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“السياحة” تستعرض نتائج المكاتب التمثيلية

زيـــادة الـــزوار ...وارتفـــاع نســـبة العـــروض مـــن وكاالت الســـفر

المنامة  -هيئة السياحة والمعارض

تــرأس وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني االجتمــاع الدوري الثاني
لمجلــس إدارة هيئــة البحرين للســياحة والمعارض للعام الحالــي والذي عقد أمس
بمبنى الوزارة.

االستفادة من الروحانية بتعزيز التسامح
مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة

نســخة مــن مؤلفــه الجديــد “صيــام

حميــدان،

وأشــاد حميــدان

جميــل

االجتماعيــة

الصالحيــن”.

بالمقــرئ موســى الطارقــي ،فــي

بالمضاميــن التــي جــاءت فــي

مكتبــه أمــس ،وبحضــور رئيــس

داعيــا لالســتفادة مــن
الكتــاب،
ً
روحانيــة الشــهر الكريــم فــي تعزيز

لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب

قيم التســامح واألخوة واأللفة بين

محمــد ،إذ أهــدى الطارقــي الوزيــر

مختلف المكونات المجتمعية.

المجلــس التنفيــذي لالتحــاد الحــر

مناقشــة

هــذا واســتعرضت اإلدارة التنفيذيــة

الموضوعــات المطروحــة علــى جــدول

للهيئــة عرضــا عــن نتائــج المكاتــب

وتــم

فــي

االجتمــاع،

األعمــال ،والتي اشــتملت على البيانات

التمثيليــة التابعــة للهيئــة فــي عــدد من

الماليــة المدققة للهيئــة للفترة المنتهية

الــدول باإلضافــة إلــى خطــط وبرامــج

فــي  31ديســمبر  ،2018والنمــو

تلك المكاتب في تنفيذ مشروع تمثيل

المســتهدف الــذي حققتــه الهيئــة فــي

وتســويق البحرين والذي يشــكل جزءا

العــام المنصرم كمــا اطلع المجلس على

أساســيا مــن اســتراتيجية الهيئــة فــي

البيانــات الماليــة حتــى شــهر مــارس

ســبيل االرتقــاء بالقطــاع الســياحي

.2019

وتعزيز إســهامه فــي االقتصاد الوطني

كما اشــتمل جدول األعمال على عرض

للمملكة.

الفعاليات التي تنظمها الهيئة لهذا العام

وأدت تلــك المكاتــب الســياحية حتــى

ضمن روزنامتها السنوية للفعاليات.

اللحظــة دورً ا فــي زيــادة عــدد الــزوار

رئيس تشيك يتسلم أوراق سفير البحرين

الجانبــان أعربــا عــن اعتزازهمــا بالعالقــات الثنائيــة

وزير الصناعة والتجارة والسياحة يترأس االجتماع

مــن الخــارج وزيــادة نســبة العــروض

كما تمت مناقشــة ســير تنفيذ المشاريع

الســياحية لمملكة البحرين في وكاالت

االســتراتيجية لهيئة البحرين للسياحة

الســفر العالميــة والتــي وصلــت إلــى

والمعــارض الســاعية إلــى تعزيــز البنية

مستويات عالية.

التحتية السياحية.

تعزيز التعاون في األمن البحري مع السعودية

الحســن يشــيد بالتنســيق األمنــي بيــن البلديــن

المنامة  -وزارة الخارجية

تســلم رئيــس جمهوريــة التشــيك الرئيــس

استقبل رئيس األمن العام اللواء طارق

ميلــوش زيمــان ،أوراق اعتمــاد الســفير

الحســن ،مديــر عــام حــرس الحــدود

عبــدهللا عبداللطيــف عبدهللا كســفير مملكة

بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة

البحريــن لدى جمهورية التشــيك المقيم في

الفريــق بحــري عــواد بــن عيــد البلــوي،

برلين.

بحضور قائد خفر السواحل اللواء ركن

وخــال اللقــاء ،نقــل الســفير عبــدهللا

بحري عالء سيادي.

عبداللطيــف عبــدهللا تحيــات حعاهــل البالد

وفــي اللقــاء ،رحــب رئيس األمــن العام

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل

بمديــر عــام حــرس الحــدود الســعودي،

خليفــة ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

مشيدا بعمق ومتانة التعاون والتنسيق

الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة

األمني بين البلدين الشقيقين.

وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

وتــم خــال اللقــاء ،مناقشــة الســبل

لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

الكفيلــة بتعزيــز التعــاون فــي مجــال

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،إلى

األمــن والســامة البحريــة ،وبحــث

الرئيــس رومــن راديــف وتمنياتهم لــه بدوام

عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام

الصحــة والعافيــة ،ولجمهوريــة التشــيك
وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار.
مــن جانبــه ،كلــف الرئيــس ميلــوش زيمــان،
الســفير عبــدهللا عبداللطيــف بنقــل تحياتــه
إلــى جاللــة الملك وإلى ســمو رئيس الوزراء

وإلــى ســمو ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى
ً
متمنيا
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،

اعتزازهمــا بالعالقــات الثنائيــة التــي تربــط
البلدين وشعبيهما الصديقين ،مؤكدين على

للسفير كل التوفيق والنجاح.

