــوســف  مجلس 
الـــنـــواب، والــنــائــب بــاســم الــمــالــكــي عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، 
الــنــواب،  مجلس  عضو  عبدالرحيم  حسن  بنت  ومعصومة 
الــذوادي  ويوسف أحمد  النواب،  وعمار قمبر عضو مجلس 
الفاضل  والــدكــتــورة جــهــاد عــبــداهلل  الـــنـــواب،  عــضــو مجلس 
عضو مجلس الشورى، وعبدالرحمن محمد جمشير عضو 
مجلس الشورى، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو 
الشورى،  رحمة عضو مجلس  آل  وصــادق  الشورى،  مجلس 
الــشــورى، وسبيكة  إبــراهــيــم حــمــيــدان عضو مجلس  ويــاســر 
محمد  والــدكــتــور  الــشــورى،  مجلس  عضو  الفضالة  خليفة 
علي حسن عضو مجلس الشورى، وخالد حسين المسقطي 
الــحــداد  عبدالنبي  مــهــدي  وحــمــد  الـــشـــورى،  عــضــو مجلس 
المناعي  عـبـداهلل  أحمد  ودرويـــــش  الــشــورى،  مجلس  عضو 
الشورى، وجــواد عبداهلل عباس حسين عضو  عضو مجلس 
الـــشـــورى، ورضـــا عــبــداهلل عــلــي فـــرج عــضــو مجلس  مجلس 
الــشــورى، وصــبــاح ســالــم الــدوســري عضو مجلس الــشــورى، 
ومنى  الــشــورى،  الــعــرادي عضو مجلس  علي  عبداهلل  وعلي 
يوسف خليل المؤيد عضو مجلس الشورى، وراشد محمد 
بونجمة أمين عام مجلس النواب، وأسامة أحمد العصفور 
عبدالرحمن  بن  والشيخ هشام  الشورى،  عام مجلس  أمين 
أحمد  والــشــيــخ  الــعــاصــمــة،  مــحــافــظــة  مــحــافــظ  آل خليفة 
نــادي  إدارة  رئــيــس مجلس  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  علي  بــن 
المحرق، وحمد بن فيصل المالكي مدير عام مكتب رئيس 
مجلس الوزراء أمين عام مجلس الوزراء، وخالد الرميحي 
القابضة،  البحرين  ممتلكات  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 
وسمير عبداهلل ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
تجارة  غــرفــة  لرئيس  األول  النائب  نجيبي  محمد  وخــالــد 
النائب  الكوهجي  عبدالجبار  ومحمد  البحرين،  وصناعة 
والدكتور  البحرين،  وصناعة  تــجــارة  غــرفــة  لرئيس  الثاني 
أمناء  مجلس  رئيس  خليفة  آل  أحمد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ 
األعلى  الــدفــاع  لمجلس  العام  األمين  نائب  دراســـات  مركز 

بن  فهد  والشيخ  السياسية،  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
والتنسيق  الــســيــاســات  عـــام  مــديــر  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن 
بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وحمد يعقوب المحميد وكيل 
الــوزراء، والشيخ  البحوث والمشاريع بمكتب رئيس مجلس 
إدارة  رئــيــس مجلس  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة  بــن  علي 
خالد  بن  عبداهلل  والشيخ  القدم،  لكرة  البحريني  االتحاد 
للرقابة  واإلداريــــة  المالية  الرقابة  ديـــوان  وكيل  خليفـة  آل 
آل  بــن دعيج  بــن خليفة  الشيخ محمد  والــدكــتــور  اإلداريــــة، 
الوطنية،  البحرين  غــاز  لشركة  التنفيذي  الرئيس  خليفة 
والشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء 
آل  سلمان  بنت  هند  والشيخة  الحكومية،  المستشفيات 
العالمي لصاحبات األعمال والمهن  خليفة رئيس االتحاد 
آل  حمد  بــن  مــبــارك  بــن  عبدالرحمن  والشيخ  البحرينية، 
عبدالعزيز  الشيخ  والــدكــتــور  النجمة،  نــادي  رئيس  خليفة 
بن عطية اهلل آل خليفة، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة 
المدير  األمــنــاء  رئــيــس مجلس  نــائــب  آل خليفة  دعــيــج  بــن 
التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، والشيخ رشيد بن عيسى 
حصة  الشيخة  والدكتورة  خليفة،  آل  حمد  بن  عبداهلل  بن 
الــعــبــداهلل الــســالــم آل صــبــاح رئــيــس مجلس ســيــدات  ســعــد 
ــعـــرب، والـــدكـــتـــور الــشــيــخ راشــــد بـــن مــحــمــد بن  ــال الـ ــمـ األعـ
ويوسف  السنية،  األوقــاف  مجلس  رئيس  الهاجري  فطيس 
بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس مــجــلــس األوقــــــاف الــجــعــفــريــة، 
وجمال عبدالعزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم 
سوق العمل، ونورة عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي 
لمعهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة )دانــات(، وأحمد 
بــوزارة  األشــغــال  لــشــؤون  الــــوزارة  وكيل  الخياط  عبدالعزيز 
وإيمان  العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشــغــال 
والسياحة،  والتجارة  الصناعة  وزارة  وكيل  الدوسري  أحمد 
والدكتورة مريم عذبي الجاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والشيخ دعيج 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  خليفة  آل  دعيج  بن  سلمان  بن 
التنفيذي  الرئيس  البقالي  وعلي  ألبا،  البحرين  ألمنيوم 

خليفة  بن  محمد  والشيخ  ألبا،  البحرين  ألمنيوم  لشركة 
بن عبداهلل آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
لمركز  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  البنخليل  ويــوســف  الــعــقــاري، 
عبداهلل  عبداللطيف  عاصم  والمهندس  الوطني،  االتصال 
مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، والدكتور رياض حمزة 
رئيس جامعة البحرين، ونوف عبدالرحمن جمشير الرئيس 
ومحمود  العمراني،  والتطوير  التخطيط  لهيئة  التنفيذي 
هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي، وإيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة للتأمين االجتماعي، والدكتور أحمد محمد 
الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي  الــرئــيــس  األنــصــاري 
التنفيذي  الرئيس  خليفة  آل  إبراهيم  بن  خليفة  والشيخ 
العام  األمــيــن  الــنــواخــذة  علي  وإبــراهــيــم  البحرين،  لبورصة 
المضحكي  شاهين  جواهر  ود.  للصحة،  األعلى  للمجلس 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي هــيــئــة جــــــودة الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب،  ــرئـ الـ
سابقا،  النواب  مجلس  عضو  بومجيد  راشــد  وعبدالرحمن 
وناجي سبت سالم سبت مدير عام المساحة، وسارة أحمد 
بوحجي الوكيل المساعد لإلعام والتواصل بمكتب رئيس 
مجلس الوزراء، والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل 
الصناعة  بــــوزارة  والــخــارجــيــة  المحلية  للتجارة  المساعد 
آل خليفة  بــن خليفة  بـــدر  والــشــيــخ  والــســيــاحــة،  والــتــجــارة 
واالتــصــاالت،  الــمــواصــات  ــوزارة  بـ للبريد  المساعد  الوكيل 
للمجلس  التنفيذي  الرئيس  نائب  سعد  آل  صــاح  وراشــد 
األعلى للبيئة، ونور حافظ بوعلي نائب الرئيس التنفيذي 
ويوسف  لــإليــرادات،  الوطني  بالجهاز  الضريبية  للعمليات 
عادل مطر نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتخطيط 
بالجهاز الوطني لإليرادات، وإبتسام محمد الشمان الوكيل 
الــمــســاعــد للنقل الــجــوي وأمــــن وســامــة الــطــيــران بــــوزارة 

المواصات واالتصاالت.
كــمــا تــلــقــى ســمــوه بــرقــيــات مــن الــمــواطــنــيــن وعــــدد من 
ــاء  ورؤسـ الجمعيات  ورؤســــاء  األعــمــال  ــال  ورجــ الــمــســؤولــيــن 

تحرير الصحف المحلية.

التهنئة ب��رق��ي��ات  م���ن  م���زي���دا  ي��ت��ل��ق��ى  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول����ي 
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القراء األعزاء
انــجــاز يتحقق  كــل  الــبــحــريــن  فــي مملكة 
يــعــتــبــره الــبــحــريــنــي إنـــجـــازه الــشــخــصــي، وقــد 
أصبح من الثوابت إقليميا وعالميًا أن مملكة 
البحرين وإن كانت دولة صغيرة في مساحتها 
البشرية  بقاماتها  جــدا  جــدا  كبيرة  أنــهــا  إال 
يأِت  لم  تمّيز  وتميزها،  وعطائها  وبإنجازاتها 
من فراغ وال من العدم، بل من حقيقة كونها 
مستمرة  ومــنــجــزات  متعاقبة  حــضــارات  مهد 
ال تــنــقــطــع حــتــى الــمــرحــلــة الــمــعــاصــرة الــتــي 
نعايشها في العهد الزاهر لحكم سيدي حضرة 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بــدأ من  الــذي  اإلصــالحــي  ومشروعه  خليفة، 
والنماء  التطور  عجلة  إليه  انتهت  مــا  حيث 
فـــي الــمــمــلــكــة لــيــدفــعــهــا فـــي اتـــجـــاه الــحــداثــة 
من  المستجدات  لمواكبة  الــدولــي  والــتــطــور 
واستثمار  اصطناعي  وذكـــاء  إلكترونية  نظم 
استثمار  وهــو  لــلــدولــة،  البشرية  الــمــوارد  فــي 
الفكر  أبــرز نتاجاته  ناجح جــدًا، وقد كان من 
الــذي  الُمحنك  العصري  اإلنساني  القيادي 

حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  بــه  ويتميز  يتمتع 
الشابة  الشخصية  الموقر، تلك  الــوزراء  رئيس  العهد  ولّي  آل خليفة 
التي ُتعّد مصدر فخر لمملكة البحرين التي ما فتئت أزمنتها ُحبلى 

بالعظماء من البشر.
وإن كــانــت الــبــحــريــن صــغــيــرة جــغــرافــيــًا، إال أنــهــا لـــم تــلــد ســوى 
صاحب  وفــي  األثــر،  وكبار  العطاء  وكبار  النفوس  وكبار  العقول  كبار 
كبير  شــاب  فسمّوه  ُيحتذى،  مثل  األمين  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
المشروع  على  تعمل  التي  اليد  ُيــعــّد  أنــه  سيما  وال  واإلنــجــاز  العمل 
االجتماعية  االقتصادية،  األوجــه،  جميع  من  البحريني  اإلصالحي 
الحقوق  أهــم  لكفالة  يّتبعه  نبراسًا  اإلصــالح  من  فاّتخذ  والثقافية، 
التي حققتها  المنجزات  وفي  والصحة،  والعمل  التعليم  في  كالحق 
لجائحة  للتصدي  الوطنية  للجهود  ومتمكن  بشكل محترف  قيادته 
كورونا )كوفيد-19( شاهد عيان على نضج دور سمّوه وإمكانياته، وهذا 
دوليًا على نجاح  ليكون شاهدًا  المملكة  إقليم  الشاهد تجاوز حدود 
سمّوه المشهود حّد اجتذاب الجوائز الدولية وباكورتها جائزة القيادة 
التي منحتها لسمّوه منظمة )C3( األمريكية تكريمًا إلنجازات سمّوه 
لفيروس  للتصدي  الوطنية  للجهود  وقيادته  المجاالت  في مختلف 
بين مملكة  العالقات  وتوطيد  تنمية  في  لدور سمّوه  وتقديرًا  كورونا 
البحرين والواليات المتحدة األمريكية على كل المستويات وتنفيذ 
الجائزة عن  وُتعّبر  والتعايش،  التسامح  السامية في  الملكية  الرؤية 
تقدير دولي رفيع المستوى لجهود سمّوه، كونه كان دائمًا يمّثل حلقة 
الوصل وطنيًا ودوليًا، إذ لم يفتأ يصل شعب البحرين بشتى الطرق 

حرصا منه على تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
يلزمنا  الحقوق  إعــمــال  فــي  العهد  ولــي  سمو  دور  عــن  والحديث 
أهمها إطالق مشروع  لعل  فيها،  الفاعلة  إسهاماته  أبرز  إلى  التطرق 
الذي احتضن حديثي  العالمية  الدراسية  للمنح  العهد  ولي  برنامج 
األلفية  متطلبات  مــع  تــتــالءم  لتخصصات  توجيههم  ليتم  التخرج 
ومــســتــجــداتــهــا عـــن طــريــق تــمــكــيــن الــصــفــوة الــمــتــمــيــزة مـــن الــشــبــاب 
أرقــى  فــي  الجامعية  دراســتــهــم  إكــمــال  مــن  الجنسين  مــن  البحريني 
أدوات  منهم  بذلك مستقباًل يجعل  لهم  ويرسم  العالمية  الجامعات 

فـــاعـــلـــة فــــي دفـــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة والـــتـــقـــدم 
إلى  البحرين، باإلضافة  واالزدهــار في مملكة 
الكوادر  الــوزراء لتنمية  برنامج رئيس مجلس 
العامة،  اإلدارة  معهد  مع  بالتعاون  الحكومية 
وهو برنامج ُمحّفز للعاملين في القطاع العام 
إبــراز أفضل ما لديهم من مهارات  إلى  يهدف 
القيادة من خالل برامج تدريبية كفيلة بكشف 
أصــحــاب الــمــلــكــات الــقــيــاديــة، إضــافــة إلـــى ما 
المحوري  الــدور  عن  والــدانــي  القاصي  يعلمه 
التصدي  سبيل  فــي  ســمــّوه  بــه  اضطلع  الـــذي 
للجائحة حفاظًا على حق الفرد في الصحة 
عناصر  مــن  كعنصر  العامة  للصحة  وحماية 

النظام العام في المملكة. 
وما كان تركيز سمّوه على كفالة الحقوق 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة ســوى 
للمملكة  تقديمه  إلــى  يصبو  مــا  على  شــاهــد 
تجاه  الدولة  التزام  أن  علمنا  ما  إذا  وشعبها، 
إعــمــال تلك الــحــقــوق هــو الــتــزام إيــجــابــي، أي 
يقوم على البذل والعطاء وُيكّلف الدولة ماديًا 
ما قد ُيقلل موازنتها العامة، ومما تعجز عن 
تحقيقه الكثير من الدول، ذلك أن العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الــدول  تعهد  يكون  أن  أّكــد  قــد  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
ــراف بـــأن )تــتــخــذ، بــمــفــردهــا وعـــن طــريــق الــمــســاعــدة والــتــعــاون  ــ األطـ
وبأقصى  والتقني،  االقتصادي  الصعيدين  على  سيما  وال  الدوليين، 
التمتع  المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان  ما تسمح به مواردها 
سالكة  العهد،  هــذا  فــي  بها  المعترف  بالحقوق  التدريجي  الفعلي 
تدابير  اعتماد  سبيل  وخصوصا  المناسبة،  السبل  جميع  ذلــك  إلــى 
وفق  يكون  تجاهها  الــدول  فالتزام  العهد(،  من   2 )الــمــادة  تشريعية( 
التحدي  بــهــذا  قبل  ســمــّوه  ولــكــن  ومـــواردهـــا،  إمكانياتها  مــن  الــمــتــاح 
الذي  المشهود  النجاح  تحقيق  حد  إلى  الحقوق  هذه  على  واشتغل 

ترتب عليه قبول وصدى دوليان.
وبناء عليه فمن قراءتي لدور سمّو ولي العهد رئيس الوزراء أرى 
إعمال  التحّدي بإطالق مبادراٍت رسمية وشخصية نحو  أنه قد قبل 
هذه الحقوق على الرغم من عدم االستقرار االقتصادي من الناحية 
الحقوق  فــي  واستثمر  الــعــام،  والــديــن  والتقشف  والوطنية  الــدولــيــة 
في  والحق  الصحة  في  كالحق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
إلــى  المعتقد وســعــى  فــي حــريــة  والــحــق  التعليم  فــي  والــحــق  الــعــمــل 
مملكة  لــواليــة  الخاضعين  جميع  بين  والتعايش  التسامح  تحقيق 
البحرين القضائية، وال سيما مكونات النسيج الشعبي الوطني، على 
قدم المساواة ودون تمييز ألي سبب، وهو لعمري استثمار رابح بإذن 

اهلل تعالى.
التبريكات بهذا  آيات  الفرصة ألرفع أسمى  وأخيرًا سأغتنم هذه 
سيدي  مقام  في  ممثلة  الحكيمة  للقيادة  الجديد  الــدولــي  المنجز 
آل خليفة ملك  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
مملكة البحرين وإلى سيدتي صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
وإلى سيدي  للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  آل خليفة  إبراهيم  بنت 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
لنا  فهنيئًا  البحرين،  مملكة  شعب  كــل  وإلــى  الـــوزراء  مجلس  رئيس 

جميعًا هذا التقدير الدولي.
Hanadi_aljowder@hotmail.com

جائزة القيادة  في عبقرية �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء

بقلم: احملامية الدكتورة 
هنادي عيسى اجلودر

والتنمية  العمل  وزيـــر  التقى 
االجــتــمــاعــيــة، الــســيــد جــمــيــل بن 
مــحــمــد عـــلـــي حـــمـــيـــدان، الــمــديــر 
لمجلس  التنفيذي  للمكتب  العام 
وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية بدول مجلس التعاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، الــدكــتــور 
وذلك  الحجري،  محمد  بن  عامر 

في مكتبه بالوزارة.
الــلــقــاء استعراض  وتــم خــالل 
للجنة  الــســابــع  االجــتــمــاع  نــتــائــج 
وزراء العمل بدول مجلس التعاون، 
الـــشـــؤون  وزراء  اجـــتـــمـــاع  وكــــذلــــك 
االجتماعية بدول المجلس، فضاًل 
عن بحث سبل تطوير دور المكتب 
ــعــــزيــــز الـــعـــمـــل  الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي تــ
الخليجي المشترك على صعيدي 

العمل والتنمية االجتماعية.
ــدان فــــــي هــــذا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأشـــــــــــاد حـ
التنفيذي  المكتب  بـــدور  الــســيــاق 
ــــدول  فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بـــيـــن الـ
ــم مــمــلــكــة  ــ ــاء، مــــؤكــــدا دعــ ــ ــضــ ــ األعــ
بـــدوره  لــلــقــيــام  للمكتب  الــبــحــريــن 
على  الــدائــم  وحرصها  الخليجي، 

المشترك  الخليجي  العمل  تعزيز 
بـــمـــا يــحــقــق تـــطـــلـــعـــات قــــــادة دول 
الــمــجــلــس وآمــــــال شــعــوبــه خــاصــة 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــطـــويـــر وتـــكـــامـــل 
الخليجية  العمل  أســواق  سياسات 
والحماية  الرعاية  أنظمة  وتطوير 

االجتماعية للمواطنين.

مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد الــحــجــري 
بـــالـــدعـــم الـــــــذي تـــقـــدمـــه حــكــومــة 
ــة الـــــبـــــحـــــريـــــن لـــلـــمـــكـــتـــب  ــكــ ــلــ ــمــ مــ
العمل  وزراء  لمجلسي  التنفيذي 
بدول  االجتماعية  الشؤون  ووزراء 
ــا لــمــســه من  مــجــلــس الــتــعــاون، ومـ
عــمــل  أداء  ــر  ــويــ تــــطــ فـــــي  حـــــــرص 

ــــالل الــتــســهــيــالت  الــمــكــتــب مــــن خـ
ــا بـــدعـــم  ــ ــوًهـ ــ ــنـ ــ الــــمــــقــــدمــــة لــــــــه، مـ
البحرين الفاعل للعمل الخليجي 
عــلــى تعزيز  الــمــشــتــرك وحــرصــهــا 
الــمــكــتــســبــات الـــتـــي تــحــقــقــت فــي 
ألبناء  خدمة  التنموية  المجاالت 

دول المجلس.

وزي�����ر ال��ع��م��ل ي��ب��ح��ث ال�������س���وؤون ال��ع��م��ال��ي��ة

ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال���������س����وؤون  وزراء  م��ك��ت��ب  م����ع 

} وزير العمل يستقبل المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي.

ــن تــوفــيــق  ــ ــن بـ ــمــ اجـــتـــمـــع أيــ
الــــمــــؤيــــد وزيـــــــر شـــــــؤون الـــشـــبـــاب 
والـــريـــاضـــة مـــع الــســيــدة فــابــيــانــا 
الــشــبــاب  ســـيـــاســـة  وزيـــــــرة  دادون 
ــا وذلــــــــك عـــبـــر تــقــنــيــة  ــيـ ــالـ ــإيـــطـ بـ
ــعـــد،  االتــــــصــــــال الــــمــــرئــــي عـــــن بـ
بــحــضــور الــســيــدة ســــارة إســحــاق 
القائم بأعمال وكيل وزارة شؤون 
ــيـــدة  الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة والـــسـ
فاطمة الخان من مكتب الوزير.

ــلــــقــــاء، رحـــب  ــة الــ ــدايــ وفـــــي بــ
ــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة  ــر شــ وزيــ
ــيــــة مــشــيــدا  ــالــ ــرة اإليــــطــ ــ ــوزيـ ــ ــالـ ــ بـ
تربط  التي  المتميزة  بالعالقات 
البلدين الصديقين في مختلف 
الـــمـــجـــاالت، مــنــوهــا بــالــعــالقــات 
الــوثــيــقــة الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن 
فـــي الـــمـــجـــال الـــشـــبـــابـــي، مــؤكــدا 
االستفادة  على  البحرين  حرص 
مـــن تــجــربــة إيــطــالــيــا فـــي مــجــال 
الـــشـــبـــاب وتـــأطـــيـــر الـــتـــعـــاون بين 
االرتقاء  بما يسهم في  البلدين؛ 

بالجانبين الشبابي والرياضي.
الــوزيــرة  ــادت  أشــ جانبها  مــن 
اإليــطــالــيــة بــالــعــالقــات الــطــيــبــة 
البلدين  تربط  التي  والتاريخية 
ــلـــف  ــتـ ــخـ الـــــصـــــديـــــقـــــيـــــن فـــــــــي مـ
الـــــمـــــجـــــاالت ومــــــــا تــــشــــهــــده مــن 
تـــطـــور مــســتــمــر فـــي الــعــديــد من 

الـــمـــجـــاالت وتـــحـــديـــدا الـــتـــعـــاون 
ــى أهــمــيــة  ــ ــبـــابـــي، مـــشـــيـــرة الـ الـــشـ
البلدين  بــيــن  الــشــبــابــي  الــتــعــاون 
ــره بـــصـــورة  ــيـ ــأطـ ــمـــل عـــلـــى تـ ــعـ والـ

متميزة.
ــدم وزيــــر  ــ وخـــــــالل الـــلـــقـــاء قــ
والــريــاضــة شرحا  الشباب  شــؤون 
عن أهم المبادرات والبرامج التي 
تقدمها مملكة البحرين للقطاع 

الــشــبــابــي وأبــــرز اإلنـــجـــازات التي 
حــقــقــتــهــا الــمــمــلــكــة، كــمــا قــدمــت 
بإيطاليا  الشباب  سياسة  وزيـــرة 
شرحا عن استراتيجية بلدها في 
تنمية مواهب الشباب وتمكينهم.
وخـــــالل الـــلـــقـــاء بــحــث وزيـــر 
ــؤون الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة مــع  ــ شــ
بإيطاليا  الشباب  سياسة  وزيـــرة 
ســـبـــل الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك بــيــن 

ــيـــن وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات  ــبـ ــانـ الـــجـ
الشبابي،  المجال  في  والتجارب 
كما تم تأكيد بناء منظومة عمل 
البلدين  بين  ومشتركة  متكاملة 
من  يمكن  الشبابي  المجال  فــي 
ــا تـــحـــقـــيـــق الــــمــــزيــــد مــن  ــهـ ــاللـ خـ
ــي ســبــيــل  ــتــــالقــــي فــ ــتــــعــــاون والــ الــ
االرتقاء بالقطاع الشباب في كال 

البلدين. 

ال�س��بابي التع��اون  تعزي��ز  تبحث��ان  واإيطالي��ا  البحري��ن 

} وزير الشباب خالل اجتماعه مع وزيرة سياسة الشباب اإليطالية.

التنفيذي  الرئيس  نائب  أكــد 
ــل  ــمـ ــعـ لـــهـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم ســــــــوق الـ
ــم الـــمـــعـــلـــومـــات  ــظــ لـــلـــعـــمـــلـــيـــات ونــ
الـــســـيـــد عـــلـــي الـــكـــوهـــجـــي حـــرص 
إلزامية  قــرار  تطبيق  على  الهيئة 
الفحص الطبي الدوري للعاملين 
في المحال الصناعية والتجارية، 
مــشــيــًرا إلـــى أن الـــقـــرار يــغــطــي ما 
في  تــعــمــل  مــنــشــأة   6.900 يـــقـــارب 
بالصحة  العالقة  ذات  القطاعات 

العامة.
ولــفــت الــكــوهــجــي إلـــى أن دور 
هــيــئــة تــنــظــيــم ســـــوق الـــعـــمـــل فــي 
الطبي  الــفــحــص  إلــزامــيــة  تنفيذ 
الــتــحــقــق من  فــي  يتمثل  ــدوري  ــ الـ
بتنفيذ  الــمــؤســســات  الــتــزام  مـــدى 
نـــظـــام  أن  إلــــــى  ــًرا  ــيــ مــــشــ الــــــقــــــرار، 
 )EMS( ــــدة  ــوافـ ــ الـ الـــعـــمـــالـــة  إدارة 
إلكترونية  إشــعــارات  بــإرســال  يقوم 
ــاب الــعــمــل على  تــذكــيــريــة ألصـــحـ
 )SMS(قصيرة نصية  رسائل  شكل 
لألرقام المسجلة في نظام الهيئة 
وكذلك إرسال بريد إلكتروني قبل 
شــهــر مــن مــوعــد انــتــهــاء الفحص 
ــي لـــلـــعـــامـــل مــــع الــتــعــريــف  ــبـ ــطـ الـ
بــالــمــؤســســات الــصــحــيــة الــمــصــرح 
للعاملين  الــفــحــص  بـــإجـــراء  لــهــا 

المحال  في  تمارس  التي  بالمهن 
العالقة  ذات  والصناعية  التجارية 

بالصحة العامة.
وتــابــع: فــي حــال لــم يستجب 
ــب الـــعـــمـــل بــــإجــــراء فــحــص  ــاحـ صـ
طــبــي جـــديـــد لــلــعــامــل حــتــى يــوم 
إرســال  يتم  الفحص،  مــدة  انتهاء 
ــد عــلــى  ــديــ ــتــــرونــــي جــ ــكــ ــار إلــ ــ ــعـ ــ إشـ
وبريد  قصيرة  نصية  رســالــة  شكل 
إلــكــتــرونــي يــفــيــد بــانــتــهــاء شــهــادة 
الــفــحــص الــطــبــي لــلــعــامــل، وعـــدم 
إلى  لعمله  العامل  مباشرة  جــواز 
حـــيـــن إجـــــــــراء الـــفـــحـــص الــطــبــي 

الجديد.
وأضاف الكوهجي أنه إلجراء 
الفحص الطبي للعاملين يتوجب 
إلى  الــدخــول  العمل  صاحب  على 
موقع هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية والتسجيل عبر نافذة 
الــفــحــص الــطــبــي الـــــــدوري، حيث 
يــتــم مـــن خــاللــهــا تـــزويـــده بــمــكــان 
ــراء الــفــحــص ومــوعــد إجــرائــه،  إجــ
مــجــدًدا الــتــأكــيــد أنـــه فــي حـــال لم 
بالفحص  الــعــمــل  يــلــتــزم صــاحــب 
يجوز  ال  فــإنــه  للعاملين  الــــدوري 
لــلــعــامــل -بــحــســب الـــقـــرار الــصــادر 
الصحة- االستمرار في  وزيرة  عن 

مباشرة العمل إذا انتهت صالحية 
الـــشـــهـــادة، مـــا لـــم يــتــم الــحــصــول 
الفحص  أما  جديدة،  شهادة  على 
الصحة  وزارة  مــع  بالتعاون  فيتم 
لــتــحــديــث ســجــل الــعــامــل بــصــورة 
مــؤكــدًا  الهيئة،  نــظــام  فــي  تلقائية 
التزام الهيئة بتنفيذ وتطبيق هذه 
اإلجـــــــراءات والــــقــــرارات بــالــتــعــاون 
ــات  ــهــ ــجــ والــ ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  ــع  ــ مــ
جانب  إلــى  المختلفة  الحكومية 
القطاع الخاص وأصحاب المحال 

الصناعية والتجارية.
يــشــار إلـــى أن الــقــرار الــــوزاري 

وزيــــــرة  ــن  ــ عـ ــادر  ــ ــصــ ــ الــ  )15( رقــــــم 
الــصــحــة بـــشـــأن تــنــظــيــم الــفــحــص 
الـــطـــبـــي الـــــــــدوري لــلــعــامــلــيــن فــي 
المحال الصناعية والتجارية ذات 
الــعــالقــة بــالــصــحــة الــعــامــة ينص 
على التزام صاحب العمل بتوقيع 
الفحص الطبي الدوري للعاملين 
ــل ســنــتــيــن لــلــتــأكــد مـــن خــلــوهــم  كـ
مـــن األمــــــراض الـــســـاريـــة، وتــشــمــل 
إلزامية الفحص -بحسب القرار- 
العالقة  ذات  والــمــنــشــآت  الــمــحــال 
ــة، مـــثـــل مــحــال  ــامــ ــعــ بـــالـــصـــحـــة الــ
الـــحـــالقـــة والـــتـــجـــمـــيـــل والـــلـــيـــاقـــة 
البدنية والتدليك )المساج( وبيع 
األغذية  وتعبئة  وتصنيع  ــداول  وتـ
على  ولالطالع  وغيرها،  والفنادق 
القرار  التي يشملها  المهن  قائمة 
ــارة الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي  يــرجــى زيــ
www. العمل  ســوق  تنظيم  لهيئة 

. lmra.bh
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ ولــــــــفــــــــت نــــــــائــــــــب الــ
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
العمل للعمليات ونظم المعلومات 
أن إجمالي عدد المنشآت الخاصة 
ــة  ــيــ ــزامــ ــي يـــشـــمـــلـــهـــا قـــــــــرار إلــ ــ ــتـ ــ الـ
الفحص الطبي الدوري يبلغ نحو 

6.900 منشأة تقريًبا.

6.900 من�ضاأة يخ�ضع العاملون فيهم لهذا الإجراء دوريا..

���س��وق ال��ع��م��ل: ح��ري�����س��ون ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ق���رار 

للعاملين ال�����دوري  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ح�����س  اإل��زام��ي��ة 

} علي الكوهجي.

أنها  البحرين  دفــاع  لقوة  العامة  القيادة  أعلنت 
ســتــجــري رمـــايـــة بــالــذخــيــرة الــحــيــة يــقــوم بــهــا ســالح 
شتيـه(  )هيـر  بمنطقة  البحريني  الملكي  البحرية 
سبتمبر   27 الموافق  االثنين  غد  من  اعتبــارًا  وذلـك 
ــوم الخميس  مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــًا حــتــى يـــ

الموافق 30 سبتمبر الساعة الرابعة مساًء.
عن  الــصــادر  إعالنها  فــي  العامة  الــقــيــادة  ولفتت 
انــتــبــاه كــل من  مــديــريــة اإلعـــالم والــتــوجــيــه المعنوي 
يهمهم األمر من المواطنين والمقيمين إلى االبتعاد 
عن منطقة الرماية المذكورة حفاًظا على سالمتهم.

ق�������وة ال������دف������اع ت���ع���ل���ن اإج������������راء رم����اي����ة 

ب���ال���ذخ���ي���رة ال���ح���ي���ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة ه���ي���ر ���س��ت��ي��ه
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تقرير فاضل منسي:
الدراسي  للعام  نهاية  مع كل 
تــشــهــد الــبــحــريــن ســنــويــا تــخــرج 
آالف الطلبة سواء في الجامعات 
أو فـــي الــثــانــويــة الـــعـــامـــة، لــيــبــدأ 
تـــحـــد جـــديـــد لــــديــــوان الــخــدمــة 
والتنمية  العمل  ووزارة  المدنية 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي اســـتـــيـــعـــاب 
قطاعات  جميع  فــي  الخريجين 
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــل والـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ســـــــــوق الـ
الحكومية، وبالرغم من الخطط 
ــتــــحــــدثــــة مــن  ــمــــســ الـــــهـــــادفـــــة والــ
ــكـــومـــة  لــتــشــجــيــع الــعــمــالــة  الـــحـ
القطاع  إلــى  لالنضمام  الوطنية 
الحجم  يستوعب  الــذي  الخاص 
ــن الـــعـــمـــالـــة الــوطــنــيــة  ــر مــ ــبــ األكــ
تكشف األرقـــام واإلحــصــاءات عن 
ــة الــبــحــريــنــيــيــن فــي  ــبـ ضـــعـــف رغـ
الحكومية،  غير  بالجهات  العمل 
ــن والـــــوظـــــائـــــف  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــعــــض الـ ــبــ فــ
مازالت تعاني عزوفا من الشباب 

البحريني.
وبــــــحــــــســــــب اإلحـــــــــــصـــــــــــاءات 
األخـــيـــرة لــلــخــدمــة الــمــدنــيــة فــإن 
ــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة وظــف  ــ ديـ
سنويا  خريج  ألفي  نحو  بمعدل 
خالل السنوات الخمس األخيرة، 
المسجلين  مــجــمــوع  بــلــغ  فــيــمــا 
فــي قــوائــم االنــتــظــار فــي الــديــوان 
آخر  حسب  على  مواطنا   11735
ــوان هــذا  ــديـ اخــصــائــيــة نــشــرهــا الـ
ــدد الــمــســجــلــيــن  ــ ــغ عـ ــلـ الــــعــــام، وبـ
لـــدى وزارة  الــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل 
العمل والتنمية االجتماعية أكثر 

من 7 آالف باحث.

وتـــعـــتـــبـــر جـــامـــعـــة الــبــحــريــن 
سوق  تمد  تعليمية  مؤسسة  أكبر 
مختلف  في  بالخريجين  العمل 
العلمية،  والدرجات  التخصصات 
حيث يتخرج منها أكثر من ألفي 
طــالــب ســنــويــا، والـــى جــانــب هــذا 
ــن الـــخـــريـــجـــيـــن هــنــاك  ــدد مــ ــعــ الــ
مـــخـــرجـــات الـــبـــعـــثـــات الــداخــلــيــة 
ــون عــلــى  ــ ــدارســ ــ والـــخـــارجـــيـــة، والــ
حـــســـابـــهـــم الـــشـــخـــصـــي مــحــلــيــا 

وخارجيا.

ألــف مواطن في   17 توظيف 
الخاص

الغير  التوظيف  وتــيــرة  رغــم 
مسبوقة في وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية بعد طرحها برنامج 
ساهم  الـــذي  للتوظيف  الــوطــنــي 
بدوره في توظيف حوالي 17 ألف 
العام  مــن  سبتمبر  مــواطــن حتى 
الجاري اال أن العقبة أمام الوزارة 
هـــي تــضــخــم اعـــــداد الــخــريــجــيــن 
ــبــــات الــشــخــصــيــة  ــا، والــــرغــ ــنـــويـ سـ

للباحثين عن عمل، وكذلك أزمة 
ــا الــتــي كـــان لــهــا األثــــر في  كـــورونـ
سوق  فــي  القطاعات  بعض  ضــرر 

العمل.
ــى أن  ــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وتـــــــؤكـــــــد 
الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي أوجـــــد آلــيــة 
وســهــولــة  ســالســة  تــضــمــن  علمية 
ــــن الـــــوظـــــائـــــف،  ــيـ ــ ــــوطـ ــيــــة تـ ــلــ عــــمــ
ــة ســـوق  ــ ــرونـ ــ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى مـ
الكفاءات،  استقطاب  فــي  العمل 
واســــــتــــــحــــــداث بــــــرامــــــج تــــدريــــب 

لـــأيـــدي الــعــامــلــة الــوطــنــيــة بما 
يسهم في التطور مشيدا بتعاون 
الخاصة  والــشــركــات  الــمــؤســســات 
عدد  بحرنة  في  العمل  وزارة  مع 
والمجاالت مؤخرا  الوظائف  من 
فــي توظيف اآلالف  أســهــم  الـــذي 

من أبناء البحرين الخريجين.
والتنمية  الــعــمــل  وزيـــر  وأكـــد 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة جــمــيــل حــمــيــدان 
الــبــرنــامــج الــوطــنــي  أن مـــؤشـــرات 
لـــلـــتـــوظـــيـــف بــنــســخــتــه الـــثـــانـــيـــة 

الـــــــــــــــــــــــــذي تـــــم 
إطــالقــه بــتــوجــيــهــات مــن صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن 
رئيس مجلس الوزراء، يسير وفق 
المسار الزمني المحدد لتحقيق 
ــه نــحــو تــوظــيــف 25 ألــف  أهــــدافــ
فرصة  آالف   10 وتوفير  بحريني 

تدريبية في العام 2021.
ــلـــن  وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق أعـ
 17567 تـــوظـــيـــف  ــن  عــ ــدان  ــيـ ــمـ حـ

ــي مــخــتــلــف مــنــشــآت  ــًا فــ مــــواطــــنــ
القطاع الخاص حتى 18سبتمبر 
الجاري، وهو ما يشكل ما نسبته 
في  المستهدف  العدد  من   %70
البرنامج، مسجاًل ارتفاًعا بنسبة 
العام  مــن  الــفــتــرة  ذات  عــن   %26
أكد  ذاتـــه  السياق  وفــي  الــمــاضــي. 
المدنية  الــخــدمــة  ديــــوان  رئــيــس 
ــد فــــي تــصــريــحــات  ــ ــزايـ ــ أحـــمـــد الـ
في  الــديــوان  استمرار  عن  سابقة 
وإعطائهم  الــمــواطــنــيــن  تــوظــيــف 

ــول الـــقـــطـــاع،  ــــ األولـــــويـــــة فــــي دخـ
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــتـــوظـــيـــف فــي 
ــكـــومـــي مــــن حــيــث  الـــقـــطـــاع الـــحـ
القانون مقتصر على البحرينيين 
إلى  يلجأ  لن  الديوان  وأن  فقط، 
توظيف األجانب في هذا القطاع 
مثل  الـــضـــرورة،  اســتــدعــت  إذا  إال 
بحرينيين  مرشحين  وجــود  عدم 
مؤهلين أو عدم توافر بحرينيين 
يملكون مؤهالت علمية نادرة في 

عدد من التخصصات. 

أكـــد الــشــيــخ هــشــام بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
أهمية  العاصمة  محافظة  محافظ  خليفة 
مــواصــلــة االلـــتـــزام بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
والتدابير الوقائية للتصدي لجائحة فيروس 
الحفاظ  في  يسهم  بما  )كوفيد-19(،  كورونا 
تمهيدًا  المنخفضة  اإلصابات  معدالت  على 
لــعــودة الــحــيــاة إلـــى طبيعتها فــي أقـــرب وقــت 
ممكن، مشيدًا بالجهود المخلصة التي بذلها 
فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، في مختلف القطاعات 
منذ ظهور أولى الحاالت في المملكة، والتي 
أسهمت في الحد من انتشار الوباء من خالل 

اإلجراءات والقرارات السريعة المتخذة.
جــــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــالــه عـــــددا من 
ــال فــي  ــ ــمـ ــ ــاء واألعـــــيـــــان ورجــــــــال األعـ ــهــ الــــوجــ
ــى  ــك لــلــمــرة األولــ ــ مــجــلــس الــمــحــافــظــة، وذلـ

المملكة،  فــي  الوقائية  اإلجــــراءات  بــدء  منذ 
إذ حـــرصـــت الــمــحــافــظــة عــلــى تــطــبــيــق كــافــة 
المتبعة  االحــتــرازيــة  ــراءات  واإلجــ التعليمات 
خـــــالل االســـتـــقـــبـــال، حـــيـــث أكـــــد الــمــحــافــظ 
بـــقـــرارات  االلــــتــــزام  »أن  الــمــجــلــس  لــضــيــوف 
وتــعــلــيــمــات الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي يعكس 
لــدى  المجتمعي  والــوعــي  الــمــســؤولــيــة  حــس 
هــذه  عــلــى  والمقيمين  الــبــحــريــن  أبــنــاء  كــافــة 

األرض الطيبة«.
ــافــــظ خـــــــالل اســـتـــقـــبـــالـــه  وأشــــــــــار الــــمــــحــ
ــي إلــــــــى أن  ــ ــوعــ ــ ــبــ ــ ــلــــس األســ ــجــ ــمــ ضـــــيـــــوف الــ
الــمــحــافــظــة واصـــلـــت جـــهـــودهـــا فـــي مــتــابــعــة 
والمقيمين  للمواطنين  المقدمة  الخدمات 
كافة  رقمنة  فــي  نجحت  إذ  الجائحة،  خــالل 
التواصل  عملية  وتسريع  لتسهيل  خدماتها 
مــع األهــالــي، وذلـــك مــن أجــل الــقــيــام بــالــدور 
الجهات  كافة  مــع  التنسيق  فــي  بها  المنوط 

ذات العالقة لضمان تقديم خدمات متكاملة 
بما  يــقــع،  قــد  قــصــور  أي  وتــالفــي  للمواطنين 
يتوافق مع مفهوم العمل التكاملي بين كافة 

أجهزة الدولة.
من جهتهم، أشاد رواد المجلس بالجهود 
في  وخاصة  العاصمة  محافظة  بذلتها  التي 
فترة الجائحة، من خالل تبنيها العديد من 
المبادرات التي ساهمت في التخفيف من آثار 
والمقيمين،  المواطنين  على  الوباء  وتبعات 
ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من 
انتشار الفيروس، متمنين أن يكون هذا اللقاء 
تدريجيًا،  طبيعتها  إلــى  الحياة  عــودة  بــاكــورة 
داعين المجتمع إلى االلتزام بكافة القرارات 
والــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة عــن الــفــريــق الــوطــنــي 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا حفاظا على 
لمواجهة  تحققت  التي  الوطنية  المنجزات 

الجائحة. 

رنا  الشيخة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
خليفة  آل  دعيج  بــن  عيسى  بنت 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، خــالل 
المستوى  رفيع  عضوا  مشاركتها 
في مؤتمر التحول الرقمي الذي 
نــظــمــه بــرنــامــج األمــــم الــمــتــحــدة 
للبيئة، أن مملكة البحرين بقيادة 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــالد الــمــفــدى تــولــي اهــتــمــامــًا 
والحفاظ  البيئة  لحماية  كبيرًا 
الــطــبــيــعــيــة، وأن  الـــــمـــــوارد  عـــلـــى 
ــاحــــب  ــة صــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــة بــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
رئيس مجلس الــوزراء قد حققت 
المجاالت،  هذه  في  كبيرًا  تقدمًا 
التنمية  أهــــداف  بــدمــج  قــامــت  إذ 
حددتها  الــتــي   2030 المستدامة 
المتحدة  العامة لأمم  الجمعية 
ورؤيتها  الحكومة  في خطة عمل 

االقتصادية 2030.
ــافــــت األمـــيـــن الـــعـــام أن  وأضــ
مملكة البحرين قد قامت بتنفيذ 
مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــبـــادرات لــدعــم 
عليها،  والــحــفــاظ  البيئة  حماية 
البحرين  استراتيجية  بينها:  من 
الوطنية للبيئة، وإنشاء المجلس 
األعلى للبيئة، واستضافة برنامج 
إضــافــة  للبيئة،  الــمــتــحــدة  األمـــم 
تصب  التي  المؤتمرات  عقد  إلــى 

في هذا اإلطار.
وأشارت الدكتورة الشيخة رنا 
خليفة  آل  دعيج  بــن  عيسى  بنت 

إلى أن التعليم العالي في مملكة 
البحرين ومختلف دول العالم قد 
إذ  الــرقــمــي،  التحول  مــن  استفاد 
بعد  عــن  التعلم  تقنيات  ســاعــدت 
التعليمية  العملية  اســتــمــرار  فــي 
رغــــــم ظــــــــروف جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا كوفيد 19.

كـــمـــا شــــــددت األمــــيــــن الـــعـــام 
مشهد  رقــمــنــة  مضاعفة  أن  عــلــى 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي تــصــب فـــي دعــم 
ــهـــة الـــجـــائـــحـــة ومـــا  ــود مـــواجـ ــهـ جـ
صـــاحـــبـــهـــا مــــن تـــحـــديـــات بــيــئــيــة 
تعليم  مـــؤكـــدًة ضـــــرورة  إضـــافـــيـــة، 
ــة وتــجــهــيــزهــا  ــادمــ ــقــ ــال الــ ــ ــيـ ــ األجـ

لكي  الالزمة،  بالمعرفة  وإعدادها 
استدامة  عن  مسؤولين  يصبحوا 
ــــك مـــن خــالل  ــذا الـــكـــوكـــب، وذلـ هــ
دمـــــج الــعــقــلــيــة الـــمـــوجـــهـــة نــحــو 
ــل فــي  ــة بـــشـــكـــل أفــــضــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــاط األكــاديــمــيــة والــتــعــلــيــم  ــ األوســ

العالي.