ضــرورة تعزيز عالقات التعاون في مختلف

وخــال اللقــاء ،أعــرب الجانبــان عــن

المجاالت.

المشترك.
وقــد أقــام رئيــس األمــن العــام ،مأدبــة
إفطــار علــى شــرف مديــر عــام حــرس
الحــدود الســعودي فــي نــادي ضبــاط
األمن العام.

رئيس األمن العام مستقبال مدير عام حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

جامعة البحرين تفوز بجائزة “التأثير االجتماعي”

فــي مسابقة إلنــجــاز الــبــحــريــن عــن مــشــروع “”Can Company

الصخير  -جامعة البحرين

فــازت جامعــة البحريــن بجائــزة “التأثيــر
االجتماعــي” لفئــة الجامعات للعــام الجاري

“التربية” تزور  30قطاعا

 20199عن مشــروع شــركة (�Can Compa
 ،)nyفي المســابقة الســنوية للشباب رائدي
األعمــال التــي تقيمها إنجاز البحرين تحت

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

رعايــة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين
سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة.
وهنــأ رئيس جامعــة البحرين رياض حمزة
الفريــق الطالبــي الفائــز بالجائــزة ،مؤكــدا
دور الجامعة في إعداد جيل شبابي واعد،
قــادر على خــوض غمار األعمــال وريادتها،
ودفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة للمملكة
مــن خــال كــوادر شــبابية قــادرة علــى
مجاراة السوق البحرينية المستقبلية.
وتهدف المســابقة إلى تسليط الضوء على
إنجــازات الطلبة وابتكاراتهم في تأســيس
شــركاتهم الخاصــة ،حيــث تنافــس طــاب
 28جامعــة ومدرســة ،منهــم  8جامعــات

إنجاز

و 18مدرســة ،وذلــك لنيــل لقلــب :أفضــل

تقنيــة المعلومــات والمعرفــة فــي (جيبــك)

والمدير العام المســاعد في (جيبك) فاضل

شــركة لفئــة الجامعــات ،وأفضــل شــركة

عدنــان آل محمــود ،ومديــر العالقــات

مــال هللا األنصــاري ،إضافــة إلــى مديــر

لفئــة المــدارس الثانويــة ،وجائــزة أفضــل

والمعاييــر المؤسســية بشــركة إبراهيــم

التطويــر فــي شــركة االتصــاالت الســلكية

منتــج لفئــة المــدارس الثانويــة ،وجائــزة

خليل كانو عمار بوبشــيت ،ومدير خدمات

أفضــل منتــج لفئــة الجامعــات ،وجائــزة

التطويــر في بنــك البحريــن للتنمية لميس

ولالسلكية (بتلكو) ياسين أبو داود.
ً
علمــا ،بأن أكثر من  200ألف طالب وطالبة

التأثير االجتماعي لفئة المدارس الثانوية،

زبــر ،ومديــر شــؤون الموظفين فــي بناغاز

مــن جميــع مــدارس وجامعــات المملكــة،

وجائزة التأثير االجتماعي لفئة الجامعات.

ســلمان الغتم ،ورئيس قسم إدارة الشراكة

اســتفادوا خــال الـــ  14ســنة الماضيــة من

وتكونــت لجنــة التحكيــم من :مديــر دائرة

ودعــم العمالء فــي تمكين إيمــان جناحي،

برامج إنجاز البحرين.

 2000طلب التحاق بـ “البوليتكنك”
مدينة عيسى  -بوليتكنك البحرين

صــرح رئيــس قســم القبول بكليــة البحرين التقنيــة (بوليتكنــك البحرين) منذر
بهزاد بأن عدد المتقدمين بطلب االلتحاق للعام األكاديمي القادم قد بلغ أكثر

بارتباطها الوثيق بالمناهج الدراســية

ً
وأهليــا خالل العام الدراســي الحالي،

لجميــع المراحــل التعليميــة ،بمــا يعزز

اســتفادت منهــا جميــع المــدارس

معلومات وخبرات الطلبة.

الحكومية للبنين والبنات ،وذلك ضمن

وكانــت الزيــارات قد اســتمرت طوال

برنامج الزيــارات الطالبية الميدانية.

األيــام الدراســية ،مع مراعــاة مواعيد

وتهــدف الزيــارات إلــى تعزيــز قيــم

االمتحانــات والعطــات الرســمية ،إذ

التربيــة للمواطنة عبــر تعريف الطلبة

توزعــت بيــن  760زيــارة فــي الفصــل

بمعالــم مملكــة البحريــن الحضاريــة

الدراســي األول و 560فــي الفصــل

والتاريخيــة ،وكذلــك تعريفهــم بــدور

الدراسي الثاني.