رغم خطط ت�شجيع الدخول اإلى القطاع الخا�ص

اأكث�ر م�ن 11 األ�ف باحث عن عم�ل على اأب�واب الحكومة
ال�����ش��ب��اب م����ازال ي��ط��ارد ح��ل��م ال��وظ��ي��ف��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة.. وي��ع��زف ع��ن »ال��خ��ا���ص!«

} أحد معارض التوظيف التي تنظمها وزارة العمل.

} محافظ العاصمة يستقبل عددا من الوجهاء واألعيان ورجال األعمال.

محافظ العا�شمة ي�شدد على اأهمية االلتزام باالإجراءات االحترازية

االأمين العام للتعليم العالي ت�شيد باإنجازات البحرين في مجال البيئة

} جانب من ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل.

} المشاركون في مؤتمر التحول الرقمي.

تــســّلــم 14 حــرفــيــا وحــرفــيــة 
ــــدورة  شـــهـــادات تــخــرجــهــم فـــي الـ
الـــتـــدريـــبـــيـــة »بـــرنـــامـــج الـــمـــدرب 
والصناعات  للحرف  المحترف 
الــتــقــلــيــديــة الــبــحــريــنــيــة« والــتــي 
تـــم تــنــظــيــمــهــا فـــي مــقــر الــمــركــز 
اإلدارة  مـــعـــهـــد  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
هــذه  وتـــأتـــي   ،)BIPA( الـــعـــامـــة 
ــز  ــركـ ــود مـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــمــ الـــــــــــــدورة ضــ
الــجــســرة فــي االرتــقــاء بمستوى 
ــرف الـــيـــدويـــة والــصــنــاعــات  ــحـ الـ
التقليدية في مملكة البحرين. 
التدريبي  البرنامج  وهـــدف 
ــامـــال مــا  ــا كـ ــامـ ــذي اســـتـــمـــر عـ ــ الــ
تــزويــد  إلــــى  و2021   2020 بــيــن 
ــه بـــاألســـالـــيـــب  ــيـ ــيـــن فـ ــاركـ الـــمـــشـ
للتدريب،  والفّعالة  الصحيحة 
والتي من شأنها أن تنعكس على 
جـــــودة وســـهـــولـــة نــقــل الــمــعــارف 
والخبرات للمتدربين المترّددين 
الحرف  بــرامــج  عمل  ورش  على 
ــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  ــاعــ ــنــ ــصــ والــ

المركز. 
في  البرنامج  ســاهــم  كــذلــك 
تــعــزيــز قـــــدرات الــمــشــاركــيــن في 

من  المحترف  الــمــدرب  برنامج 
المتعلقة  الجوانب  من  العديد 
ــدريـــب مــــن خـــــالل تــقــديــم  ــتـ ــالـ بـ

الـــدعـــم أثـــنـــاء الــبــرنــامــج واتــبــاع 
ــة الــــراجــــعــــة،  ــغــــذيــ ــتــ أســـــلـــــوب الــ
بالمهارات  تزويدهم  إلى  إضافة 

تقديم  من  ليتمكنوا  األساسية 
متكاملة  حرفية  تدريبية  دورات 
باحترافية عالية، وهو ما سيؤدي 
إلـــى تمكين هــؤالء  الــنــهــايــة  فــي 
الـــمـــدّربـــيـــن مـــن نــقــل مــهــارتــهــم 
الــحــرفــيــة إلـــى جــيــل جــديــد من 
الـــحـــرفـــيـــيـــن قــــــادر عـــلـــى تــنــمــيــة 
وتـــطـــويـــر الـــحـــرف والــصــنــاعــات 
اإلبداعية في مملكة البحرين. 

ــئـــة الـــبـــحـــريـــن  ــيـ وتــــســــعــــى هـ
للثقافة واآلثار إلى رفع مستوى 
من  الــحــرفــيــيــن،  مــن  منتسبيها 
خالل االهتمام بتنمية معارفهم 
ــهــــم  ــدراتــ ــم ورفـــــــــع قــ ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــهـ ــ ومـ
ــة والـــفـــنـــيـــة وتــطــويــر  ــيـ ــاجـ ــتـ اإلنـ
الـــــقـــــدرات االبــــداعــــيــــة لـــديـــهـــم، 
ــــك لــتــنــمــيــة وتـــطـــويـــر قــطــاع  وذلـ
ــرف والـــصـــنـــاعـــات الــيــدويــة  ــحـ الـ
والــحــفــاظ  اســتــدامــتــه  لتحقيق 
وللمحافظة  االنــدثــار  من  عليه 
عليها كمكّوٍن أصيل من مكّونات 

التراث الوطني غير المادي.

مركز الج�ش���رة يخ���ّرج 14 حرفيا وحرفي���ة في برنامج الم���درب المحترف

} خريجو برنامج المدرب المحترف.

ت����ع����زي����ز م������ب������ادئ ال���������ش����ام����ة م��ن 

ال�����ح�����وادث ال��م��ه��ن��ي��ة ب���م���واق���ع ال��ع��م��ل
نظمت وزارة العمل والتنمية االجتماعية ورشة 
عمل تحت عنوان »السالمة من الحوادث المهنية 
 confined( المحدودة  السعة  ذات  األماكن  في 
لــالجــتــمــاعــات  الــرئــيــســيــة  بــالــقــاعــة   ،»)spaces
ــاول الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة  ــنـ بــمــبــنــى الــــــــوزارة، حــيــث تـ
ووزارة  الـــوزارة،  من  متخصصون  الورشة  لموضوع 
العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشغال 
وشركة نفط البحرين »بابكو«، وذلك بمشاركة 40 
فرًدا من المقاولين والعاملين في مجال السالمة 

المهنية بقطاع اإلنشاءات والمقاوالت.
الــفــعــالــيــة، أكـــد الــوكــيــل المساعد  وفـــي خــتــام 
أن  الحايكي،  جعفر  أحمد  السيد  العمل،  لشؤون 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية تهدف من خالل 
إلى  الفعاليات المتخصصة  النوع من  تنفيذ هذا 
والعاملين  المقاولين  لــدى  الــوقــائــي  الــوعــي  رفــع 
ــاءات ومــشــروعــات إنــشــاء الــطــرق  ــشـ فــي قــطــاع اإلنـ
الــخــاصــة، لضمان  والــمــشــاريــع  الصحي  والــصــرف 
عـــدم تــكــرار وقــــوع الـــحـــوادث الــمــؤســفــة فــي أمــاكــن 
الــعــمــل ذات الــســعــة الــمــحــدودة، وذلـــك مــن خــالل 
تــعــريــف الــمــشــاركــيــن بـــاالشـــتـــراطـــات الــقــانــونــيــة 

المغلقة،  أو  الضيقة  األماكن  في  للعمل  والفنية 
باإلضافة إلى مناقشة عدد من الحوادث المهنية 
الواجب  والضرورية  الالزمة  السالمة  واشتراطات 
الــمــواقــع، مــا يسهم في  اتــخــاذهــا للعمل فــي هــذه 
تعزيز درجة الوعي المهني لكل من أصحاب العمل 
والتعاون  المعايير،  هذه  تطبيق  بأهمية  والعمال 
الحد  وأثــره في  العالقة،  ذات  الجهات  بين  الدائم 

من الحوادث المهنية في مواقع العمل. 

} الوكيل المساعد لشؤون العمل.
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ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى 

برقية تهنئة من معايل وزير الديوان امللكي

»اخلارجية« تدين التفجري

 الإرهابي يف العا�صمة ال�صومالية 

ال�صيخ عبداهلل بن را�صد ي�صارك

يف لقاء حواري بجامعة هارفرد

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، برقية 

وزير  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ  معايل  من  تهنئة 

القيادة  امللكي، وذلك مبنا�صبة منح �صموه جائزة  الديوان 

من منظمة C3 الأمريكية، رفع فيها معاليه خال�س التهنئة 

والتربيك مبنح �صموه هذه اجلائزة، موؤكًدا اأن جدارة �صمو 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء بنيل اأعلى مراتب التقدير 

احلياة  قيادة  يف  �صموه  به  ينه�س  الذي  الكبري  للدور 

يحفظ  اأن  اهلل  داعيا  احلبيب،  البحرين  ل�صعب  اليومية 

�صمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ويدمي عليه موفور 

ال�صحة والعافية.

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجري الإرهابي 

العا�صمة  يف  اأمنية  تفتي�س  نقطة  من  بالقرب  وقع  الذي 

اأ�صفر  والذي  الفيدرالية،  ال�صومال  بجمهورية  مقدي�صو 

القتلى واجلرحى، معربة عن خال�س  عن �صقوط عدد من 

وللحكومة  ال�صحايا  وذوي  لأ�صر  واملوا�صاة  التعازي 

العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  ال�صقيق،  ال�صومايل  وال�صعب 

جلميع امل�صابني.

البحرين  مملكة  ت�صامن  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

الت�صدي  يف  الفيدرالية  ال�صومال  جمهورية  حكومة  مع 

موقفها  على  م�صددة  اخلطرية،  الإرهابية  للتنظيمات 

اإىل  والداعي  والإرهاب،  التطرف  اأ�صكال  ل�صتى  الراف�س 

وجتفيف  الإرهاب  ملكافحة  الرامية  اجلهود  تكثيف  اأهمية 

منابع متويله.

�صارك ال�صيخ عبداهلل بن را�صد اآل خليفة، �صفري مملكة 

البحرين لدى الوليات املتحدة الأمريكية، اأثناء زيارته اإىل 

مدينة بو�صطن، يف لقاء حواري، بح�صور عدد من الطلبة 

العريقة، والذي عقد يف  والأخ�صائيني يف جامعة هارفرد 

من  يعد  والذي  باجلامعة،  كندي  لكلية  التابع  بلفر  مركز 

اأبرز مراكز الفكر اجلامعي على م�صتوى العامل.

وقد ا�صتعر�س ال�صفري يف كلمته ال�صراكة ال�صرتاتيجية 

والعالقات الثنائية املتميزة التي تربط بني مملكة البحرين 

من  العديد  يف  ال�صديقة  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

م�صرياً  والأمنية،  الدفاعية  املجالت  اأهمها  ومن  املجالت 

املتحدة  الوليات  به  تقوم  الذي  البارز  الدور  اإىل  معاليه 

الأمريكية يف تعزيز الأمن وال�صلم وال�صتقرار يف املنطقة.

العديد من  اآل خليفة  ال�صيخ عبداهلل بن را�صد  كما قدم 

الأمثلة التي تظهر ال�صراكة البحرينية الأمريكية يف خمتلف 

والتزاماتها  البحرين  مملكة  دور  اأحدثها  ومن  املجالت، 

الرا�صخة بدعم اجلهود الإن�صانية الدولية يف جهود الإغاثة 

وعمليات الإجالء من اأفغان�صتان، تتفيًذا لتوجيهات ح�صرة 

عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة املبا�صرة ل�صاحب 

اآل خليفة، ويل العهد  ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل.

من  العديد  تواجه  املنطقة  »اإن  كلمته  خالل  وقال 

والتي  تقليدية  والغري  التقليدية  والتهديدات  التحديات 

م�صيًفا  املنطقة«،  وال�صتقرار يف  الأمن  على  بظاللها  تلقي 

التعاون  يتطلب  والتهديدات  التحديات  هذه  مواجهة  »اأن 

وال�صتقرار  الأمن  لتحقيق  اجلهود  وتوحيد  امل�صرتك 

وال�صالم بني ال�صعوب«.

من  الأخرى  املوا�صيع  من  العديد  اإىل  ال�صفري  وتطرق 

يف  البحرين  مملكة  تواجهها  التي  التحديات  اأبرز  �صمنها 

املنطقة، واخلطوة ال�صجاعة التي اتخذتها مملكة البحرين 

بالتوقيع على اتفاق تاأييد ال�صالم مع دولة اإ�صرائيل حتت 

اإطار التفاق الإبراهيمي.

معايل �ل�شيخ خالد بن �أحمد

مبنا�صبة منح �صموه »جائزة القيادة»« من قبل منظمة »C3« الأمريكية

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى مزيًدا من برقيات التهنئة
تلقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل مزيداً 

من برقيات التهنئة من اأ�صحاب ال�صمو املعايل وال�صعادة 

�صموه  منح  مبنا�صبة  باململكة  امل�صئولني  وكبار  الوزراء 

الأمريكية   »C3« منظمة  قبل  من  القيادة«  »جائزة 

املجالت  اهلل يف خمتلف  �صموه حفظه  لإجنازات  تكرمًيا 

كورونا  لفريو�س  للت�صدي  الوطنية  للجهود  وقيادته 

واإ�صادات  م�صهوداً  جناحاً  حققت  والتي  )كوفيد-19(، 

دولية، وتقديًرا لدور �صموه يف تنمية وتوطيد العالقات 

على  الأمريكية  املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة  بني 

كافة امل�صتويات، تنفيذاً لروؤى وتطلعات ح�صرة �صاحب 

البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

وقد اأكدوا يف الربقيات على اأن هذا الإجناز الريادي 

يبعث على الفخر والعتزاز، حيث جعل �صموه الطموح 

داعني  والريادة هدفاً،  والتميز  اإجنازاً  والتحديات  واقعاً 

من  للمزيد  ويوفقه  �صموه  يحفظ  اأن  وجل  عز  املوىل 

ظل  يف  العزيز  الوطن  لرفعة  والنجاحات  الجنازات 

املفدى حفظه  البالد  ملك  اجلاللة  �صاحب  قيادة ح�صرة 

اهلل ورعاه.

وقد تلقى �صموه برقيات التهنئة من كل من:

خليفة  اآل  �صلمان  بن  حممد  بن  خالد  ال�صيخ  �صمو 

بن  تركي  ال�صيخ  �صمو  امللك،  اجلاللة  �صاحب  م�صت�صار 

را�صد بن عي�صى اآل خليفة

�صمو ال�صيخ عي�صى بن علي بن خليفة اآل خليفة وكيل 

بن  �صلمان  ال�صيخ  �صمو  الوزراء،  جمل�س  �صوؤون  وزارة 

علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  خليفة،  اآل  بن حممد  اأحمد 

بن عي�صى اآل خليفة نائب رئي�س الحتاد البحريني لكرة 

القدم، �صمو ال�صيخة نورة بنت احمد بن حممد اآل خليفة، 

عبداهلل  الوزراء،  رئي�س  نائب  العري�س  �صامل  بن  جواد 

بن ح�صن البوعينني نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�صاء 

ال�صيخ حممد بن  الفريق طبيب  التمييز،   رئي�س حمكمة 

عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س العلى لل�صحة، ال�صيخ 

الأعلى  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  را�صد  بن  عبدالرحمن 

فخرو  عبداهلل  بن  ح�صن  الدكتور  الإ�صالمية،  لل�صئون 

م�صت�صار جاللة امللك لل�صئون القت�صادية

خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ  معايل 

بن  نبيل  الدبلوما�صية،   لل�صئون  امللك  جاللة  م�صت�صار 

الإعالم،   ل�صوؤون  امللك  جاللة  م�صت�صار  احلمر  يعقوب 

ديوان  رئي�س  خليـــفة  اآل  حممــد  بن  اأحمـد  ال�صيخ 

النعيمي  علي  ماجد  الدكتور  والإدارية،  املالية  الرقابة 

وزير الرتبية والتعليم،  ال�صيخ خالد بن علي اآل خليفة 

الدكتور  والأوقاف،  الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  وزير 

ال�صيخ  اخلارجية،  وزير  الزياين  را�صد  بن  عبداللطيف 

حممد بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة وزير النفط،  ال�صيخة 

للثقافة  البحرين  رئي�صة هيئة  اآل خليفة  بنت حممد  مي 

والآثار، علي  الرميحي وزير �صوؤون الإعالم، ع�صام بن 

عبداهلل خلف وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط 

للمجل�س  العام  الأمني  الأن�صاري  حممد  هالة  العمراين، 

املوا�صالت  وزير  حممد  اأحمد  بن  كمال  للمراأة،  الأعلى 

�صوؤون  وزير  البوعينني  ف�صل  بن  غامن  والت�صالت، 

اإبراهيم  بن  �صلمان  ال�صيخ  والنواب،   ال�صورى  جمل�صي 

بن حمد اآل خليفة الأمني العام للمجل�س الأعلى لل�صباب 

والريا�صة، زايد بن را�صد الزياين وزير ال�صناعة والتجارة 

املبعوث  دينه  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور  وال�صياحة، 

اخلا�س ل�صوؤون املناخ الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى 

للبيئة، ال�صيخ �صلمان بن اأحمد بن �صلمان اآل خليفة رئي�س 

ديوان �صمو ويل العهد، عي�صى بن عبدالرحمن احلمادي 

بن  عادل  العهد،  ويل  بديوان  الإعالم  �صوؤون  م�صت�صار 

عبدالرحمن الع�صومي رئي�س الربملان العربي، علي اأحمد 

النواب، جمال حممد  لرئي�س جمل�س  الثاين  النائب  زايد 

فخرو النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�صورى، جميلة علي 

حممد  ال�صورى،  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  �صلمان 

اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�س  البوعينني  ال�صي�صي 

ها�صم  فالح  النواب،  مبجل�س  الوطني  والأمن  والدفاع 

فالح ع�صو جمل�س النواب، ه�صام اأحمد الع�صريي ع�صو 

جمل�س  ع�صو  الذوادي  اأحمد  يو�صف  النواب،  جمل�س 

النواب، اأحمد حممد العامر ع�صو جمل�س النواب، عي�صى 

عبداجلبار الكوهجي ع�صو جمل�س النواب، عي�صى يو�صف 

املالكي  با�صم  النائب  النواب،  جمل�س  ع�صو  الدو�صري 

بنت ح�صن عبدالرحيم  النواب، مع�صومة  ع�صو جمل�س 

ع�صو جمل�س النواب، عمار قمرب ع�صو جمل�س النواب، 

الدكتورة  النواب،  جمل�س  ع�صو  الذوادي  اأحمد  يو�صف 

جهاد عبداهلل الفا�صل ع�صو جمل�س ال�صورى، عبدالرحمن 

ب�صام  الدكتور  ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  جم�صري  حممد 

اآل  �صادق  ال�صورى،   جمل�س  ع�صو  البنمحمد  اإ�صماعيل 

حميدان  اإبراهيم  يا�صر  ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  رحمة 

ع�صو  الف�صالة  خليفة  �صبيكة  ال�صورى،  جمل�س  ع�صو 

ع�صو  ح�صن  علي  حممد  الدكتور  ال�صورى،  جمل�س 

جمل�س  ع�صو  امل�صقطي  ح�صني  خالد  ال�صورى،  جمل�س 

جمل�س  ع�صو  احلداد  عبدالنبي  مهدي  حمد  ال�صورى، 

اأحمد عـبـداهلل املناعي ع�صو جمل�س  ال�صورى، درويـ�س 

ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  عبا�س  عبداهلل  جواد  ال�صورى، 

�صباح  ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  فرج  علي  عبداهلل  ر�صا 

�صامل الدو�صري ع�صو جمل�س ال�صورى، علي عبداهلل علي 

العرادي ع�صو جمل�س ال�صورى، منى يو�صف خليل املوؤيد 

عام  اأمني  بوجنمة  حممد  را�صد  ال�صورى،  جمل�س  ع�صو 

اأ�صامة اأحمد الع�صفور اأمني عام جمل�س  جمل�س النواب، 

ال�صورى، ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ 

اآل  عبداهلل  بن  علي  بن  اأحمد  ال�صيخ  العا�صمة،  حمافظة 

خليفة رئي�س جمل�س اإدارة نادي املحرق، حمد بن في�صل 

املالكي مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء  واأمني عام 

جمل�س الوزراء، خالد الرميحي الرئي�س التنفيذي ل�صركة 

رئي�س  نا�س  عبداهلل  �صمري  القاب�صة،  البحرين  ممتلكات 

جنيبي  حممد  خالد  البحرين،  و�صناعة  جتارة  غرفة 

البحرين،  و�صناعة  جتارة  غرفة  لرئي�س  الأول  النائب 

غرفة  لرئي�س  الثاين  النائب  الكوهجي  عبداجلبار  حممد 

بن  عبداهلل  ال�صيخ  الدكتور  البحرين،  و�صناعة  جتارة 

العام  الأمني  نائب  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  اأحمد 

لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  الأعلى  الدفاع  ملجل�س 

مدير  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  فهد  ال�صيخ  ال�صيا�صية، 

عام ال�صيا�صات والتن�صيق مبكتب رئي�س جمل�س الوزراء، 

مبكتب  وامل�صاريع  البحوث  وكيل  املحميد  يعقوب  حمد 

رئي�س جمل�س الوزراء، ال�صيخ علي بن خليفة بن اأحمد اآل 

خليفة رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد البحريني لكرة القدم، 

الرقابة  ديوان  وكيل  اآل خليفـة  خالد  بن  عبداهلل  ال�صيخ 

املالية والإدارية للرقابة الإدارية، الدكتور ال�صيخ حممد 

بن خليفة بن دعيج  اآل خليفة الرئي�س التنفيذي ل�صركة 

اآل  عبدالعزيز  بن  ه�صام  ال�صيخ  الوطنية،  البحرين  غاز 

خليفة رئي�س جمل�س اأمناء امل�صت�صفيات احلكومية، 

الحتاد  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بنت  هند  ال�صيخة 

ال�صيخ  البحرينية،  واملهن  الأعمال  ل�صاحبات  العاملي 

نادي  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  مبارك  بن  عبدالرحمن 

خليفة،  اآل  اهلل  عطية  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  النجمة، 

الدكتور ال�صيخ خالد بن خليفة بن دعيج  اآل خليفة نائب 

عي�صى  ملركز  التنفيذي  املدير   - الأمناء  جمل�س  رئي�س 

اآل  بن حمد  بن عبداهلل  بن عي�صى  ر�صيد  ال�صيخ  الثقايف، 

ال�صامل  العبداهلل  �صعد  ح�صة  ال�صيخة  الدكتورة  خليفة، 

اآل �صباح رئي�س جمل�س �صيدات الأعمال العرب، الدكتور 

ال�صيخ را�صد بن حممد بن فطي�س الهاجري رئي�س جمل�س 

الأوقاف ال�صنية، يو�صف بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س 

الرئي�س  العلوي  عبدالعزيز  جمال  اجلعفرية،  الأوقاف 

عبدالرحمن  نورة  العمل،  �صوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي 

جم�صري الرئي�س التنفيذي ملعهد البحرين للوؤلوؤ والأحجار 

الكرمية )دانات(، اأحمد عبدالعزيز اخلياط وكيل الوزارة 

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  بوزارة  الأ�صغال   ل�صوؤون 

والتخطيط العمراين، اإميان اأحمد الدو�صري وكيل وزارة 

عذبي  مرمي  الدكتورة  وال�صياحة،  والتجارة  ال�صناعة 

اجلالهمة الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�صحية، ال�صيخ دعيج بن �صلمان بن دعيج اآل 

خليفة رئي�س جمل�س الإدارة �صركة اأملنيوم البحرين البا، 

البحرين  اأملنيوم  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  البقايل  علي 

البا، ال�صيخ حممد بن خليفة بن عبداهلل اآل خليفة الرئي�س 

البنخليل  يو�صف  العقاري،   التنظيم  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 

عا�صم  الوطني،  الت�صال  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 

اجلنوبية،  املنطقة  بلدية  عام  مدير  عبداهلل  عبداللطيف 

نوف  البحرين،   جامعة  رئي�س  حمزة  ريا�س  الدكتور 

التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  جم�صري  عبدالرحمن 

رئي�س  الكوهجي  ها�صم  حممود  العمراين،  والتطوير 

اإميان  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  الإدارة  جمل�س 

العامة  الهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املرباطي  م�صطفى 

الأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور  الجتماعي،  للتاأمني 

ال�صيخ  احلكومية،  للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س 

اآل خليفة الرئي�س التنفيذي لبور�صة  اإبراهيم  خليفة بن 

للمجل�س  العام  الأمني  النواخذة  علي  اإبراهيم  البحرين، 

الرئي�س  امل�صحكي  �صاهني  جواهر  د.  لل�صحة،  الأعلى 

عبدالرحمن  والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  التنفيذي 

النواب �صابقاً، ناجي �صبت  را�صد بوجميد ع�صو جمل�س 

بوحجي  اأحمد  �صارة  امل�صاحة،  عام  مدير  �صبت  �صامل 

الوكيل امل�صاعد لالإعالم والتوا�صل مبكتب رئي�س جمل�س 

الوزراء، ال�صيخ حمد بن �صلمان اآل خليفة الوكيل امل�صاعد 

ال�صناعة والتجارة  للتجارة املحلية واخلارجية بوزارة 

وال�صياحة، ال�صيخ بدر بن خليفة اآل خليفة الوكيل امل�صاعد 

اآل  �صالح  را�صد  والإت�صالت،  املوا�صالت  بوزارة  للربيد 

للبيئة،  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  نائب  �صعد 

للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  نائب  بوعلي  حافظ  نور 

ال�صريبية باجلهاز الوطني لالإيرادات، يو�صف عادل مطر  

باجلهاز  والتخطيط  لل�صيا�صات  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

الوطني لالإيرادات، ابت�صام حممد ال�صمالن الوكيل امل�صاعد 

للنقل اجلوي واأمن و�صالمة الطريان بوزارة املوا�صالت 

والت�صالت.

من  وعدد  املواطنني  من  برقيات  �صموه  تلقى  كما 

الأعمال وروؤ�صاء اجلمعيات وروؤ�صاء  امل�صوؤولني ورجال 

حترير ال�صحف املحلية.

بعث برقية �صكر جوابية اإىل �صمو الأمرية �صبيكة.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

ما حتقق من اإجنازات جاءت بجهود جماعية من فريق البحرين

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

برقية  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

امللكي  ال�صمو  �صاحبة  اإىل  جوابية  �صكر 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية 

قرينة عاهل البالد املفدى رئي�صة املجل�س 

الأعلى للمراأة حفظها اهلل، وذلك رًدا على 

برقية �صموها املهنئة مبنا�صبة منح �صموه 

 »C3« منظمة  قبل  من  القيادة«  »جائزة 

الأمريكية تكرمًيا لإجنازات �صموه حفظه 

اهلل يف خمتلف املجالت وقيادته للجهود 

كورونا،  لفريو�س  للت�صدي  الوطنية 

واإ�صادات  م�صهوًدا  جناًحا  حققت  والتي 

تنمية  يف  �صموه  لدور  وتقديًرا  دولية، 

البحرين  مملكة  بني  العالقات  وتوطيد 

كل  على  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

وتطلعات  لروؤى  تنفيًذا  امل�صتويات، 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى 

حفظه اهلل ورعاه، هذا ن�صها:

�صاحبة ال�صمو امللكي الوالدة العزيزة 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية 

قرينة جاللة امللك املفدى رئي�صة املجل�س 

الأعلى للمراأة حفظها اهلل

ال�صـالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

تلقينا ببالغ ال�صرور والعتزاز برقية 

منحنا  مبنا�صبة  املهنئة  الكرمية  �صموكم 

 »C3« منظمة  قبل  من  القيادة«  »جائزة 

الأمريكية.

باأ�صمى  ل�صموكم  نتقدم  اأن  وي�صعدنا 

ت�صمنته  ما  على  والتقدير  ال�صكر  اآيات 

م�صاعر  من  اهلل  حفظكم  �صموكم  برقية 

وتقدير  عرفان  حمل  هي  و�صادقة  طيبة 

ما  باأن  لكم  ونوؤكد  منا،  دائم  وامتنان 

حتقق من اإجنازات ململكة البحرين، جاءت 

التي  البحرين  فريق  من  بجهود جماعية 

فيها،  فاعل  اإ�صهام  البحرينية  للمراأة  كان 

بف�صل ما حتقق من تقدم للمراأة برعايتكم 

الكرمية وتوجيهاتكم ال�صديدة. كما ن�صاأل 

من  املزيد  بذل  اإىل  دوًما  يوفقنا  اأن  اهلل 

�صيدي  وروؤى  تطلعات  لتحقيق  اجلهود 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  العزيز  الوالد 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه مبا يحقق 

واأبنائه  العزيز  لوطننا  والزدهار  النماء 

منا  �صموكم  تقبلوا  اخلتام،  ويف  الكرام. 

داعني  والمتنان،  والتقدير  ال�صكر  عظيم 

واأن  �صموكم  يحفظ  اأن  القدير  العلي  اهلل 

عليكم  يدمي  واأن  وتوفيقه  بعونه  ميدكم 

موفور ال�صحة وال�صعادة وطول العمر.

�لأمرية �شبيكة بنت �إبر�هيم  ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء
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تلقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء برقية تهنئة من �صمو ال�صيخ نا�صر 

بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال 

ال�صباب، مبنا�صبة منح  الن�صانية و�صوؤون 

 »C3« صموه جائزة القيادة من قبل منظمة�

الأمريكية.

وجاء يف برقية �صمو ال�صيخ نا�صر بن 

العهد  ويل  �صمو  منح  »اإن  خليفة  اآل  حمد 

رئي�س جمل�س الوزراء للجائزة ميثل اعرتاًفا 

دولًيا رفيع امل�صتوى بقدرات �صموه القيادية 

اأن  �صموه  وتابع  املجالت«.  خمتلف  يف 

اجلهود الكبرية التي يبذلها �صمو ويل العهد 

للمجتمع  وا�صحة  كانت  الوزراء  رئي�س 

الدويل، ومثلت اعرتاًفا دولًيا رفيًعا وبارًزا 

�صموه  بقدرات  المريكية  املنظمة  قبل  من 

يف قيادة فريق البحرين للت�صدي لفريو�س 

م�صهوًدا  جناًحا  حققت  والتي  كورونا، 

تاأكيد  اىل  بالإ�صافة  عالًيا،  دولًيا  وتقديًرا 

دور �صموه يف تنمية وتوطيد العلقات بني 

مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية 

على امل�صتويات كافة، وتنفيذ الروؤية امللكية 

ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلللة امللك حمد 

املفدى،  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

والأمن  والتعاي�س  الت�صامح  روح  بث  يف 

وال�صلم يف العامل.

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  واأ�صاد 

ويل  �صمو  يبذلها  التي  باجلهود  خليفة  اآل 

حتقيق  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

النه�صة ال�صاملة ململكة البحرين يف خمتلف 

املجالت، واإعلء �صاأن اململكة على الأ�صعدة 

كافة.

اأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اأنها 

�صتجري رماية بالذخرية احلية يقوم بها �صلح 

البحرية امللكي البحريني مبنطقة )هيـر �صتيـه( 

ال�صاعة  من  الثنني  غد  يوم  من  اعتبــاراً  وذلـك 

املوافق  اخلمي�س  يـوم  ولغاية  �صباحاً  العا�صرة 

ولفتت  م�صاًء،  الرابعة  ال�صاعة  �صبتمرب   30

مديرية  عن  ال�صادر  اإعلنها  يف  العامة  القيادة 

يهمهم  من  كل  انتباه  املعنوي  والتوجيه  الإعلم 

عن  البتعاد  اإىل  واملقيمني  املواطنني  من  الأمر 

منطقة الرماية املذكورة حفاًظا على �صلمتهم.

نا�صر بن حمد: جهود بارزة لويل العهد

 يف اإعالء �صاأن البحرين على الأ�صعدة كافة

القيادة العامة لقوة الدفاع تعلن عن اإجراء 

رماية بالذخرية احلية يف منطقة هري �صتيه

علي بن خليفة يهنئ ويل العهد رئي�س الوزراء بجائزة القيادة

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئي�س احلر�س الوطني

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعرب 

القدم  لكرة  البحريني  الحتاد 

اأحمد  ال�صيخ علي بن خليفة بن 

اآيات  اأ�صمى  عن  خليفة،  اآل 

اإىل �صاحب  التهاين والتربيكات 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

منح  مبنا�صبة  الوزراء،  جمل�س 

من  القيادة«  »جائزة  �صموه 

الأمريكية   »C3« منظمة  قبل 

يف  �صموه  لإجنازات  تكرميا 

وقيادته  املجالت  خمتلف 

للت�صدي  الوطنية  للجهود 

لفريو�س كورونا )كوفيد-19(، 

م�صهودا  جناحا  حققت  والتي 

وتقديرا  دولية،  واإ�صادات 

وتوطيد  تنمية  يف  �صموه  لدور 

البحرين  مملكة  بني  العلقات 

الأمريكية  املتحدة  والوليات 

تنفيًذا  كافة،  امل�صتويات  على 

لروؤى وتطلعات ح�صرة �صاحب 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة 

املفدى  البلد  عاهل  خليفة،  اآل 

حفظه اهلل ورعاه.

واأكد ال�صيخ علي بن خليفة 

هذا  اأن  خليفة،  اآل  اأحمد  بن 

على  يبعث  الريادي  الإجناز 

جعل  حيث  والعتزاز،  الفخر 

�صموه الطموح واقًعا والتحديات 

اإجناًزا والتميز والريادة هدًفا.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل برقية تهنئة من الفريق اأول ركن �صمو 

رئي�س  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حممد  ال�صيخ 

منح  مبنا�صبة  وذلك  الوطني  احلر�س 

 »C3« منظمة  من  القيادة  جائزة  �صموه 

الأمريكية.

الوطني  احلر�س  رئي�س  �صمو  اأكد  وقد 

�صاحب  لدور  تقدير  هو  التكرمي  هذا  اأن 

ال�صمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى 

القيادي  اهلل  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

الرائد يف حتقيق التنمية والزدهار مبملكة 

بنجاح  عرفاناً  ياأتي  اأنه  كما  البحرين، 

الوطنية  قيادة اجلهود  امل�صهود يف  �صموه 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�صدي 

يف  ال�صحية  الرعاية  م�صتويات  وتعزيز 

مملكة البحرين، وتقديراً كذلك لدور �صموه 

البحرين  مملكة  بني  العلقات  توطيد  يف 

ال�صديقة  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

الروؤية  وتنفيذ  امل�صتويات،  كافة  على 

امللكية التي ت�صكل جوهر امل�صرية التنموية 

اجلللة  �صاحب  ح�صرة  بقيادة  ال�صاملة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البلد 

املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه،داعياً 

وي�صدد  �صموه  يحفظ  اأن  وجل  عز  املوىل 

خطاه خلدمة وطننا الغايل وحتقيق املزيد 

حل�صرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  النماء  من 

القائد  املفدى  البلد  �صاحب اجلللة عاهل 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

 ال�شيخ علي بن خليفة

د.اجلالهمة: اإ�صادات دولية م�صتحقة باإجنازات ويل العهد رئي�س الوزراء
لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأعربت 

املهن واخلدمات ال�صحية الدكتورة مرمي عذبي اجللهمة، 

امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  والتربيكات  التهاين  خال�س  عن 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

القيادة  �صموه جائزة  منح  اهلل، مبنا�صبة  الوزراء حفظه 

من قبل منظمة »C3« الأمريكية، وذلك تكرمًيا لإجنازات 

الوطنية  للجهود  وقيادته  املجالت  خمتلف  يف  �صموه، 

التنفيذي  الرئي�س  واأ�صادت  كورونا،  جلائحة  للت�صدي 

للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية بالروؤية 

اآل  الثاقبة ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

حتمل  حيث  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

روؤى �صموه ب�صائر تعزيز النه�صة التنموية ال�صاملة يف 

ظل القيادة احلكيمة حل�صرة �صاحب اجلللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البلد املفدى.

املرموقة  باملكانة  والعتزاز  الفخر  عن  واأعربت 

والتقدير الرفيع الذي يحظى به �صمو ويل العهد رئي�س 

واإقليمياً ودولياً، حيث تتواىل  جمل�س الوزراء وطنياً 

الإ�صادات الدولية بروؤية �صمو ويل العهد، واليوم فاإّن 

امل�صتحقة  الإ�صادات  من  ل�صل�صة  ت�صاف  اجلائزة  هذه 

التي نالها �صموه.
مرمي اجلالهمة

�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد

 �شمو ال�شيخ حممد بن عي�شى



»زين البحرين« تتعاون مع 

»روتاري العدلية« ال�ضت�ضافة منتدى »حوار« 

ال�شبكة  البحرين،  زين  دخلت 

الرائدة للربودباند املتنقل يف اململكة، 

يف �شراكة مع نادي روتاري العدلية 

ال�شت�شافة مبادرة »حوار« ال�شبابية 

عقدها  املقرر  الثالثة  ن�شختها  يف 

ب�شكل افرتا�شي يف ال�شابع من �شهر 

تو�شيع  خالل  ومن   .2021 اأكتوبر 

تهدف  »حوار3.0«،  ملنتدى  دعمها 

بني  الوعي  زيادة  اإىل  البحرين  زين 

واإدارة  لتفهم  البحريني  ال�شباب 

مواقع  يف  االأجيال  بني  االختالفات 

اأكرث  عمل  بيئة  خلق  بهدف  العمل 

اإنتاجية. وتتما�شى هذه ال�شراكة مع 

برامج امل�شئولية االجتماعية ل�شركة 

زين البحرين التي تركز على التعليم 

ومتكينهم.  ال�شباب  تنمية  �شيما  وال 

اإحدى  هي  امللهمة  املجتمع  روح  اإن 

زين  بها  توؤمن  التي  االأ�شا�شية  القيم 

الرئي�شي  ال�شبب  وهي  البحرين 

التي  للمبادرات  دعمها  موا�شلة  يف 

ال�شباب  مهارات  تعزيز  على  تركز 

عاملة  قوة  وتخلق  البحريني 

املناف�شة  على  قادرة  م�شتقبلية 

 2030 البحرين  روؤية  يف  وت�شاهم 

ب�شكل مبا�شر يف الوقت نف�شه.

من  كل  من  اللجنة  و�شتتاألف 

الرئي�س  جعفري  اأكرب  الدكتور 

التنفيذي جلفكون لتح�شني االنتاجية، 

وتان �شري داتو در. اآر. بالن رئي�س 

اأعمال  ورائد  �شايربجايا  جامعة 

اجتماعي من ماليزيا، و�شتن�شم رنا 

التنفيذي  املدير  باأعمال  القائم  املاجد 

البحرين  زين  يف  الب�شرية  للموارد 

املنتدى.  من  االأوىل  اجلل�شة  خالل 

و�شينظم اإليهم جلان متعار�شة ت�شم 

الن�شط،  االألفية  جيل  من  جمموعة 

اأخ�شائي  عبداهلل  عبدالرحمن  ومنهم 

�شركة  يف  وا�شرتاتيجيات  اأبحاث 

كوثري  و�شانكت  البحرين،  زين 

البحرين  لروتراكت  ال�شابق  الرئي�س 

وامل�شت�شار يف كي بي ام جي، و�شارة 

عادل ال�شيد م�شاعدة التعليم اخلا�س 

يف وزارة الدفاع االأمريكية.

الناجح،  االجتماع  على  وتعليقاً 

اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شرح 

خليفة املدير التنفيذي الإدارة االت�شال 

يف  امل�شتثمرين  وعالقات  املوؤ�ش�شي 

زين  »نوؤمن يف  قائالً:  البحرين  زين 

يف  املوجه  اال�شتثمار  اأن  البحرين 

ثماره  �شيوؤتي  البحريني  ال�شباب 

امل�شتدامة،  التنمية  يف  وي�شاهم 

ولطاملا دخلنا يف �شراكات مع كيانات 

املهارات  وتطوير  تدريب  يف  ت�شاهم 

ّكن �شبابنا«. املختلفة التي متمُ

يف  عبداهلل  ال�شيخ  وا�شتطرد 

ال�شراكة  »تاأتي هذه  قائالً:  ت�شريحه 

البحرين  زين  جهود  مع  متا�شياً 

ال�شباب  متكني  لدعم  امل�شتمرة 

املحلية،  املواهب  وتنمية  البحريني 

يلبي  »حوار«  منتدى  اأن  وي�شعدنا 

للغاية  ومالئماً  هاماً  مو�شوعاً 

وي�شلط ال�شوء على جتارب املوظفني 

من خمتلف االأعمار والتفاعل والتكيف 

اأحدثته  الذي  املكثف  التغيري  مع 

جائحة كوفيد-19، و�شن�شجع املزيد 

من ال�شباب البحريني على االن�شمام 

اإىل هذه املناق�شة الأنها قد تمُ�شكل حافزاً 

وتعلم حل  االت�شال  مهارات  لتحفيز 

امل�شكالت يف مواقع العمل«.

اأمل  �شرحت  جانبها،  من 

روتاري  نادي  من  الكوهجي 

حوار  منتدى  تقود  التي  العدلية 

3.0 قائلة: »منتدى حوار هو نقا�س 

اإىل  يهدف  االأجيال  متعدد  �شنوي 

النظر  وجهات  بني  الفجوات  �شد 

ال�شركات  يف  املختلفة  واملمار�شات 

اليوم«.

اأمل الكوهجي ال�شيخ عبداهلل بن خالد

مذكرة تفاهم بني جمعية

�ضيدات االأعمال البحرينية وم�ضت�ضفى الكندي
االأعمال  �شيدات  جمعية  وقعت 

رئي�شة  من  وبتن�شيق  البحرينية 

مذكرة  مدن  د.حنان  الثقافية  اللجنة 

لر�شم  الكندي  م�شت�شفى  مع  تفاهم 

اأطر التعاون امل�شتمر واملثمر ل�شيدات 

يكر�س  حيث  واملجتمع،  االأعمال 

يف  جهوده  كافة  الكندي  م�شت�شفى 

ا�شتثنائية  �شحية  رعاية  تقدمي 

يتعلق  ما  كل  يف  تنازل  فال  ملر�شاه. 

ب�شحة املر�شى. فاملهارة واالبتكار ال 

تتحقق اإال بااللتزام بالتميز والريادة، 

الكندي  م�شت�شفى  �شمة  هي  وتلك 

املتميزة.

الكندي  م�شت�شفى  عرف  كما   

�شحية  رعاية  توفري  يف  باهتمامه 

املجتمع،  الأفراد  اجلودة  عالية 

�شحية  انطالقة  حتقيق  اإىل  �شعيا 

ثقافة  تبني  خالل  من  متناهية،  ال 

جمتمعية رفيعة امل�شتوى وما تو�شل 

وهذا  التكنولوجيا  عامل  يف  اإليه 

يتما�شى مع تطلعات واأهداف جمعية 

�شيدات االأعمال البحرينية يف تطوير 

اأعمال ع�شواتها وخدمة املجتمع. وقع 

اأحالم جناحي رئي�شة  التفاهم  مذكرة 

البحرينية،  االأعمال  �شيدات  جمعية 

الرئي�س  الدالل  ابت�شام  والدكتورة 

التنفيذي للم�شت�شفى بح�شور د. هالة 

عبدالقادر مديرة العمليات واخلدمات 

ع�شوات  من  وعدد  والتاأمني  الطبية 

جمل�س ادارة وع�شوات اجلمعية.

علي عبدالعزيز يفوز ب�ضيارة

»تويوتا راف 4« يف جممع �ضيف املحرق

تكرمي القعود بو�ضام �ضخ�ضية الروتاري ال�ضنوية

ب�شيارة  علي  عبدالعزيز  علي  فاز 

ال�شحب  مرا�شم  �شمن   »4 راف  »تويوتا 

على ثاين جوائز حملة »تخّيل واربح« يف 

اأطلقتها  والتي  املحرق   – ال�شيف  جممع 

�شركة عقارات ال�شيف يف 20 ابريل املا�شي 

و�شت�شتمر لغاية الثامن من يناير 2022. 

يف  موؤخراً  ال�شحب  مرا�شم  جرت  وقد 

ال�شركة  عن  ممثلني  بح�شور  ال�شركة  مقر 

وال�شياحة.  والتجارة  ال�شناعة  ووزارة 

املحرق   - ال�شيف  جممع  لزوار  ميكن 

ال�شهرية على هذه  ال�شحوبات  الدخول يف 

فاتورة  اإبراز  خالل  من  القّيمة  اجلوائز 

اأو  بحرينًيا  ديناًرا   30 بقيمة  م�شرتياتهم 

اأكرث يف مكتب خدمات الزبائن.

القائد،  حممد  �شّرح  املنا�شبة،  وبهذه 

مدير اأول - اإدارة العقارات ب�شركة عقارات 

ال�شيف: »ي�شعدنا االإعالن عن ا�شم �شاحب 

احلظ ال�شعيد الفائز ب�شيارة تويوتا راف 4 

�شمن حملة تخّيل واربح يف جممع ال�شيف 

�شعي  �شمن  ال�شحب  هذا  ياأتي  املحرق.   –
ابتكار كل ما  ال�شيف املتوا�شل يف  عقارات 

بهدف  الت�شوق  عامل  يف  وفريد  نوعي  هو 

تهيئة اأف�شل جتربة ت�شوق لكافة املواطنني 

واملقيمني.