انــعــقــاد الــمــؤتــمــر الـــعـــام بــشــعــار “تــــطــــوع ...تــــعــــاون ...عــطــاء”

من  2000طلب التحاق ،منذ فتح باب تقديم الطلبات في  16أبريل الماضي.
ووجــه الطلبــة الراغبيــن فــي

فــازت لولــوة الجار برئاســة مجلــس إدارة جمعيــة الرفاع النســائية الثقافيــة الخيرية،

االلتحــاق

بــوزارة التربية والتعليــم  1320زيارة
ً
ً
رسميا
قطاعا
طالبية ميدانية إلى 30

خدمــة الوطــن والمجتمــع ،كما تتســم

الجار تفوز برئاسة “الرفاع النسائية”
الرفاع  -جمعية الرفاع النسائية

بالبوليتكنــك

نفذت إدارة العالقات العامة واإلعالم

مختلــف المؤسســات التــي تعمــل في

وبعضويــة مجلــس اإلدارة لولــوة ونائبــة مجلــس اإلدارة فتحيــة الجهــوري واألميــن

إلــى

المالي حميدة البلوشي وأمين السر رقية الرئيسي ورئيسة لجنة األنشطة والفعاليات

المســارعة بتقديــم طلبهــم عبــر

زكية نور الدين ورئيســة العالقات العامة حنان الخياط ورئيســة لجنة المشــاريع موزة

الموقــع اإللكترونــي للكلية ،حيث
سيغلق باب التقديم في األول من

المناعي.

يونيــو المقبــل ،ولن يتــم قبول أي
طلب بعد هذا التاريخ.ودعا الطلبة
الذيــن تســلموا رســالة عبــر بريدهــم
اإللكترونــي تفيــد بموعــد تقديــم
امتحانــات القبــول فــي الرياضيــات
واللغــة اإلنجليزيــة ،المطلوبــة ألجــل

منذر بهزاد

بالتاريــخ والزمن المحــدد ،إذ ال يمكن

اإلنترنــت ،مــن خــال اســتكمال

االلتحــاق بالبوليتكنــك ،إلــى التقيــد
تغيير المواعيد.

اســتمارة طلب االلتحــاق على الموقع

وأوضــح أن عمليــة تقديــم الطلــب

اإللكتروني

لهــذا العــام تجــرى بشــكل كامــل عبــر

(/:http/.)www.polytechnic.bh

جــاء ذلــك ،فــي انعقــاد مؤتمــر العــام

مــن جانبهــا ،رفعــت رئيســة جمعيــة

النتخــاب مجلس اإلدارة للــدورة المقبلة

الرفــاع النســائية الثقافية الخيرية لولوة

 2021 – 2019بمقــر الجمعيــة بمنطقــة

الجــار إلــى القيــادة الحكيمــة والحكومــة

البحيــر بالرفــاع الشــرقي ،تحــت شــعار

الرشــيدة وشــعب البحريــن واألمــة

“تطــوع ...تعــاون ...عطــاء” بحضــور

العربية واإلســامية أسمى آيات التهاني

عضوات الجمعية.

والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

واســتعرضت اإلدارة التقريــر المالــي

وأشــادت بجهــود المجلــس الســابق وكل

واألدبــي وتــم التصديــق عليه مــع األخذ

مــا بذلــوه مــن جهــد مؤكــدة أن المجلس

بالتصويــت المهمــة كمــا تــم التطــرق إلى

الســابق أوصى بتشكيل هيئة استشارية

مشــروع تعليــم طفــل فــي عمــر الروضــة

مصغــرة تضــم فــي عضويتهــا عــدد مــن

والتــي تتكفــل الجمعيــة بــه بالرغــم مــن

عضــوات الجمعيــة ومنهــن :هميــان

ارتفاع رسوم رياض األطفال.

الرويعــى وليلى الحــدي ومريم الرويعي

عضوات مجلس اإلدارة الجديد

ألنهــن صاحبــات مؤهــات أكاديميــة

ولكــن رحبــن بالتعــاون والمســاندة فــي

علمية ولهن بصمات واضحة وخبرة في

المشورة.

مجال العمل التطوعي والشــأن النســوي

ودعت الرئيســة الجار عضوات الجمعية

والقوانيــن واألســرة واإلعــام والشــئون

للدخــول فــي اللجان وأن تأخذ كل عضو

العامــة واللجــان الشــبابية للفتيــات،

دورهــا فــي الجمعيــة ،حتــى يتســنى

مشــيرة إلــى أنهــن بالرغــم انشــغاالتهن

لرئيسات اللجان التواصل مع العضوات.