مت  املجتمع،  خدمة  يف  البارز  لدوره 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  القعود  خالد  تكرمي 

القعود فاوندي�شن بجائزة وو�شام �شخ�شية 

الروتاري ال�شنوية؛ وذلك لدوره البارز يف 

بناء م�شاريع وبرامج اخلدمة املجتمعية، اإذ 

اجنز خالل العام 2020 و2021 اأكرث من 

فئات كثرية  تخدم  برناجما وم�شروعا   28

من املجتمع.

نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س    وقامت  

بتكرمي  ا�شماعيل  اأمرية  ال�شلمانية  روتاري 

خالد القعود بهذا الو�شام؛ لدوره املميز وما 

قام به من برامج وم�شاريع تخدم الكثري من 

له  ومتنت  البحرين،  مملكة  جمتمع  افراد 

املزيد من التقدم والنجاح يف ما يقدمه من 

برامج وخدمات جمتمعية

من  كال  القعود  خالد  �شكر  بدوره، 

رئي�س جمل�س اإدارة واأع�شاء نادي روتاري 

ال�شلمانية على هذا التكرمي الذي يعد لفتة  

الذي  ال�شلمانية  روتاري  نادي  من  طيبة 

املحلي  للمجتمع  خدمته  �شنوات  عدد  تزيد 

الأكرث من 50 عاما، وعلى ثقتهم به الختياره 

ال�شنوية،  الروتاري  �شخ�شية  لو�شام 

كل  ورئي�شه  النادي  اأع�شاء  ومتنى جلميع 

التوفيق وال�شداد يف كل ما ي�شبون اإليه.

ال�ضفري الذوادي يتلقى دعوة حل�ضور

فعاليات امللتقى العربي االأول للإدارة والقانون

اإبراهيم  خليل  ال�شفري  اجتمع 

الذوادي االأمني العام امل�شاعد رئي�س 

واالأمن  العربية  ال�شوؤون  قطاع 

العربية  الدول  بجامعة  القومي 

الذوادي  جا�شم  حممد  بامل�شت�شار 

الدويل  للمركز  التنفيذي  املدير 

له  الدعوة  توجيه  ومت  اخلليجي، 

العربي  امللتقى  فعاليات  حل�شور 

حتت  والقانون،  لالإدارة  االأول 

االإدارة  بني  »احلوكمة  عنوان 

برعاية  �شيقام  الذي  والقانون«، 

الع�شومي  عبدالرحمن  بن  عادل 

رئي�س الربملان العربي بتاريخ 30 

وح�شر  بالقاهرة.   2021 �شيتمرب 

االجتماع الدكتور �شعبان علم الدين 

الدويل  للمركز  العلمي  امل�شت�شار 

اإبراهيم  نورا  والدكتورة  اخلليجي، 

للمركز  الدولية  العالقات  م�شت�شار 

الدويل اخلليجي.

مع »ن�ضربي�ضو اإ�ضبرياتزيوين نوفوت�ضنتو« و»اإ�ضبرياتزيوين ميلنيو«

مذاق القهوة االإيطالية ال�ضهية باأ�ضاليب التحمي�ص من املا�ضي واحلا�ضر

ت�شيف ن�شربي�شو �شنفني جديدين للقهوة باإ�شدار حمدود لت�شكيلة اإ�شبرياتزيوين 

اإيتاليانا بنظام اأوريجينال - ا�شتوحتهما ن�شربي�شو من احِلَرفية اال�شتثنائية لفن 

واأ�شاليب حتمي�س القهوة االإيطالية واملذاق ال�شهي واملتنوع الذي تقدمه على 

مر القرون، متاماً كاحلركات الفنية التي ظهرت ومنت يف اإيطاليا. وبالرغم من 

التاريخ الطويل للقهوة يف اإيطاليا، ت�شهد البالد ازدهاراً للقهوة املتخ�ش�شة. 

ا�شتطاعت ن�شربي�شو اأن حتاكي توليفة املذاق والروائح يف اأ�شاليب التحمي�س 

ميلنيو  واإ�شبرياتزيوين  نوفوت�شنتو  اإ�شبرياتزيوين  مع  واحلديثة  التقليدية 

لتكونا حتفة اأ�شيلة يف تاريخ القهوة االإيطالية.

ا�شتوحت ن�شربي�شو االإ�شدار اجلديد املحدود اإ�شبرياتزيوين نوفوت�شنتو 

من اال�شربي�شو االإيطايل الكال�شيكي يف االأربعينيات. تر�شم لنا هذه اخللطة 

بطيئاً  كان  حيث  الفرتة،  تلك  يف  القهوة  حتمي�س  اأ�شلوب  عن  لوحة 

احلرب يف  زمن  املتوافرة يف  النب  من حبوب  �شنف  الأي  احلطب  وعلى 

اأوروبا، اإ�شافة للمقاهي االإيطالية التي كان مرتادوها يتناولون القهوة 

وقوفاً. اأ�شا�س خلطة اإ�شبرياتزيوين نوفوت�شنتو هي االأرابيكا الربازيلية 

كثيفة  ا�شربي�شو  لتعطي  اأفريقيا  غرب  من  القادمة  والروبو�شتا 

بنكهات التوابل واملك�شرات وكرمية داكنة وكثيفة.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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الزواج  على  املقبلني  لإلزام  بعد  الوقت  يحن  اأمل 

باحل�شول على رخ�شة الزواج التي ت�شرتطها عدة دول، 

اللتحاق بدورات مكثفة عن مبادئ  ينالونها بعد  بحيث 

احلياة الزوجية، لتفادي حالت الطالق املرتفعة؟!

»اإن كانت هناك �شفينة حتمل دول العامل للخروج 

من حتدي فريو�س كورونا، فنحن يف مقدمة ال�شفينة«.. 

اآل  كلمات �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل #احلمد_

هلل_على_نعمة_البحرين.
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تطلب الطالق بعد يومني 

من زفافها لأن زوجها اأ�صلع

طلبت امراأة مل مير على زفافها �ش�ى ي�مني الطالق من 

زوجها ل�شبب غريب وه� اأنه اأ�شلع. 

وروى امل�شت�شار القان�ين اأحمد عجب ق�شية ا�شت�شارة 

مرت عليه، تتعلق بطلب فتاة بعد زواجها بي�مني الطالق 

من زوجها ب�شبب �شلعه.

الق�شة  راوًيا  »�شبق«  �شحيفة  وفق  »عجب«  وقال 

واأبعادها القان�نية: »اأغرب ق�شية  طالق مرت علي ل�شاب 

وي�شاأل  متع�شًبا،  كان  فرتة.  قبل  للم�ش�رة  لقائي  طلب 

طلبت  زوجتي  ملاذا  اأجل،  �شيء؟!  يعيبه  )الرجل  باإحلاح: 

)هل  و�شرخ:  زواجنا؟(،  من  ي�م  ثاين  يف  مني   الطالق 

عندما اكت�شفت اأين اأ�شلع(«.

بق�له:  عجب  اأحمد  القان�ين  امل�شت�شار  وعلق 

منفًرا  عيًبا  اكت�شفت  اإذا  النكاح  ف�شخ  طلب  للمراأة  »يحق 

اأو عيًبا  وم�شتحكًما بالرجل، كاجلن�ن والرب�ص واجلذام، 

العنة واجلب  مثل  التنا�شلية  كالأمرا�ص  ال�شتمتاع،  مينع 

و�شكتت  اخلطبة  عند  عرفته  تك�ن  األ  ب�شرط  واخل�شاء، 

عنه، اأو اكت�شفته بعد الزواج ور�شيت به«.

العي�ب  اأحد  ال�شلع  اأن  البع�ص  يرى  »قد  واأ�شاف: 

املنفرة، اأو يخ�شى انتقاله بال�راثة لالأولد، ونح�ه، لكنه 

لي�ص عيًبا م�شتحكًما، خا�شة ال�شلع الذي ياأتي باملنت�شف، 

زراعة  م�شايف  انت�شار  مع  وبالذات  بالعمر،  التقدم  ومع 

ال�شعر وتط�رها، و�شرعة فاعليتها، وبالتايل ينتفي احتمال 

العيب، ول يتحقق ال�شرط ب�شكل كلي«.

من اأجل احلب.. اأمرية يابانية تتخلى عن مليون دولر

ذكرت و�شائل اإعالم، 

الأمرية  اأن  ال�شبت، 

�شتتنازل  ماك�  اليابانية 

دولر  ملي�ن  عن 

نظري  لها،  خم�ش�شة 

عند  امللكي  لقبها  فقدان 

من  املقرر،  زواجها  عقد 

ميهد  مما  درا�شة،  زميل 

الزيجة  اأمام  الطريق 

�شن�ات  تاأخرت  التي 

ب�شبب جدل ح�ل خطيب 

ماك�  واأعلنت  الأمرية. 

 29 العمر  من  البالغة 

عاما وحفيدة الإمرباط�ر 

اأكيهيت�، الذي تخلى عن 

العر�ص، خطبتها من كي 

ك�م�رو يف عام 2017.

الإذاعة  هيئة  وقالت 

احلك�مة  اإن  اليابانية 

تنازل  على  �شت�افق 

الذي  املبلغ  عن  الأمرية 

ي�شل اإىل 150 ملي�ن ين 

دولر(،  ملي�ن   1.35(

عائلة  اأفراد  تخلي  نظري 

األقابهم  عن  الإمرباط�ر 

للزواج من العامة، وذلك 

الراأي  انتقادات  ظل  يف 

العام خلطيبها.

و�شائل  اإحدى  كانت 

الإعالم اليابانية ت�قعت 

اأن يك�ن الزواج و�شيكا، 

اإن ك�م�رو ظهر  وقالت 

م�ؤخرا  ني�ي�رك  يف 

ط�يال  �شعره  وكان 

مما  للخلف،  ومرب�طا 

بع�ص  غ�شب  اأثار 

يف  ت�يرت  م�شتخدمي 

و�شائل  وقالت  اليابان. 

اإعالم اإن ماك� وخطيبها 

يف  العي�ص  يعتزمان 

املتحدة.  ال�ليات 

ويق�شي القان�ن الياباين 

ولية  يق�شر  الذي 

الإمرباط�ري  العر�ص 

بحرمان  الذك�ر،  على 

الإمرباط�ر  عائلة  اإناث 

حالة  يف  األقابهن  من 

زواجهن من العامة.

»ال�صحة«: ت�صجيل 69 اإ�صابة 

جديــــــدة بفيــــرو�س »كورونــــا«

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

عددها 17215 يف ي�م 25 �شبتمرب 2021، اأظهرت 

ت�شجيل 69 حالة قائمة جديدة منها 35 حالة لعمالة 

وافدة، و26 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و8 حالت 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 73 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 272626. وبلغ 

عدد احلالت القائمة حتت العناية 3 حالت، واحلالت 

التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 7 حالت يف 

حني اأن 727 حالة و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل 

للحالت القائمة الذي بلغ 730 حالة قائمة.
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بمناسبة منح سموه »جائزة القيادة« من منظمة »C3« األمريكية

 ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى مزيدًا 
من برقيات التهنئة من الوزراء وكبار المسؤولين

تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل مزيدًا م��ن برقيات التهنئة 
من أصحاب الس��مو المعالي والسعادة الوزراء 
وكب��ار المس��ؤولين بالمملكة بمناس��بة منح 
 »C3« سموه »جائزة القيادة« من قبل منظمة
األمريكية تكريمًا إلنجازات س��موه حفظه اهلل 
في مختلف المجاالت وقيادته للجهود الوطنية 
للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، والتي 
حققت نجاحًا مشهودًا وإشادات دولية، وتقديًرا 
لدور س��موه في تنمية وتوطيد العالقات بين 
مملك��ة البحرين والواليات المتحدة األمريكية 
على كافة المستويات، تنفيذًا لرؤى وتطلعات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل 

ورعاه.
وق��د أكدوا ف��ي البرقيات على أن ه��ذا اإلنجاز 
الري��ادي يبع��ث على الفخ��ر واالعت��زاز، حيث 
جعل س��موه الطموح واقع��ًا والتحديات إنجازًا 
والتميز والريادة هدفًا، داعين المولى عز وجل 
أن يحفظ سموه ويوفقه للمزيد من اإلنجازات 
والنجاحات لرفعة الوطن العزيز في ظل قيادة 
حضرة صاح��ب الجالل��ة ملك الب��الد المفدى 

حفظه اهلل ورعاه.
وقد تلقى سموه برقيات التهنئة من كل من: 
س��مو الش��يخ خالد ب��ن محمد بن س��لمان آل 
خليفة مستشار صاحب الجاللة الملك المفدى، 
س��مو الش��يخ تركي بن راش��د بن عيس��ى آل 
خليفة، س��مو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفة وكيل وزارة ش��ؤون مجل��س الوزراء، 
س��مو الش��يخ س��لمان بن أحمد بن محمد آل 
خليفة، س��مو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى 
آل خليفة نائب رئي��س االتحاد البحريني لكرة 
القدم، سمو الشيخة نورة بنت احمد بن محمد 
آل خليف��ة، ج��واد بن س��الم العري��ض نائب 
رئي��س مجلس الوزراء، المستش��ار عبداهلل بن 
حس��ن البوعينين نائب رئيس المجلس األعلى 
للقض��اء رئيس محكمة التمييز، الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة رئيس 
المجلس االعلى للصحة، الشيخ عبدالرحمن بن 
راش��د آل خليفة رئيس مجلس األعلى للشئون 
اإلسالمية، د. حسن بن عبداهلل فخرو مستشار 
جاللة الملك للشئون االقتصادية، الشيخ خالد 

بن أحمد بن محمد آل خليفة مستش��ار جاللة 
الملك للشئون الدبلوماسية، نبيل بن يعقوب 
الحمر مستش��ار جاللة الملك لشؤون اإلعالم، 
الش��يخ أحم�د بن محم����د آل خلي���فة رئيس 
ديوان الرقابة المالي��ة واإلدارية، د. ماجد بن 
علي النعيم��ي وزير التربية والتعليم، الش��يخ 
خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوقاف، د. عبداللطيف بن راش��د 
الزياني وزير الخارجية، الشيخ محمد بن خليفة 
بن أحم��د آل خليفة وزير النفط، الش��يخة مي 
بن��ت محمد آل خليفة رئيس��ة هيئ��ة البحرين 
للثقاف��ة واآلث��ار، عل��ي ب��ن محم��د الرميحي 
وزير ش��ؤون اإلعالم، عصام ب��ن عبداهلل خلف 
وزير األش��غال وش��ئون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي، هال��ة محم��د األنص��اري األمي��ن 
الع��ام للمجلس األعلى للمرأة، كمال بن أحمد 
محمد وزي��ر المواصالت واالتصاالت، غانم بن 
فضل البوعينين وزير ش��ؤون مجلسي الشورى 
والنواب، الشيخ سلمان بن إبراهيم بن حمد آل 
خليفة األمين العام للمجلس األعلى للش��باب 
والرياضة، زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة 
والتجارة والس��ياحة، د. محمد ب��ن مبارك بن 
دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس 
التنفي��ذي للمجل��س األعل��ى للبيئة، الش��يخ 
س��لمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس 
ديوان سمو ولي العهد، عيسى بن عبدالرحمن 
الحمادي مستش��ار شؤون اإلعالم بديوان ولي 

العهد، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس 
البرلمان العربي، علي أحمد زايد النائب الثاني 
لرئي��س مجلس الن��واب، جمال محم��د فخرو 
النائ��ب األول لرئيس مجلس الش��ورى، جميلة 
علي س��لمان النائ��ب الثان��ي لرئيس مجلس 
الش��ورى، محمد السيس��ي البوعيني��ن رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
بمجلس النواب، فالح هاشم فالح عضو مجلس 
النواب، هش��ام أحمد العش��يري عضو مجلس 
النواب، يوس��ف أحم��د ال��ذوادي عضو مجلس 
الن��واب، أحم��د محم��د العامر عض��و مجلس 
الن��واب، عيس��ى عبدالجب��ار الكوهج��ي عضو 
مجلس النواب، عيس��ى يوسف الدوسري عضو 
مجلس النواب، باس��م المالك��ي عضو مجلس 
الن��واب، معصوم��ة بن��ت حس��ن عبدالرحيم 
عض��و مجلس النواب، عمار قمبر عضو مجلس 
النواب، يوس��ف أحم��د ال��ذوادي عضو مجلس 
النواب، د. جهاد عبداهلل الفاضل عضو مجلس 
الش��ورى، عبدالرحم��ن محم��د جمش��ير عضو 
مجلس الشورى، د. بس��ام إسماعيل البنمحمد 
عضو مجلس الش��ورى، ص��ادق آل رحمة عضو 
مجلس الشورى، ياس��ر إبراهيم حميدان عضو 
مجل��س الش��ورى، س��بيكة خليف��ة الفضال��ة 
عض��و مجلس الش��ورى، د. محمد علي حس��ن 
عضو مجلس الشورى، خالد حسين المسقطي 
عضو مجلس الش��ورى، أحمد مهدي عبدالنبي 
الحداد عض��و مجلس الش��ورى، درويش أحمد 
ع�بد اهلل المناعي عضو مجلس الش��ورى، جواد 
عبداهلل عباس حس��ين عضو مجلس الش��ورى، 
رض��ا عبداهلل علي فرج عضو مجلس الش��ورى، 
صباح س��الم الدوس��ري عضو مجلس الشورى، 
عل��ي عب��داهلل عل��ي الع��رادي عض��و مجلس 
الش��ورى، من��ى يوس��ف خلي��ل المؤي��د عضو 
مجلس الش��ورى، راش��د محم��د بونجمة أمين 
ع��ام مجلس النواب، أس��امة أحم��د العصفور 
أمي��ن ع��ام مجلس الش��ورى، الش��يخ هش��ام 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة محاف��ظ محافظة 
العاصمة، الش��يخ أحمد بن علي بن عبداهلل آل 
خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، حمد 
ب��ن فيص��ل المالكي مدير ع��ام مكتب رئيس 
مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء، خالد 
الرميحي الرئيس التنفيذي لش��ركة ممتلكات 
البحرين القابضة، س��مير عبداهلل ناس رئيس 

غرفة تج��ارة وصناع��ة البحري��ن، خالد محمد 
نجيب��ي النائ��ب األول لرئي��س غرف��ة تج��ارة 
وصناعة البحرين، محم��د عبدالجبار الكوهجي 
النائ��ب الثان��ي لرئيس غرفة تج��ارة وصناعة 
البحرين، د. الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة 
رئيس مجلس أمناء مركز دراسات نائب األمين 
الع��ام لمجل��س الدف��اع األعل��ى وكي��ل وزارة 
الخارجية للشؤون السياس��ية، الشيخ فهد بن 
عبدالرحم��ن آل خليف��ة مدير عام السياس��ات 
والتنس��يق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، حمد 
يعق��وب المحميد وكي��ل البحوث والمش��اريع 
بمكتب رئيس مجلس الوزراء، الش��يخ علي بن 
خليف��ة بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة 
االتح��اد البحريني لكرة القدم، الش��يخ عبداهلل 
ب��ن خال��د آل خليف���ة وكي��ل دي��وان الرقابة 
المالي��ة واإلدارية للرقابة اإلدارية، د. الش��يخ 
محمد بن خليفة ب��ن دعيج آل خليفة الرئيس 
التنفيذي لش��ركة غاز البحرين الوطنية، الشيخ 
هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس 
أمناء المستش��فيات الحكومية، الش��يخة هند 
بنت س��لمان آل خليفة رئيس االتحاد العالمي 
لصاحب��ات األعمال والمهن البحرينية، الش��يخ 
عبدالرحم��ن ب��ن مبارك ب��ن حم��د آل خليفة 
رئي��س نادي النجمة، د. الش��يخ عبدالعزيز بن 
عطية اهلل آل خليفة، د. الش��يخ خالد بن خليفة 
بن دعيج آل خليفة نائب رئيس مجلس األمناء 
- المدي��ر التنفي��ذي لمركز عيس��ى الثقافي، 
الشيخ رش��يد بن عيس��ى بن عبداهلل بن حمد 
آل خليف��ة، د.الش��يخة حصة س��عد العبداهلل 
السالم آل صباح رئيس مجلس سيدات األعمال 
العرب، د. الش��يخ راش��د بن محمد بن فطيس 
الهاجري رئيس مجلس األوقاف السنية، يوسف 
ب��ن صال��ح الصال��ح رئي��س مجل��س األوقاف 
الجعفري��ة، جمال عبدالعزي��ز العلوي الرئيس 
التنفي��ذي لهيئة تنظيم س��وق العم��ل، نورة 
عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد 
البحري��ن للؤل��ؤ واألحج��ار الكريم��ة )دانات(، 
أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل الوزارة لش��ؤون 
األش��غال بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، إيمان أحمد الدوس��ري 
وكي��ل وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، د. 
مري��م عذب��ي الجالهم��ة الرئي��س التنفيذي 
للهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 

الصحي��ة، الش��يخ دعيج بن س��لمان بن دعيج 
آل خليفة رئيس مجلس إدارة ش��ركة ألمنيوم 
البحري��ن البا، علي البقال��ي الرئيس التنفيذي 
لشركة ألمنيوم البحرين البا، الشيخ محمد بن 
خليفة بن عبداهلل آل خليفة الرئيس التنفيذي 
لمؤسس��ة التنظيم العقاري، يوس��ف البنخليل 
الرئي��س التنفي��ذي لمركز االتص��ال الوطني، 
المهن��دس عاص��م عبداللطيف عب��داهلل مدير 
عام بلدية المنطقة الجنوبية، د. رياض حمزة 
رئي��س جامع��ة البحري��ن، ن��وف عبدالرحمن 
جمش��ير الرئيس التنفيذي لهيئ��ة التخطيط 
والتطوير العمراني، محمود هاش��م الكوهجي 
رئيس مجل��س اإلدارة الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي، إيمان مصطفى المرباطي الرئيس 
التنفي��ذي الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، 
د. أحمد محم��د األنصاري الرئي��س التنفيذي 
للمستش��فيات الحكومي��ة، الش��يخ خليفة بن 
إبراهيم آل خليفة الرئي��س التنفيذي لبورصة 
البحرين، إبراهيم عل��ي النواخذة األمين العام 
للمجل��س األعل��ى للصحة، د. جواهر ش��اهين 
المضحك��ي الرئي��س التنفي��ذي هيئ��ة جودة 
التعليم والتدريب، عبدالرحمن راش��د بومجيد 
عض��و مجل��س الن��واب س��ابقًا، ناجي س��بت 
سالم س��بت مدير عام المس��احة، سارة أحمد 
بوحجي الوكيل المس��اعد لإلع��الم والتواصل 
بمكتب رئيس مجلس الوزراء، الش��يخ حمد بن 
س��لمان آل خليف��ة الوكيل المس��اعد للتجارة 
المحلي��ة والخارجية ب��وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة، الش��يخ ب��در بن خليف��ة آل خليفة 
الوكي��ل المس��اعد للبريد ب��وزارة المواصالت 
واإلتصاالت، راشد صالح آل سعد نائب الرئيس 
التنفي��ذي للمجلس األعل��ى للبيئة، نور حافظ 
بوعل��ي نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي للعمليات 
الضريبي��ة بالجهاز الوطني لإليرادات، يوس��ف 
عادل مطر نائب الرئيس التنفيذي للسياسات 
والتخطيط بالجهاز الوطني لإليرادات، ابتسام 
محمد الشمالن الوكيل المساعد للنقل الجوي 
وأم��ن وس��المة الطي��ران ب��وزارة المواصالت 

واالتصاالت. 
كم��ا تلقى س��موه برقيات م��ن المواطنين 
وع��دد م��ن المس��ؤولين ورج��ال األعم��ال 
ورؤس��اء الجمعيات ورؤس��اء تحرير الصحف 

المحلية.

 ناصر بن حمد: منح ولي العهد رئيس الوزراء 
»جائزة القيادة« اعتراف دولي كبير بقدرات سموه

 أك��د س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الش��باب أن منح 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء جائزة القي��ادة من 
قبل منظم��ة »C3« األمريكية يمثل 
اعترافًا دوليًا رفيع المس��توى بقدرات 
سموه القيادية في مختلف المجاالت.
جاء ذلك، ف��ي برقية تهنئ��ة تلقاها 
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء، من س��مو 
الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة 
بمناس��بة منح س��موه جائزة القيادة 

من قبل المنظمة.
وجاء في برقية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليف��ة: »إن الجهود الكبيرة 
التي يبذلها س��مو ولي العهد رئيس 

الوزراء  كانت واضحة للمجتمع الدولي 
ومثلت اعترافًا دوليًا رفيعًا وبارزًا من 
قب��ل المنظم��ة األمريكي��ة، بقدرات 
س��موه ف��ي قي��ادة فري��ق البحري��ن 

للتص��دي لفي��روس كورون��ا، والتي 
حققت نجاحًا مشهودًا وتقديرًا دوليًا 
عاليًا، باإلضافة إلى تأكيد دور سموه 
ف��ي تنمي��ة وتوطيد العالق��ات بين 
المتحدة  والواليات  البحري��ن  مملكة 
األمريكي��ة عل��ى كافة المس��تويات، 
وتنفي��ذ الرؤي��ة الملكي��ة الس��امية 
لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى، حفظه اهلل ورع��اه، في بث 
واألم��ن  والتعاي��ش  التس��امح  روح 

والسالم في العالم«.
 وأش��اد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، بالجهود التي يبذلها سمو 
ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء في 
تحقي��ق النهض��ة الش��املة لمملكة 
البحرين ف��ي مختلف المجاالت وإعالء 

شأن المملكة على كافة األصعدة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

 حميدان والحجري يستعرضان نتائج 
اجتماعات وزراء العمل بدول التعاون

التق��ى وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعية، جميل 
حميدان، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس 
وزراء العم��ل ومجل��س وزراء الش��ؤون االجتماعية 
ب��دول مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية، 
الدكتور عامر الحجري، حيث تم اس��تعراض نتائج 
االجتماع الس��ابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس 
التعاون، وكذلك اجتماع وزراء الشؤون االجتماعية 
بدول المجلس، فضاًل على بحث س��بل تطوير دور 
المكتب في تعزيز العمل الخليجي المش��ترك على 

صعيدي العمل والتنمية االجتماعية.
وأش��اد حميدان بدور المكتب ف��ي تعزيز التعاون 
بين الدول األعضاء، مؤك��دًا دعم مملكة البحرين 
للمكت��ب للقيام بدوره الخليج��ي، وحرصها الدائم 
على تعزي��ز العمل الخليجي المش��ترك بما يحقق 
تطلعات قادة دول المجلس وآمال شعوبه وخاصة 
فيم��ا يتعل��ق بتطوير وتكامل سياس��ات أس��واق 
العمل الخليجية وتطوير أنظمة الرعاية والحماية 

االجتماعية للمواطنين.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 

 خالد بن حمد يرعى مسابقة 
البحرين الوطنية للروبوت 10 اليوم

تنطلق اليوم فعاليات النس��خة العاش��رة من مسابقة 
البحري��ن الوطنية للروب��وت WRO 2021، تحت رعاية 
س��مو الش��يخ خالد ب��ن حم��د آل خليفة النائ��ب األول 
لرئي��س المجل��س األعلى للش��باب والرياض��ة رئيس 
الهيئ��ة العام��ة للرياض��ة رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة 
البحريني��ة، الت��ي تنظمها وزارة التربي��ة والتعليم في 
الفترة 26- 28 س��بتمبر الجاري، وذل��ك بصالة مدينة 

خليفة الرياضية.
وأعرب المدير العام لش��ؤون المدارس الدكتور محمد 
مب��ارك، ع��ن اعت��زاز وزارة التربية والتعلي��م بالرعاية 
الكريمة التي تلقاها المس��ابقة من لدن س��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة، منّوهًا بإس��هام المس��ابقة 

خالل الس��نوات الماضي��ة في تعزيز جه��ود الوزارة في 
مجال االبتكار واإلبداع واالهتمام بالذكاء االصطناعي، 
وإدراج ذلك في المناهج الدراسية واألنشطة التعليمية، 
وتعزيز روح التنافس ل��دى المدارس لتقديم أقصى ما 

لديها من إبداع في هذه المجاالت.
وأش��ار إل��ى أّن 154 طالب��ًا وطالب��ة سيش��اركون ف��ي 
المس��ابقة في نس��ختها الحالية، مش��ّكلين بذلك 54 
فريق��ًا من جمي��ع المراح��ل التعليمية م��ن المدارس 
الحكومي��ة والخاصة، وذلك عبر 3 فئات رئيس��ية: فئة 
الويدو والفئة العادية والفئة المفتوحة، كما سيشرف 
عل��ى عملية التحكيم 7 ح��كام متخصصون في مجاالت 

المسابقة.
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انطالق التصفيات الداخلية مطلع نوفمبر المقبل

 فتح باب التسجيل 
في جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف عن فتح 
باب التس��جيل في الدورة السادس��ة والعش��رين لجائزة 
البحري��ن الكبرى للقرآن الكريم، الت��ي تقام تحت رعاية 
كريمة م��ن لدن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وتستمر حتى 31 
أكتوبر المقبل، فيما تنطلق التصفيات الداخلية للجائزة 
ف��ي األول من نوفمبر المقبل، عل��ى أن ُتعقد التصفيات 

النهائية في النصف الثاني من يناير 2022.
وأك��د الوكي��ل المس��اعد للش��ؤون اإلس��المية بالوزارة 
الدكتور محمد القطان أن الدورة ال�26 من الجائزة وبعد 
انقضاء ربع قرن من��ذ انطالقتها في عام 1996، برعاية 
س��امية من صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليف��ة طيب اهلل ثراه تعتبر من أعرق مس��ابقات القرآن 
الكريم في البحري��ن، والتي توالى على رعايتها ودعمها 

وتشجيعها حكام هذا البلد المبارك.
وقال: »أس��أل اهلل أن تكون في ميزان حس��ناتهم ورفعة 
درجاتهم، وقد س��طر صاحب العظمة الش��يخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه في ذلك عبارته الشهيرة: 
)خدمة القرآن الكريم ش��رٌف ال يدانيه ش��رف(، واستمرت 
مس��يرة العطاء على يد صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وش��مل 
برعاية جاللت��ه الكريمة جائزة البحري��ن الكبرى للقرآن 
الكري��م، وتتش��رف وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف والمجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية بتنظيم 

الجائزة سنويًا«.
وأوض��ح القطان أن الهدف من الجائ��زة هو خدمة كتاب 
اهلل ع��زَّ وجلَّ والعناية به حفظًا وت��الوة وتعليمًا وعماًل، 
وقال: »نهدف إلى حّث الناش��ئة على حفظ كتاب اهلل عزَّ 
وجلَّ ومدارسته والعناية به، وتربية النشء على حقائق 
رة، وعلى مبادئ اإلس��الم  الكتاب العزيز والس��نة المطهَّ

وش��رائعه الس��محة، وتبني نوعيَّة متميِّ��زة من حفظة 
كت��اب اهلل وإعداده��م ليكونوا دعاة خي��ٍر وعامل إصالح 
ف��ي مجتمعه��م وأمتهم، وتعزي��ز حض��ور البحرين في 
المسابقات اإلقليمية والعالمية، والسعي لتحقيق مراكز 

متقدمة«.
وف��ي ما يتعل��ق بآلية عقد تصفيات المس��ابقة في ظل 
جائحة كورونا بّين القطان توجه اللجنة الدائمة للجائزة 
إلقام��ة كاف��ة تصفي��ات الجائزة عب��ر تقني��ة االتصال 
المرئ��ي »عن بعد« بما في ذلك الحفل الختامي، مراعاة 
لإلرش��ادات الصحية ف��ي ظل جائحة كورون��ا. كما أقرت 
اللجن��ة منح المس��ابقة القرآني��ة المحلي��ة الحائزة على 
المرك��ز األول جائزة خاصة تمنح لها في الحفل الختامي 

لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم.
وقال القطان: »إن إدارة ش��ؤون الق��رآن الكريم بالوزارة 
حمل��ت على عاتقها تدريب وتأهيل اللجان الفنية ولجان 
التحكي��م إلدارة الجائ��زة ف��ي هذه الدورة االس��تثنائية، 
لضمان سالس��ة وجودة تحكيم مش��اركات المتسابقين 

والمتسابقات«.
وأوض��ح أن المس��ابقات والف��روع ف��ي الجائ��زة تتن��وع 
لتتناسب مع كافة شرائح المجتمع، إذ تفتح باب مشاركة 
جمي��ع الفئات، لتبدأ من فرع حفظ القرآن الكريم كاماًل، 
م��ع بيان معاني مف��ردات الجزء األول من س��ورة البقرة 
لجمي��ع الجنس��يات وجمي��ع األعم��ار، يليه��ا ف��رع حفظ 
عش��رين جزءًا متتالية، ابتداًء من إحدى دفتي المصحف، 
مع بيان معاني مفردات س��ورة الرعد، جميع الجنس��يات 
بما ال يزيد ع��ن 25 عامًا ابتداًء بتاري��خ 1996/9/1، ثم 
فرع حفظ عش��رة أجزاء متتالي��ة، ابتداًء من إحدى دفتي 
المصحف، مع بيان معاني مفردات سورة األنفال للعشرة 
األولى )1-10(، أو سورة الروم للعشرة األخيرة )30-21(.  
وألصحاب الجنس��ية البحرينية ممن ال تزيد أعمارهم عن 

20 عامًا ابتداًء من 2001/9/1، ثم فرع حفظ 5 أجزاء: من 
سورة األحقاف إلى سورة الناس، مع بيان معاني مفردات 
سورة الحجرات  ألصحاب الجنسية البحرينية على أال تزيد 
أعماره��م عن 15 عامًا ابتداًء بتاريخ 2006/9/1، ثم فرع 
حفظ ثالثة أجزاء: من س��ورة المجادلة إلى سورة الناس، 
م��ع بيان معاني مفردات س��ورة الملك للبحرينيين ممن 

ال تزيد أعمارهم عن 13 عامًا ابتداًء بتاريخ 2008/9/1.
(: من سورة النبأ  أما فرع البراعم فيختص بحفظ )جزء عمَّ
إلى س��ورة الناس، مع بيان معاني مفردات سور الفاتحة 
واإلخ��الص والفل��ق والن��اس، للبحرينيين مم��ن ال تزيد 

أعمارهم عن 10 أعوام ابتداًء بتاريخ 2011/9/1.
وفي اس��تكمال ألن��واع الفئات المش��اركة فق��د حددت 
مسابقة رضوان: حفظ س��ورتي الرعد وإبراهيم مع بيان 
معاني مفرداتهما، لجميع الجنسيات ولجميع األعمار، ثم 
مسابقة التالوة وحس��ن األداء واإللمام بأحكام التجويد 
النظري��ة لجميع الجنس��يات ولمن ال تق��ل أعمارهم عن 
18 عام��ًا ابتداًء بتاري��خ 2003/9/1، أما مس��ابقة بيان 
لطلب��ة الم��دارس النظاميي��ن، فتتمثل ف��ي حفظ من 
س��ورة الملك إلى س��ورة نوح مع بيان معاني مفرداتها 
فهي لجميع الجنس��يات من طلبة الم��دارس النظاميين، 
في حين تأتي مس��ابقة أج��ران لذوي الهمم من أصحاب 
اإلعاقات الذهنية البسيطة: حفظ سورتي القدر، والبّينة، 
مع بيان معان��ي مفرداتهما لجميع الجنس��يات من17-

40 عام��ًا، وم��ن 2004/9/1 إل��ى 1981/9/1، ثم تأتي 
مسابقة غفران لنزالء دور اإلصالح والتأهيل: حفظ سورة 
مري��م مع بيان معاني مفرداتها، وحفظ أحاديث مختارة 
)مذكرة معتمدة من الجائزة( لجميع الجنسيات من نزالء 
دور اإلص��الح والتأهيل، ثم مس��ابقة س��لمان الفارس��ي 
للناطقي��ن بغير اللغ��ة العربية - الف��رع األول لحفظ 3 
أج��زاء األخيرة م��ع بيان معان��ي مفردات س��ورة الملك، 

للجنس��يات غير العربية من 12-18 عامًا من 2009/9/1 
إلى 2003/9/1، أما الفرع الثاني لحفظ جزء عم مع بيان 
معاني مفردات س��ور الفاتحة واإلخالص والفلق والناس 

فتختص ب�11 عامًا فأقل ابتداًء من تاريخ 2010/9/1.
وأوضح القطان أن تركيز أغلب المش��اركات في مسابقة 
الحفاظ بكافة فروعها، باإلضافة إلى مس��ابقة رضوان، 
كون هاتي��ن المس��ابقتين يقبل عليهما المتس��ابقون 
والمتس��ابقات بشكل كبير، ولفت إلى االهتمام بتجسيد 
مفهوم الش��راكة المجتمعية والتكامل بين وزارة العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف وبين كافة مؤسس��ات 

المجتمع المدني.
 وعنها ق��ال: »بفضل اهلل تعالى وم��ن منطلق التكامل 
بي��ن وزارات ومؤسس��ات الدول��ة حرصت الجائ��زة على 
عق��د الش��راكات خدم��ة لكتاب اهلل ع��ز وج��ل، وتعزيزًا 
ألهداف الجائزة، ومن أهم هذه الش��راكات الش��راكة مع 
وزارة التربية والتعليم في إقامة مس��ابقة خاصة لطلبة 
الم��دارس الحكومية والخاصة، باس��م )مس��ابقة بيان(، 
والش��راكة م��ع وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية في 
إقامة مس��ابقة خاصة لذوي الهمم من أصحاب اإلعاقات 
الذهنية البس��يطة، باس��م )مس��ابقة أجران(، والشراكة 
م��ع وزارة الداخلي��ة في إقامة مس��ابقة خاصة لنزالء دور 
اإلصالح والتأهيل، باس��م )مسابقة غفران(، ونتطلع إلى 

مزيد من الشراكات مستقباًل خدمة لديننا وبلدنا«.
ودع��ا القط��ان الراغبين ف��ي المش��اركة بالجائ��زة إلى 
 ،WWW.ISLAM.GOV.BH الموق��ع:  عل��ى  الدخ��ول 
واالطالع على كاف��ة الفروع واالش��تراطات الخاصة بكل 
فرع من فروع الجائزة، ومن ثم تعبئة استمارة التسجيل 
اإللكترونية، علمًا أن باب التسجيل ُيغلق في 31 أكتوبر، 
وأهاب بالجمهور الكريم المش��اركة الفاعلة في الجائزة، 

وتشجيع أبنائهم وأقاربهم على التسجيل فيها.

 »سوق العمل«: 6900 منشأة يخضع 
عمالها للفحص الطبي الدوري اإللزامي

أكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة 
تنظي��م س��وق العم��ل للعمليات 
ونظم المعلوم��ات علي الكوهجي 
ح��رص الهيئ��ة على تطبي��ق قرار 
إلزامي��ة الفح��ص الطب��ي الدوري 
الصناعية  المح��اّل  ف��ي  للعاملين 
والتجاري��ة، مش��يرًا إل��ى أن القرار 
يغط��ي ما يق��ارب 6900 منش��أة 
تعم��ل في القطاعات ذات العالقة 

بالصحة العامة.
ولفت إلى أن دور الهيئة في تنفيذ 
الدوري،  الطب��ي  الفحص  إلزامي��ة 
يتمثل في التحقق من مدى التزام 
المؤسس��ات بتنفيذ القرار، مشيرًا 
إلى أن نظام إدارة العمالة الوافدة 
»EMS« يقوم بإرس��ال إش��عارات 
ألصح��اب  تذكيري��ة  إلكتروني��ة 
العم��ل على ش��كل رس��ائل نصية 
المسجلة  لألرقام   »SMS« قصيرة 
ف��ي نظ��ام الهيئة وكذلك إرس��ال 
بريد إلكتروني قبل شهر من موعد 
انته��اء الفحص الطبي للعامل مع 
التعري��ف بالمؤسس��ات الصحي��ة 
الفح��ص  بإج��راء  له��ا  المص��رح 
للعاملي��ن بالمهن الت��ي تمارس 
في المح��اّل التجاري��ة والصناعية 

ذات العالقة بالصحة العامة.
وق��ال: »ف��ي ح��ال ل��م يس��تجب 
صاحب العم��ل بإجراء فحص طبي 
جدي��د للعام��ل حتى ي��وم انتهاء 
مدة الفحص، يتم إرس��ال إش��عار 
إلكتروني جديد على ش��كل رسالة 
نصي��ة قصي��رة وبري��د إلكتروني 
يفي��د بانته��اء ش��هادة الفح��ص 
الطبي للعامل، وعدم جواز مباشرة 
العام��ل لعمل��ه إل��ى حي��ن إجراء 

الفحص الطبي الجديد«.
وأضاف أنه إلج��راء الفحص الطبي 

للعاملين يجب على صاحب العمل 
الدخول إلى موقع هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية والتس��جيل 
عبر نافذة الفحص الطبي الدوري، 
حي��ث يت��م م��ن خالله��ا تزويده 
بم��كان إج��راء الفح��ص وموع��د 

إجرائه.
وج��دد التأكي��د أن��ه في ح��ال لم 
يلت��زم صاح��ب العم��ل بالفحص 
ال��دوري للعاملي��ن فإن��ه ال يجوز 
للعام��ل -بحس��ب الق��رار الصادر 
عن وزيرة الصحة- االس��تمرار في 
مباشرة العمل إذا انتهت صالحية 
الشهادة، ما لم يتم الحصول على 
ش��هادة جديدة، أما في حال إجراء 
الفحص فسيتم بالتعاون مع وزارة 
الصح��ة لتحدي��ث س��جل العام��ل 

بصورة تلقائية في نظام الهيئة.
وأكد التزام الهيئة بتنفيذ وتطبيق 
هذه اإلجراءات والقرارات بالتعاون 
والجه��ات  الصح��ة  وزارة  م��ع 
الحكومي��ة المختلف��ة إل��ى جانب 
القط��اع الخاص وأصح��اب المحال 

الصناعية والتجارية.
يشار إلى أن القرار الوزاري رقم 15 
الصادر ع��ن وزيرة الصحة بش��أن 

تنظي��م الفح��ص الطب��ي الدوري 
الصناعية  المح��اّل  ف��ي  للعاملين 
والتجاري��ة ذات العالق��ة بالصحة 
العام��ة ينص على الت��زام صاحب 
العم��ل بتوقي��ع الفح��ص الطبي 
س��نتين  كل  للعاملي��ن  ال��دوري 
للتأك��د من خلوهم م��ن األمراض 

السارية.
وتش��مل إلزامية الفحص -بحسب 
الق��رار- المح��اّل والمنش��آت ذات 
العام��ة، مثل  العالق��ة بالصح��ة 
محاّل الحالق��ة والتجميل واللياقة 
البدني��ة والتدليك )المس��اج( وبيع 
األغذية  وتداول وتصني��ع وتعبئة 
والفن��ادق وغيره��ا، ولالطالع على 
قائمة المهن التي يشملها القرار 
يرج��ى زي��ارة الموق��ع اإللكتروني 
www. لهيئة تنظيم س��وق العمل

 lmra.bh
يذكر أن هذه اإلج��راءات تأتي في 
ض��وء حرص الحكوم��ة، في تعزيز 
جه��ود الصح��ة العام��ة وحماي��ة 
األف��راد والحفاظ على س��المتهم 
والحد من فرص انتش��ار األمراض 
المعدية بما يحفظ صحة وسالمة 

الجميع.

علي الكوهجي

 بن دينه: تفعيل التعاون مع »الطاقة الذرية«
 لدرء المخاطر والتهديدات النووية

بح��ث المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ الرئيس 
التنفي��ذي للمجلس األعلى للبيئة الدكتور محمد 
بن دينه، عالقات التعاون والتنسيق بين البحرين 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها 
وتطويرها، بما ف��ي ذلك أهمية تفعيل التعاون 
ودعم الجهود الدولية المش��تركة، لدرء المخاطر 
والتهديدات النووية وتفعيل خطط الطوارئ في 
مقاب��ل التصدي لوق��وع أية حوادث أو تس��ربات 

إشعاعية ضارة باإلنسان والبيئة.
جاء ذلك، خالل لقائه المدير عام الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بحضور المندوب 
الدائ��م ل��دى الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذرية 
الدكت��ور يوس��ف بوجي��ري، على هام��ش الدورة 
العادية ال���65 للمؤتمر الع��ام للوكالة الدولية 
للطاق��ة الذري��ة ف��ي فيين��ا، حيث تم مناقش��ة 
القضاي��ا الملح��ة العالمية المتصل��ة بتأثيرات 
التغير المناخي وس��بل تعزيز دور االس��تخدامات 

السلمية للمواد النووية في هذا الصعيد. 
وأثن��ى المبعوث الخ��اص للمناخ، عل��ى الجهود 
الكبي��رة الت��ي بذلها مدير ع��ام الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية خالل فترة إدارته للوكالة، مشيدًا 
بما قامت به خالل جائحة كورونا من حرص على 
إتمام العمل والمش��اريع ب��كل اهتمام وفعالية 

واحتراف. 
من جانبه أثن��ى المندوب الدائ��م للبحرين لدى 
الوكال��ة الدولية للطاقة الذري��ة بالبيان الصادر 
ع��ن المجلس ال��وزاري ل��دول مجل��س التعاون 
الخليجي في دورت��ه األخيرة المنعقدة بالرياض، 

حيث عب��ر عن قل��ق دول المجلس من اس��تمرار 
إيران ف��ي عدم الوف��اء بالتزاماته��ا وتجاوزاتها 
برفع نس��ب تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حاجة 
االستخدامات السلمية وضرورة عودتها للتعاون 

الكامل مع الوكالة.
وأك��دت دول المجل��س عل��ى ضرورة أن تش��مل 
مفاوضات الملف النووي االيراني، وأية مفاوضات 
مستقبلية على معالجة لمسائل جوهرية وحيوية 
متصلة بسلوك إيران المزعزع الستقرار المنطقة، 

كون ملف البرنامج النووي اإليراني مرتبطًا بأمن 
وس��المة واستقرار دول المنطقة، ومن هنا تأتي 
الضرورة لمشاركة دول مجلس التعاون في تلك 
المفاوض��ات واالجتماع��ات اإلقليمي��ة والدولية 
المتعلق��ة في ه��ذا الش��أن، واس��تعداد دولها 
للتعاون والتعامل بش��كل ج��دي وفعال مع هذا 
الملف بما يتوافق مع القرارات األممية والشرعية 
الدولية، إضاف��ة إلى جميع المرجعيات القانونية 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رنا بنت عيسى: إنجازات كبيرة 
للبحرين في مجال البيئة

أك��دت األمين الع��ام لمجلس التعليم العال��ي نائب رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعي��ج آل خليف��ة أن البحرين بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، تول��ي اهتمامًا 
كبي��رًا بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأن الحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد حقق��ت تقدمًا كبيرًا في هذه 
المجاالت، حيث قامت بدمج أهداف التنمية المستدامة 2030 التي 
حددته��ا الجمعية العامة لألمم المتح��دة في خطة عمل الحكومة 

ورؤيتها االقتصادية 2030.
وأضافت خالل مشاركتها كعضو رفيع المستوى في مؤتمر التحول 
الرقمي الذي نظمه برنامج األمم المتحدة للبيئة أن البحرين قامت 
بتنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم حماية البيئة والحفاظ عليها، 
ومن بينها إس��تراتيجية البحرين الوطنية للبيئة، وإنش��اء المجلس 
األعلى للبيئة، واستضافة برنامج األمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى 

عقد المؤتمرات التي تصب في هذا اإلطار.
وأش��ارت إلى أن التعلي��م العالي في البحري��ن ومختلف دول العالم 
اس��تفاد من التحول الرقمي، حيث ساعدت تقنيات التعلم عن بعد 
في اس��تمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد19(. وش��ددت األمين العام على أن مضاعفة رقمنة مشهد 
التعليم العالي تصب في دعم جهود مواجهة الجائحة وما صاحبها 
من تحديات بيئية إضافي��ة، مؤكدًة ضرورة تعليم األجيال القادمة 
وتجهيزه��ا وإعدادها بالمعرف��ة الالزمة، لكي يصبحوا مس��ؤولين 
عن اس��تدامة ه��ذا الكوكب، من خالل دمج العقلي��ة الموجهة نحو 

االستدامة بشكل أفضل في األوساط األكاديمية والتعليم العالي.

وزير التربية يبحث مع الصالح 
 ترتيبات تدشين وثيقة
تطوير التعليم عربيًا

اس��تقبل وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي، عضو مجلس 
النواب عضو البرلمان العربي ممدوح الصالح، حيث تم بحث ترتيبات 
تدش��ين وثيق��ة تطوي��ر التعليم ف��ي العال��م العربي الت��ي أعدها 
البرلمان العربي، وتهدف إلى إقامة أنظمة تعليمية عربية متطورة، 
واس��تيعاب المتغيرات الحديثة ف��ي مجال التعلي��م بجميع مراحله، 
وتعزي��ز مكان��ة البحث العلم��ي. كما ته��دف إلى مواكب��ة تطورات 
مجتم��ع المعرفة وث��ورة االتصاالت وتكنولوجي��ا المعلومات، وأطلع 
الوزي��ر النائب على الجهود الت��ي تبذلها الوزارة لالرتق��اء بالعملية 

التعليمية، وناقش معه خطة الوزارة اإلنشائية.
يذكر أنه قد تمت مناقش��ة وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي 
خالل اجتم��اع وزراء التعليم ف��ي الدول العربية، الذي عقد برئاس��ة 

المملكة العربية السعودية الشقيقة في 23 سبتمبر 2020.
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د. صفاء إبراهيم العلوي

حروف

هناك فرق بين المستشار الثقافي والمستشار األكاديمي
نس��مع كثيرًا عن وظيفة المستشارين الثقافيين في 
الخ��ارج وهم  يعمل��ون حقيقة في ملحقي��ات ثقافية 
تكون تابعة لس��فارات دولة البحري��ن بالخارج وكان 
يطلق عليهم س��ابقًا مس��مى »الملح��ق الثقافي في 
الخارج«، وهم في األساس أيضًا كوادر يتم ترشيحهم 
واختيارهم وتعيينهم من قبل وزارة التربية والتعليم، 
ولك��ن على حد علمي إن هذه الوظيفة ال يتم اإلعالن 
عنها إذا أصبحت ش��اغرة وال توجد لها معايير ثقافية 
م��ن ضم��ن االختيار وال س��معت في ي��وم أنه توجد 

اختبارات تحديد للمستوى الثقافي للمرشحين! 
إذًا س��ؤالي هنا، كيف يتم اختياره��م، وهل هم فعاًل 
مستش��ارون ثقافي��ون أم مستش��ارون أكاديميون؟ 
وم��ن هي الجه��ة الحقيقية المختص��ة التي يجب أن 

ترشحهم وتعينهم؟
دعونا نعّرف أواًل »المستشار الثقافي«: هو دبلوماسي 
يج��ب أن يتمتع ببعد ثقافي عمي��ق بحيث إنه يكون 
مثقفًا حقيقيا ملمًا بالجوانب الثقافية لبلده مس��ّوقًا 

لوجهة بلده الثقافية والحضارية وممثاًل دبلوماس��يًا 
لثقافتها، يس��عى دائمًا لتوطي��د العالقات الثقافية 
والفنية بين بلده والبلد الذي يبعث له، وهو المسؤول 
عن متابعة األنش��طة الثقافية بي��ن البلدين وملمًا 
بالحركة الثقافية سواء كانت في مجال األدب أو الفن 
أو الت��راث، فهو باختصار هو األنموذج للدبلوماس��ي 
الثقاف��ي ورج��ل الثقافة م��ن الطراز األول، الس��ؤال، 
هل المستش��ار الثقافي الذي يت��م تعيينه من وزارة 
التربية والتعليم هو من تتوفر به كل هذه المميزات 

والشروط؟
بالنسبة إلي درس��ت بالخارج وفي ثالث دول مختلفة 
وتعاملت مع مستش��ارين ثقافيين ع��دة ولألمانة ال 
أنتقص م��ن عملهم ف��ي المجال األكاديم��ي وأعلم 
جيدًا أن مجموعة كبيرة منهم تس��عى لحل مشكالت 
الط��الب ف��ي جامعاته��م وتس��هيل آلي��ات قبولهم 
وتس��جيلهم وكيفية توفير سكنهم والتأمين الصحي 
وكل ما يخص الطالب في الخارج في المجال التربوي 

أو األكاديمي ألوضح من هنا أن طبيعة عملهم ليست 
ثقافية بل أكاديمية وأن طبيعة عملهم مختلفة عن 
مس��مياتهم التي يجب أن تتبدل اس��تنادًا ألدوارهم 

الحقيقية!
إن وج��ود مستش��ار أكاديمي يت��م تعيين��ه للطلبة 
بالخارج من قبل وزارة التربي��ة والتعليم أمر ضروري 
ومه��م للغاي��ة، إلى جانب أن وجود مستش��ار ثقافي 
أو الدبلوماس��ي الثقاف��ي أم��ر ض��روري للغاي��ة في 
مجال تفعيل القوى الناعمة والدبلوماس��ية الثقافية 
بي��ن ال��دول، إذا اقترح أن يبّدل مس��مى المستش��ار 
الثقاف��ي المرش��ح من قب��ل وزارة التربي��ة والتعليم 
إلى مستش��ار أكاديمي أما وظيفة المستشار الثقافي 
أو الدبلوماس��ي الثقاف��ي فيجب أن تنس��ب إلى وزارة 
الخارجية ويت��م اختياره من قبل لجنة مش��تركة من 
قب��ل وزارة الخارجية وهيئة البحري��ن للثقافة واآلثار، 
ألنه حان الوقت أن نفرق بين المستش��ار األكاديمي 

والمستشار الثقافي!

السعودية.. هي لنا دار
يصعب الحديث عن المملكة العربية السعودية، فالمملكة العربية السعودية 
هي الش��قيقة الكبرى، صاحب��ة الفزعات والمواقف التاريخي��ة والمصيرية، قلب 

الوطن العربي، والعمق اإلستراتيجي. 
وللمملك��ة العربية الس��عودية مكان وأث��ر في قلب كل بحرين��ي، ولها أفضال 
ال تع��د وال تحصى، ولربما وأنا أكتب هذا المقال أتذكر كلمات س��يدي صاحب 
الس��مو الملكي األمير الراحل خليفة بن س��لمان آل خليف��ة عن الدور المفصلي 
للمملكة العربية الس��عودية و »فزعاتها« المتك��ررة ووقوفها مع البحرين في 
العدي��د من المواق��ف، ومازالت كلمات س��موه رحمه اهلل تطرق ب��اب ذاكرتي 
وهو يوصي كل رواد مجلس��ه بحفظ هذا الدين، وتسخير كافة طاقاته وموارده 

لخدمة المملكة العربية السعودية. 
روى لن��ا الفقيد الراحل مواق��ف عديدة للمملكة العربية الس��عودية بتفاصيل 
مؤثرة تجعلنا نش��عر بأن السعودية هي سند وذخر لنا، وروى لنا فقيدنا الراحل 
رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته مواقف مصيرية لن ينساها التاريخ ولن ننساها 
نح��ن، تدخلت فيها المملكة العربية الس��عودية لحفظ أمن المملكة، والدفاع 

عنه��ا، ومواق��ف أكثر وأكثر من أج��ل دعم البحرين في مواق��ف دولية وإقليمية 
وخليجية. 

وكذل��ك ه��و ملكنا وقائدن��ا حمد بن عيس��ى آل خليفة، يذكرنا ف��ي كل موقف 
ب��األدوار الجليل��ة للمملك��ة العربية الس��عودية، ويوض��ح لنا بأن م��ا يربطنا 
بالش��قيقة السعودية هو دم وتاريخ ومس��تقبل مشترك، ويحثنا جاللته حفظه 
اهلل عل��ى حفظ الدي��ن للمملك��ة العربية الس��عودية ألجل عظيم م��ا قدمته 

للمملكة البحرين. 

رأيي المتواضع
نؤم��ن بأن الس��عودية »لن��ا دار«، ونعرف بأنه ليس ش��عارًا خاص��ًا لالحتفال 
باليوم الوطني السعودي، وهو ليس ألهل السعودية ومواطنيها الكرام وحسب، 

فالسعودية دار لنا جميعًا، فهي الحليفة وهي السند. 
وكل عام والمملكة العربية الس��عودية »دار لنا« وكل عام والسعودية في خير 

وتقدم وأمن وأمان، وكل عام والسعودية »فوق هام السحب«.

أيهما الخطر.. إسرائيل أم إيران؟

منذ الس��اعة األولى التي أعلنت فيها بعض دول مجلس 
التعاون الخليجي إقامة عالقات دبلوماس��ية بينها وبين 
دولة إس��رائيل عمد أتباع النظام اإليراني إلى نشر فكرة 
أن ه��ذه ال��دول وبالتعاون مع إس��رائيل والدول الكبرى 
عمل��ت وتعم��ل باجتهاد عل��ى تنفيذ خطة ت��ؤدي إلى 
اقتناع الخليجيين والعرب والمسلمين عمومًا بأن إيران 

هي الخطر وليس إسرائيل. 
ه��ذه المقولة يتم التأكيد عليها بش��كل مبالغ فيه في 
هذه الفترة على وجه الخص��وص وإبرازها في كل ندوة 
يقيمها أتباع النظام اإليراني في كل مكان، وكل مشاركة 
تلفزيوني��ة أو إذاعية، وفي كل مق��ال وتغريدة، والغاية 
ه��ي القول بأن إي��ران مظلومة وأن ال��دول التي أقامت 
عالقات دبوماسية مع إسرائيل مخطئة في قرارها وأنها 
إن أرادت »األمان واالس��تقرار والنم��و والتقدم والخير.. 
والجن��ة« ف��إن عليها أن تقط��ع عالقاتها مع إس��رائيل 

وتعاديها وتقيمها مع إيران!
لك��ن ألن ه��ذا الذي يقولون��ه غير صحيح وغي��ر واقعي 
لذا فإنهم ال يس��تطيعون به س��وى إقناع عدد قليل من 
الذين ال عالقة لهم بالسياسة وال يدركون التطورات في 
المنطق��ة وعلى غير علم بنوايا وأفع��ال النظام اإليراني 
ال��ذي ل��م يتمكن خالل أربع��ة عقود وني��ف من تقديم 
نفس��ه كمثال ونموذج، وعمل واجتهد ف��ي تنفير دول 

المنطقة منه.
هذا قول مؤلم ولكنه لألس��ف حقيقة، فالنظام اإليراني 
لم »يلعبها صح« ولم يأت جيرانه منه سوى األذى، حيث 
ظل يهدده��ا في كل حين وال يمر علي��ه يوم إال ويعلن 
فيه عن تمكن��ه من صناعة وإنت��اج صواريخ يقول إنها 
ق��ادرة لو أراد على تدمي��ر كل دول المنطقة. وليس من 
عاق��ل إال ويؤمن ب��أن الصواريخ والمس��يرات المفخخة 
التي يطلقها الحوثيون على الس��عودية ومثيالتها التي 
يهدد بها »حزب اهلل« كل من يختلف معه هي من نتاج 

النظام اإليراني. 
لو أن أرب��اب النظام اإليراني يري��دون الظفر بالعالقات 
الطبيعي��ة مع دول التعاون بداًل من ظفر إس��رائيل بها 

فإنهم يعرفون الطريق إلى ذلك.

 قانون التنفيذ الجديد 
يحسم الجدل في المواد 

المدنية والتجارية
يس��تحدث المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار 
قان��ون التنفيذ ف��ي الم��واد المدنية والتجاري��ة، نظامًا 
قانوني��ًا جديدًا، من خالل إيجاد مس��ارات متخصصة أكثر 
سالسة وفاعلية عبر اختصار اإلجراءات وسرعة مباشرتها 
والذي يمثل تغييرًا جوهري��ًا وجذريًا في النظام اإلجرائي 

للتنفيذ من بعد هذا التاريخ.
نالحظ أن بعض مواقع التواص��ل االجتماعي ركزت على 
نقط��ة إلغ��اء حب��س المدي��ن أو القبض علي��ه واقتصار 
التنفيذ على أموال��ه فقط، والتي اعتبرها البعض مأخذًا 
على القانون الجديد، وال أعتبرها شخصيًا جوهرية أساسًا، 
وقد أش��ير إلى النقاط التالية من باب التجربة الشخصية 
في المحاكم التجارية وليس من باب التنظير في القانون 
والذي أدعه تمامًا وأتركه إلى أهل االختصاص لمناقشة 
بن��وده وأحكامه القضائي��ة، حيث إن إلق��اء القبض على 
بعض األش��خاص والذين تسببوا بخسارات مالية لبعض 
الشركات أو األفراد يكون آخر خيار بعد استنفاد المحاكم 
وأعل��ى درجات التنفيذ كل الس��بل، إلرغ��ام المدين على 
الدفع وتالفي خيار التقس��يط باإلضاف��ة إلى أن للقاضي 
ف��ي المحاك��م البحرينية الس��لطة القضائي��ة المطلقة 
ف��ي تقييم ط��رق التنفيذ مع األخذ بعي��ن االعتبار الرأفة 
بالمواطن البحريني دون س��واه وهو بال شك ميزة مهمة 
حتى لو تقاطعت مع خس��ارات البعض متسببة بخسارات 

إضافية.
الكثي��رون غفلوا عن أهم نقطة جوهرية قد تغير مس��ار 
التنفيذ وتحمي أيضًا األنش��طة التجارية مستقباًل، وهي 
بن��د واضح وصريح لوض��ع نظام لإلفص��اح المالي والذي 
يحدد نش��اط األش��خاص والش��ركات الذي��ن يعتمدون 
سياسة اإلفالس نظريًا لكنهم يقومون بتهريب أموالهم 
عملي��ًا لحس��ابات وش��ركات جدي��دة أو حتى لحس��ابات 
أقاربه��م، حي��ث ش��هدنا كثيرًا س��لفًا أنه ف��ي وقت رفع 
الدع��وى، أن المدع��ى عليه يملك أموااًل وس��يولة ولربما 
عق��ارات إلى حين إص��دار الحكم ضد المدع��ى عليه وقد 
يك��ون أفلس تمامًا وأفرغ جميع حس��اباته من الس��يولة 
المالية لعدم وج��ود الضمان المالي الكافي للتس��ديد، 
حيث سيكون قانون التنفيذ الجديد لهم بالمرصاد بحيث 

يتم محاسبتهم جنائيًا!!
القان��ون القدي��م كان يعتبر أن هذه النقط��ة القانونية 
ليس لها حل أو سند قانوني حتى باإلمكان االعتماد عليه 
لحل��ه، لكن مع إقرار قانون التنفيذ الجديد والذي س��يتم 
العمل به بشكل أكثر جدية، سيقوم بحل إشكال الشركات 
التي تقوم بإغالق الس��جل التجاري وتفتح سجلت جديدة 
برقم جديد تمارس فيه نفس النش��اط فقط لتهرب من 
المديونيات أو لمحاولة إيق��اف عملية المطالبة المالية، 
وال يسعني إال أن أشكر المكتب القانوني للمحامي سعيد 
الس��رحان على توضيح هذه النق��اط والتي آمل بأن تعم 

الفائدة على الجميع.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

جائزة القيادة.. للقائد بوعيسى
جائ��زة القيادة الت��ي قدمتها منظمة C3 األمريكية لصاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل لها »داللة عالمية« 
هام��ة، تتمث��ل بإبراز مكان��ة مملكة البحرين الت��ي تبوأتها عل��ى صعيد مواجهة 

فيروس كورونا من خالل القيادة الناجحة لألمير سلمان. 
من��ح س��موه هذه الجائزة تأكي��د على الثقة الت��ي منحها جاللة المل��ك حفظه اهلل 
وش��عب البحرين لس��مو األمير بوعيس��ى حينما بدأ تحركاته االس��تباقية من خالل 
تش��كيله للفريق الوطني وقيادته الحكومة وفري��ق البحرين قبل ظهور حالة واحدة 

في البحرين، الثقة بأن جهود األمير ستحمي الوطن وأبناءه ومن يقيم فيه. 
وبالفعل، الجهود التي بذلها القائد بوعيس��ى أوصلتن��ا اليوم لمرحلة يضرب فيها 
العال��م المث��ل بالبحرين ف��ي كيفية تعاملها م��ع الفيروس، وكي��ف تحركت جميع 
الجهات المس��ؤولة تحت قيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء للتعامل مع المراحل 
المختلف��ة لتطورات الفي��روس، وكيف كان��ت عملية االحتواء وعملي��ات المواجهة 
والتعام��ل مع تصاعد المنحنى في فترة حرجة جدًا بما جعل األمور تعود بمنحنيات 

طبيعية وصواًل إلى شبه انتهاء االنتشار السريع للوباء كما نرى اليوم. 
هذا التقدير الدولي لم يأِت من فراغ، إذ هو نتيجة لعديد من اإلشادات الدولية 
لجه��ات تابع��ت جهود البحرين وأس��لوب قي��ادة األزمات ال��ذي انتهجه األمير 

س��لمان بن حمد، ب��دءًا من منظمة الصح��ة العالمية الت��ي رأى مديرها العام 
ما فعلت��ه البحرين تحت قيادة بوعيس��ى بعينيه، مرورًا بإش��ادات دول عديدة 
ش��قيقة وصديقة، وأيضًا ش��هادات مختلفة ومتعددة ومتنوعة تدعو لدراس��ة 
الطريق��ة البحرينية في التعامل مع الفيروس وص��واًل إلى هذا التقدير من أحد 

أبرز المنظمات األمريكية. 
كل جهد مميز تقوم به منظومات عمل للتعامل مع أزمات لها تداعيات خطيرة، 
وأيض��ًا كل مش��اريع مبهرة تحق��ق أهدافها بطرق الفتة لألنظ��ار، كلها أمور ال 
تحصل دون وجود قيادة متقدمة تتميز بأس��لوب ذكي في إدارة البشر وتوجيه 
قدراته��م ضم��ن اتجاهات مؤثرة مبني��ة على قرارات صحيح��ة ال تصدر إال عن 
قائد مميز، وهذا هو الذي قدمه األمير س��لمان بن حمد لجميع من تابع إدارته 
وجهوده والتي ال تقف فق��ط عند صناعته النجاح للبحرين في مواجهة كورونا، 
بل تتش��عب لتش��مل طرق إدارته للحكوم��ة وتطويره للكثير من ممارس��اتها 
وأساليبها واستراتيجياتها عبر أجهزتها المختلفة، باإلضافة لتطويره الطاقات 

البشرية وتمكين الشباب وصناعة مستقبل مبشر للبحرين. 
خال��ص التهنئة نرفعها لمقام األمير س��لمان بن حمد، وكلن��ا ثقة بأن هذا القائد 

سيحقق بجهوده وتفكيره وأسلوب عمله الكثير لهذا الوطن الغالي وشعبه.

تكريم ولي العهد رئيس الوزراء تكريم لكل فريق البحرين
منذ اليوم األول لتعيين س��مو ولي العهد صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
رئيس��ًا للوزراء وضع س��موه خارطة طريق واضحة 
المعالم واألهداف الس��تراتيجية العمل الحكومي 

في المرحلة المقبلة. 
االستراتيجية التي أعلنها سموه كانت تحمل في 
طياتها المستقبل والعزم الذي اليلين في تحويل 
التحدي��ات إلى منجزات، وهكذا دأب س��موه الذي 
أحب التحدي وعش��ق اإلنجاز، والتفاؤل بمستقبٍل 
واعد للوطن ولكافة أبنائه لتكون مملكة البحرين 

دومًا واحة األمن واألمان واالستقرار. 
وق��د اختزل س��موه رؤيته المس��تقبلية للبحرين 
بقول��ه في أول تصريح  لس��موه لدى لقاء رؤس��اء 
تحرير الصحف المحلية عقب تعيين سموه رئيسًا 
لل��وزراء  إن »البحرين يجب أن تك��ون قصة نجاح 

ف��ي خدمة المواطن وتمكين��ه«. و »أن المواطنة 
فوق أي انتماء، وتمكين المواطنين جميعهم لما 
في��ه الخير للوطن وفق الكف��اءة والوالء للوطن«. 
وقد لمس��نا ب��ل ونعيش جميعًا طرف��ًا من قصة 
النجاح الت��ي حققها فريق البحرين بقيادة س��مو 
ولي العهد رئيس ال��وزراء في التعامل مع جائحة 
كورونا وكيف تحول التحدي إلى إنجاز أش��ادت به 
منظم��ة الصحة العالمية في الوق��ت الذي كانت 

تتزايد فيه اإلصابات بالعديد من الدول.
واليوم نحتفي ونحتفل جميعًا بمنح سموه جائزة 
القيادة من منظمة »C3«  األمريكية والتي جاءت 
تكريمًا إلنجازات سموه وقيادته الجهود الوطنية 
للتص��دي لجائحة فيروس كورون��ا، وتقديرًا لدور 
س��موه في تنمية وتوطي��د العالقات بين مملكة 
البحري��ن والوالي��ات المتح��دة، وتنفي��ذ الرؤي��ة 

الملكية الس��امية في التس��امح والتعايش والتي 
تشكل جوهر العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 

المفدى.
تكريم س��مو ولي العهد رئي��س الوزراء  ماهو  إال 
شاهد حي على جهود سموه الدؤوبة والمستمرة 
ف��ي خدم��ة البحري��ن تح��ت راي��ة جالل��ة الملك 
المفدى لتكون البحرين قصة نجاح بقيادة سموه 
لفري��ق البحري��ن، ويتعدى هذا التكريم ش��خص 
س��موه الكريم ليكون تكريمًا ل��كل بحريني على 
ه��ذه األرض الطيبة، ضمن فري��ق البحرين الذي 
يفخر بقيادة س��موه، فهنيئًا ل��كل فريق البحرين 
ه��ذا التكريم الذي  يؤكد أن اإلبداع والتفوق روح 
البحرين التي من خالله��ا تحقق النجاحات وتقف 

في مصاف الدول المشار لها بالبنان.
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سبتمبر الجاري

إدانة استهداف الحوثي 
للمدنيين بالسعودية

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
ــيــة  ــحــوثــي اإلرهــاب إطــــاق مــيــلــيــشــيــا ال
باتجاه  مفخختين  مسيرتين  طائرتين 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، في 
حياة  يستهدف  جبان  إرهــابــي  اعــتــداء 
المدنية،  والمنشآت  واآلمنين  األبــريــاء 
وأمـــــن واســـتـــقـــرار أراضــــــي الــمــمــلــكــة.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين 
المملكة  مــع  دائــًمــا  والمتضامن  الثابت 
العربية السعودية ضد كل ما يستهدف 
قوات  بيقظة  مشيدة  وسامتها،  أمنها 
ــســعــوديــة الــتــي  الـــدفـــاعـــات الــجــويــة ال
الطائرتين  وتدمير  اعتراض  من  تمكنت 

المسيرتين.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يبعث برقية شكر لسمو األميرة سبيكة
بعث ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــة شـــكر جوابية إلى 
قرينـــة عاهـــل البالد رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفة، رًدا على برقية سموها المهنئة 
بمناسبة منح ســـموه “جائزة القيادة” 
األميركيـــة،   ”C3“ منظمـــة  قبـــل  مـــن 
تكريًما إلنجازات ســـموه في مختلف 
المجـــاالت وقيادته الجهـــود الوطنية 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19(، والتـــي حققـــت نجاحا مشـــهودا 
وإشادات دولية، وتقديًرا لدور سموه 
فـــي تنميـــة وتوطيـــد العالقـــات بيـــن 
مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة علـــى المســـتويات كافـــة، 
تنفيـــذًا لـــرؤى وتطلعـــات عاهل البالد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 

عيسى آل خليفة، هذا نصها:
صاحبة السمو الملكي الوالدة العزيزة 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفـــة قرينـــة جاللـــة الملـــك المفدى 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها 

هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

تلقينـــا ببالغ الســـرور واالعتزاز برقية 

بمناســـبة  المهنئـــة  الكريمـــة  ســـموكم 
قبـــل  مـــن  القيـــادة”  “جائـــزة  منحنـــا 

منظمة “C3” األميركية.
ويســـعدنا أن نتقدم لســـموكم بأسمى 
مـــا  علـــى  والتقديـــر  الشـــكر  آيـــات 
تضمنتـــه برقية ســـموكم حفظكم هللا 
من مشـــاعر طيبة وصادقة هي محل 
عرفـــان وتقديـــر وامتنـــان دائـــم منـــا، 

ونؤكد لكم بأن ما تحقق من إنجازات 
بجهـــود  جـــاءت  البحريـــن،  لمملكـــة 
جماعية من فريق البحرين التي كان 
للمـــرأة البحرينية إســـهاٌم فاعل فيها، 
بفضـــل مـــا تحقـــق مـــن تقـــدم للمـــرأة 
وتوجيهاتكـــم  الكريمـــة  برعايتكـــم 
الســـديدة. كمـــا نســـأل هللا أن يوفقنا 
دومـــًا إلـــى بـــذل المزيد مـــن الجهود؛ 
لتحقيق تطلعات ورؤى سيدي الوالد 
العزيز حضـــرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه بما 
يحقق النماء واالزدهار لوطننا العزيز 

وأبنائه الكرام.
وفـــي الختـــام، تقبلـــوا ســـموكم منـــا 
عظيـــم الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان، 
داعيـــًا هللا العلـــي القديـــر أن يحفـــظ 
ســـموكم وأن يمدكـــم بعونه وتوفيقه 
الصحـــة  موفـــور  عليكـــم  يديـــم  وأن 

والسعادة وطول العمر.
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تلقـــى ولي العهد نائـــب القائد األعلـــى رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة من رئيس الحـــرس الوطني 
الفريـــق أول ركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى آل 
خليفة، بمناسبة منح سموه جائزة القيادة من منظمة 
“C3” األميركية. وأكد ســـمو رئيـــس الحرس الوطني 
أن التكريـــم هـــو تقدير لـــدور صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
القيـــادي الرائد في تحقيـــق التنمية واالزدهار بمملكة 
البحرين، كما أنه يأتي عرفانا بنجاح ســـموه المشهود 
فـــي قيادة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا 

)كوفيـــد 19( وتعزيـــز مســـتويات الرعايـــة الصحيـــة 
في مملكـــة البحرين، وتقديرا كذلك لدور ســـموه في 
توطيـــد العالقـــات بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقة على كل المســـتويات، 
وتنفيـــذ الرؤية الملكية التي تشـــكل جوهر المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل البـــالد القائد األعلى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
داعيـــا المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموه ويســـدد 
خطـــاه لخدمة وطننا الغالي وتحقيق مزيد من النماء 
فـــي ظـــل العهد الزاهـــر لصاحب الجاللـــة عاهل البالد 

القائد األعلى.

تلقى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، برقيـــة تهنئة من وزير الديوان الملكي الشـــيخ 
خالـــد بن أحمد آل خليفة؛ بمناســـبة منح ســـموه جائـــزة القيادة من 
منظمـــة c3 األميركيـــة، رفـــع فيهـــا خالـــص التهنئـــة والتبريك بمنح 
ســـموه هذه الجائزة، مؤكدا جدارة ســـمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء بنيـــل أعلى مراتـــب التقدير للـــدور الكبير الـــذي ينهض به 
ســـموه في قيـــادة الحياة اليومية لشـــعب البحريـــن الحبيب، داعيا 
هللا أن يحفظ ســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه 

موفور الصحة والعافية.

سمو رئيس الحرس الوطني: التكريم تقدير 
لنجاح سمو ولي العهد رئيس الوزراء

وزير الديوان الملكي: سمو 
ولي العهد رئيس الوزراء جدير 

بنيل أعلى مراتب التقدير

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيمسمو ولي العهد رئيس الوزراء

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من التهاني
تلقـــى ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة مزيًدا من برقيات التهنئة 
مـــن الـــوزراء وكبـــار المســـؤولين بالمملكة 
بمناســـبة منح ســـموه “جائزة القيادة” من 
منظمة “C3” األميركيـــة تكريًما إلنجازات 
ســـموه فـــي مختلـــف المجـــاالت وقيادتـــه 
للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد 19(، والتي حققت نجاًحا مشهوًدا 
وإشـــادات دوليـــة، وتقديـــًرا لـــدور ســـموه 
فـــي تنمية وتوطيد العالقـــات بين مملكة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية 
علـــى جميـــع المســـتويات، تنفيـــًذا لـــرؤى 
وتطلعـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكـــدوا في البرقيـــات أن اإلنجاز الريادي 
يبعـــث على الفخر واالعتـــزاز، حيث جعل 
ســـموه الطموح واقًعـــا والتحديات إنجاًزا 
والتميـــز والريـــادة هدًفـــا، داعيـــن المولى 
عـــز وجل أن يحفظ ســـموه ويوفقه لمزيد 
مـــن اإلنجازات والنجاحـــات لرفعة الوطن 
العزيـــز فـــي ظـــل قيـــادة صاحـــب الجاللة 

ملك البالد.
وتلقى سموه برقيات التهنئة من كل من:

ســـمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل 
خليفة مستشار صاحب الجاللة الملك

سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل 
خليفة

ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 

الوزراء
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن محمد 

آل خليفة
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بن عيســـى 
آل خليفة نائب رئيـــس االتحاد البحريني 

لكرة القدم
ســـمو الشـــيخة نورة بنت احمد بن محمد 

آل خليفة
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العريـــض  جـــواد 

الوزراء
المستشـــار عبدهللا البوعينين نائب رئيس 
المجلـــس األعلـــى للقضاء رئيـــس محكمة 

التمييز
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة

الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن راشـــد آل خليفة 
رئيس مجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  فخـــرو  حســـن 
للشؤون االقتصادية

بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل  الشـــيخ خالـــد 
خليفـــة مستشـــار جاللـــة الملـــك للشـــؤون 

الدبلوماسية
نبيل الحمر مستشـــار جاللة الملك لشؤون 

اإلعالم
الشـــيخ أحمد بن محمـــد آل خليفة رئيس 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية
ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم

الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة وزيـــر 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية

الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفة وزير النفط

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار

علي الرميحي وزير شؤون اإلعالم
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  خلـــف  عصـــام 

البلديات والتخطيط العمراني
هالـــة األنصـــاري األميـــن العـــام للمجلـــس 

األعلى للمرأة
كمال أحمد وزير المواصالت واالتصاالت

غانـــم البوعينيـــن وزيـــر شـــؤون مجلســـي 
الشورى والنواب

الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم بـــن حمد آل 
األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  خليفـــة 

للشباب والرياضة
زايـــد الزيانـــي وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 

والسياحة
محمـــد بن دينه المبعوث الخاص لشـــؤون 
المنـــاخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 

للبيئة
الشـــيخ ســـلمان بـــن أحمـــد بن ســـلمان آل 

خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد
عيســـى الحمادي مستشار شؤون اإلعالم 

بديوان ولي العهد
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

علـــي زايد النائـــب الثانـــي لرئيس مجلس 
النواب

جمال فخرو النائب األول لرئيس مجلس 
الشورى

لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  ســـلمان  جميلـــة 
مجلس الشورى

محمـــد السيســـي البوعينيـــن رئيس لجنة 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــؤون 

الوطني بمجلس النواب
سيدفالح هاشم عضو مجلس النواب
هشام العشيري عضو مجلس النواب
يوسف الذوادي عضو مجلس النواب

أحمد العامر عضو مجلس النواب
عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب
عيسى الدوسري عضو مجلس النواب

النائب باسم المالكي عضو مجلس النواب
مجلـــس  عضـــو  عبدالرحيـــم  معصومـــة 

النواب
عمار قمبر عضو مجلس النواب

يوسف الذوادي عضو مجلس النواب
جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى

مجلـــس  عضـــو  جمشـــير  الرحمـــن  عبـــد 
الشورى

بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى
صادق آل رحمة عضو مجلس الشورى

ياسر حميدان عضو مجلس الشورى
سبيكة الفضالة عضو مجلس الشورى

محمد علي حسن عضو مجلس الشورى
خالد المسقطي عضو مجلس الشورى

حمد الحداد عضو مجلس الشورى
درويش المناعي عضو مجلس الشورى

جواد حسين عضو مجلس الشورى
رضا فرج عضو مجلس الشورى

صباح الدوسري عضو مجلس الشورى
علي العرادي عضو مجلس الشورى
منى المؤيد عضو مجلس الشورى

راشد بونجمة أمين عام مجلس النواب

مجلـــس  عـــام  أميـــن  العصفـــور  أســـامة 
الشورى

الشـــيخ هشـــام بن عبد الرحمن آل خليفة 
محافظ محافظة العاصمة

الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق

حمـــد المالكـــي مديـــر عـــام مكتـــب رئيس 
مجلـــس  عـــام  وأميـــن  الـــوزراء  مجلـــس 

الوزراء
خالـــد الرميحي الرئيس التنفيذي لشـــركة 

ممتلكات البحرين القابضة
ســـمير عبدهللا نـــاس رئيس غرفـــة تجارة 

وصناعة البحرين
خالد نجيبـــي النائـــب األول لرئيس غرفة 

تجارة وصناعة البحرين
محمـــد الكوهجـــي النائـــب الثانـــي لرئيس 

غرفة تجارة وصناعة البحرين
الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة رئيس 
مجلس أمناء مركز دراســـات نائب األمين 
العـــام لمجلس الدفاع األعلى وكيل وزارة 

الخارجية للشؤون السياسية
الشـــيخ فهـــد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة 
مديـــر عام السياســـات والتنســـيق بمكتب 

رئيس مجلس الوزراء
حمـــد المحميد وكيل البحوث والمشـــاريع 

بمكتب رئيس مجلس الوزراء
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي 

لكرة القدم
الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة وكيل 
ديـــوان الرقابـــة المالية واإلداريـــة للرقابة 

اإلدارية
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بن دعيـــج آل 
غـــاز  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة 

البحرين الوطنية
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالعزيـــز آل خليفـــة 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 

الحكومية
خليفـــة  آل  ســـلمان  بنـــت  هنـــد  الشـــيخة 
رئيس االتحاد العالمي لصاحبات األعمال 

والمهن البحرينية
الشـــيخ عبدالرحمن بن مبارك بن حمد آل 

خليفة رئيس نادي النجمة
الشيخ عبدالعزيز بن عطية هللا آل خليفة
الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة بـــن دعيـــج آل 
خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلـــس األمنـــاء - 

المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي
الشـــيخ رشـــيد بن عيســـى بـــن عبدهللا بن 

حمد آل خليفة
الشـــيخة حصة ســـعد العبدهللا الســـالم آل 
صبـــاح رئيـــس مجلـــس ســـيدات األعمال 

العرب
الشـــيخ راشـــد الهاجـــري رئيـــس مجلـــس 

األوقاف السنية
يوســـف الصالـــح رئيس مجلـــس األوقاف 

الجعفرية
جمـــال العلـــوي الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 

تنظيم سوق العمل
نـــورة جمشـــير الرئيـــس التنفيـــذي لمعهـــد 

البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة )دانات(
لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  الخيـــاط  أحمـــد 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  األشـــغال 

البلديات والتخطيط العمراني
إيمـــان الدوســـري وكيـــل وزارة الصناعـــة 

والتجارة والسياحة
مريـــم الجالهمة الرئيـــس التنفيذي للهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 

الصحية
الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بـــن دعيج آل 
شـــركة  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة 

ألمنيوم البحرين البا
علـــي البقالـــي الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 

ألمنيوم البحرين البا
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 

التنظيم العقاري
يوســـف البنخليل الرئيس التنفيذي لمركز 

االتصال الوطني
بلديـــة  عـــام  مديـــر  عبداللطيـــف  عاصـــم 

المنطقة الجنوبية
رياض حمزة رئيس جامعة البحرين

نـــوف جمشـــير الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
التخطيط والتطوير العمراني

محمود الكوهجي رئيـــس مجلس اإلدارة 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

إيمان المرباطـــي الرئيس التنفيذي الهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي

التنفيـــذي  الرئيـــس  األنصـــاري  أحمـــد 
للمستشفيات الحكومية

بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة  الشـــيخ خليفـــة 
الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين

إبراهيـــم النواخذة األميـــن العام للمجلس 
األعلى للصحة

جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي هيئة 
جودة التعليم والتدريب

عبدالرحمن بومجيد عضو مجلس النواب 
سابًقا

ناجي سالم سبت مدير عام المساحة
ســـارة بوحجـــي الوكيل المســـاعد لإلعالم 
والتواصل بمكتب رئيس مجلس الوزراء

الشيخ حمد بن ســـلمان آل خليفة الوكيل 
المســـاعد للتجـــارة المحليـــة والخارجيـــة 

بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
الشـــيخ بدر بـــن خليفة آل خليفـــة الوكيل 
المواصـــالت  بـــوزارة  للبريـــد  المســـاعد 

واالتصاالت
راشـــد آل ســـعد نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 

للمجلس األعلى للبيئة
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  بوعلـــي  نـــور 
الوطنـــي  بالجهـــاز  الضريبيـــة  للعمليـــات 

لإليرادات
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  يوســـف مطـــر 
للسياســـات والتخطيـــط بالجهـــاز الوطني 

لإليرادات
ابتســـام الشـــمالن الوكيل المســـاعد للنقل 
الجـــوي وأمـــن وســـالمة الطيران بـــوزارة 

المواصالت واالتصاالت
كمـــا تلقى ســـموه برقيات مـــن المواطنين 
وعـــدد مـــن المســـؤولين ورجـــال األعمال 
تحريـــر  ورؤســـاء  الجمعيـــات  ورؤســـاء 

الصحف المحلية.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

األول  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، تنطلـــق اليـــوم 
األحد فعاليات النســـخة العاشرة 
مـــن مســـابقة البحريـــن الوطنية 
التـــي   ،WRO 2021 للروبـــوت 
تنظمهـــا وزارة التربيـــة والتعليم 
ســـبتمبر   28  -  26 الفتـــرة  فـــي 
مدينـــة  بصالـــة  وذلـــك  الجـــاري، 

خليفة الرياضية.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب المدير 
العـــام لشـــؤون المـــدارس محمد 
بـــن أحمـــد، عـــن اعتـــزاز  مبـــارك 
وزارة التربيـــة والتعليم بالرعاية 
الكريمـــة التـــي تلقاها المســـابقة 
مـــن لـــدن ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، منّوها بإســـهام 
الســـنوات  خـــالل  المســـابقة 
الماضية في تعزيز جهود الوزارة 
واإلبـــداع  االبتـــكار  مجـــال  فـــي 
واالهتمام بالـــذكاء االصطناعي، 
المناهـــج  فـــي  ذلـــك  وإدراج 
الدراســـية واألنشـــطة التعليمية، 
لـــدى  التنافـــس  روح  وتعزيـــز 
المدارس لتقديم أقصى ما لديها 

من إبداع في هذه المجاالت.
وأشـــار محمد مبارك إلى أّن 154 
طالًبـــا وطالبـــة سيشـــاركون في 
المســـابقة في نســـختها الحالية، 
54 فريًقـــا مـــن  مشـــّكلين بذلـــك 
جميـــع المراحـــل التعليميـــة مـــن 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصة، 
وذلـــك عبر ثـــالث فئات رئيســـة: 
العاديـــة  والفئـــة  الويـــدو  فئـــة 
والفئـــة المفتوحة، كما سيشـــرف 

علـــى عمليـــة التحكيـــم 7 حـــكام 
مجـــاالت  فـــي  متخصصيـــن 

المسابقة.
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  وقـــّدم 
المدارس شكره وتقديره للراعي 
صنـــدوق   - للمســـابقة  الرســـمي 
العمل “تمكين”؛ لدعمهم وتضافر 
التربيـــة  وزارة  مـــع  جهودهـــم 
والتعليـــم مـــن أجل إنجـــاح هذه 
شـــكره  وّجـــه  كمـــا  المســـابقة، 
 AMA مدرســـة  علـــى  للقائميـــن 
فـــي  البـــارز  لدورهـــم  الدوليـــة؛ 
توفيـــر المـــوارد الداعمـــة خـــالل 
تنظيم وتنفيذ مراحل المسابقة.

فـــي  الفائـــزة  الفـــرق  أن  يذكـــر 
الوطنيـــة  البحريـــن  مســـابقة 
للروبوت ســـتتأهل للمشاركة في 
 WRO أولمبياد الروبوت العالمي
الـــذي ســـيتم إقامتـــه فـــي وقت 

الحق.

خالد بن حمد يرعى مسابقة 
“الروبوت 10” بمشاركة 154 طالبا

سمو الشيخ خالد بن حمد

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
تهنئـــة مـــن ممثـــل جاللـــة الملـــك 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة منـــح 
ســـموه جائـــزة القيـــادة مـــن قبل 
منظمـــة “C3” األميركيـــة. وجاء 
فـــي برقيـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
منـــح  “إن  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
ســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء الجائـــزة يمثـــل اعترافا 
دوليـــا رفيـــع المســـتوى بقـــدرات 
مختلـــف  فـــي  القياديـــة  ســـموه 
“إن  ســـموه  وتابـــع  المجـــاالت”. 
الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو 
ولـــي العهد رئيس الـــوزراء كانت 
واضحة للمجتمع الدولي ومثلت 
اعترافـــا دوليـــا رفيعا وبـــارزا من 
قبل المنظمة األميركية، بقدرات 
ســـموه في قيادة فريق البحرين 
للتصدي لفيروس كورونا، والتي 
حققت نجاًحا مشـــهوًدا وتقديًرا 
دولًيا عالًيـــا، باإلضافة إلى تأكيد 
دور ســـموه فـــي تنميـــة وتوطيد 
العالقـــات بيـــن مملكـــة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
على كافـــة المســـتويات، وتنفيذ 

الرؤيـــة الملكيـــة الســـامية لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي بث 
روح التسامح والتعايش واألمن 
والسالم في العالم”. وأشاد سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بالجهـــود التي يبذلها ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء في 
تحقيق النهضة الشـــاملة لمملكة 
البحريـــن في مختلـــف المجاالت 
علـــى  المملكـــة  شـــأن  وإعـــالء 

األصعدة كافة.

ناصر بن حمد: “جائزة القيادة” 
اعتراف دولي بقدرات سموه

تأكيد دور سموه 
في تعزيز العالقات 
ودعم إرساء السالم
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