
4
l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t

أخبار الوطن

Wed 24 Jul 2019السنة 14  | العـدد 4974 |  األربعاء 21 ذو القعدة 1440هـ   |

 عبدالرحمن بن علي: عالقات أخوية تربط 
بين البحرين والسعودية تحظى بدعم القيادتين

أكد الشيخ عبدالرحمن بن على بن خليفة 
آل خليفة، عم��ق العالق��ات األخوية التي 
ترب��ط بين مملك��ة البحري��ن والمملكة 
العربي��ة الس��عودية، والت��ي تحظى بكل 
الدع��م واإلس��ناد م��ن القيادتي��ن لم��ا 
يجم��ع البلدين من رواب��ط محبة وأواصر 
قربى ووحدة مصير مش��ترك بناها اآلباء 

واألجداد.
وأق��ام الش��يخ عبدالرحم��ن ب��ن على آل 
خليفة، مأدبة عش��اء في مجلس��ه بالرفاع 
الغربي على ش��رف س��فير خادم الحرمين 
الشريفين لدى مملكه البحرين د.عبداهلل 
بن عبدالملك آل الش��يخ، بمناسبة انتهاء 
فت��ره عمل��ه الدبلوماس��ي ف��ي المملكة 
حضرها وكيل وزارة الدف��اع اللواء الركن 
الش��يخ أحم��د ب��ن محم��د بن عل��ي آل 
خليفة، وعدد من الشيوخ واألعيان ورجال 

األعمال.
وثم��ن الش��يخ عبدالرحمن ب��ن علي آل 

خليف��ة، الدور الكبير للس��فير ف��ي تعزيز 
مث��ل ه��ذه العالقات وتنميته��ا والمضي 
بها آلفاق أرحب من التنس��يق المش��ترك 
بين البلدين سائاًل المولى عز وجل له كل 

التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.
من جانب��ه قدم س��فير خ��ادم الحرمّين 
الش��ريّفين ل��دى مملكة البحرين ش��كره 
وتقديره إلى الش��يخ عبدالرحمن بن علي 

آل خليفة على كرم الضيافة المعهود من 
قبله والذي هو غير مستغرب عليه فهو من 
عائلة حاكمة كريمة امتد كرمها وعطاءها 
على البحرين ش��عبًا وأرضًا، وإنه سبحانه 

وتعالى أسبغ على هذا البلد الكريم نعمه 
وأفضال��ه وواله��ا عائلة حاكم��ة وضعت 
نصب عينيها رخاء ورغد العيش لش��عبها 

وأمن واستقرار بلدها.
وأض��اف »ما لقيته في ه��ذا البلد الحبيب 
للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة 
وش��عبًا من محبة ومودة وتآزرًا ال محدود 
يثب��ت أنهم��ا قلبان ف��ي جس��د واحد له 

خاصرة وعمق«.
وق��ال »أس��ال اهلل له��ذا البل��د الكري��م 
المعطاء األمن واالس��تقرار واالزدهار في 
ظ��ل قيادة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وعضيديه صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، 
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 

الوزراء.

بن هندي: توجيهات رئيس الوزراء تالمس 
كافة احتياجات وخدمات المواطنين 

7 مشاريع تنموية وتطويرية كبرى بكلفة 50 مليون دينار
رف��ع محاف��ظ محافظ��ة المحرق س��لمان 
ب��ن عيس��ى ب��ن هن��دي المناع��ي ش��كر 
وتقدي��ر وامتنان أهال��ي محافظة المحرق 
بكاف��ة مدنه��ا وقراه��ا إلى مق��ام صاحب 
الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة رئيس ال��وزراء عل��ى توجيهات 
س��موه باإلس��راع في تنفيذ سبعة مشاريع 
تنموية كب��رى بالمحافظة، مؤكدا أن هذه 
التوجيهات الكريمة من لدن س��موه تعبر 
عن م��ا تلقاه محافظ��ات المملك��ة األربع 
م��ن اهتم��ام ومتابع��ة لكاف��ة الخدم��ات 
واالحتياج��ات الت��ي تالم��س المواطني��ن 
بش��كل مباش��ر، وتعزز ف��ي الوق��ت ذاته 
م��ن البنية التحتي��ة وتواك��ب المتطلبات 
المستقبلية لما تشهده المحرق من توسع 

عمراني وجغرافي.
وأش��ار المحافظ إلى أن أهال��ي المحافظة 
تلقوا بفرح��ة غامرة نبأ توجيهات س��موه 
بش��أن نقل خزانات الوقود م��ن عراد إلى 
مطار البحرين الدولي واالس��تغالل األمثل 

للموقع الحالي الستفادة أهالي عراد منها، 
باإلضافة إلى اإلسراع في تنفيذ 7 مشاريع 
تنموي��ة وتطويري��ة كب��رى ف��ي محافظة 
المحرق بكلفة تص��ل إلى 50 مليون دينار 
تقريبا، واالنتهاء من تنفيذها وفق الجدول 

الزمني المعد لها.
والتقدي��ر  الش��كر  المحاف��ظ  رف��ع  كم��ا 
لس��موه عل��ى الق��رار الخ��اص بتش��كيل 
المجالس التنس��يقية للمحافظات، الفتا أن 
المجالس التنس��يقية تعنى بش��كل مباشر 
بتقديم الخدم��ات للمواطنين خاصة أنها 
تحتضن أعضاء يمثل��ون األهالي وينقلون 
اقتراحاته��م ومالحظاته��م ال��ى الجهات 

المعنية.
وأكد المحاف��ظ أن الدعم الالمحدود الذي 
تحظ��ى به األجهزة الحكومية في المملكة 
م��ن قبل صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى 
وصاح��ب الس��مو رئيس ال��وزراء وصاحب 
الس��مو ولي العه��د األمين نائ��ب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
ه��ذا الدعم يؤك��د أن المملكة ماضية في 
س��بيل تطوي��ر وتقدي��م أرق��ى الخدمات 
للمواطني��ن والت��ي تأت��ي م��ن أولوياتها 
البنية التحتي��ة والخدمات وكافة احتياجات 

المواطنين.

محافظة المحرق

»البوليتكنك« و»األعلى للمرأة« يستعرضان 
المبادرات والفعاليات المشتركة

اس��تعرض المجل��س األعل��ى للم��رأة وكلية 
البحري��ن«،  التقني��ة »بوليتكن��ك  البحري��ن 
االستعدادات لطرح المشاريع المشتركة بين 
المجل��س والبوليتكنك، التي تم االتفاق على 
تنفيذه��ا بين الطرفين في وقت س��ابق من 

العام الجاري.
ج��اء ذل��ك، خ��الل اس��تقبال نائ��ب الرئيس 
والمعلوم��ات  الم��وارد  لش��ؤون  التنفي��ذي 
ف��ي »بوليتكن��ك البحرين« الش��يخ علي بن 
عبدالرحم��ن آل خليف��ة، وفدًا م��ن المجلس 
األعل��ى للم��رأة متمث��اًل ف��ي كل م��ن مدير 
عام السياس��ات والتطوير الش��يخة دينا بنت 
راش��د آل خليف��ة، ومدي��ر مرك��ز معلوم��ات 
واستراتيجيات المرأة رنا خليفة، ورئيس قسم 
تكافؤ الف��رص القطاع الع��ام بمركز التوازن 
بين الجنسين هند العليوي، بحضور عدد من 

المعنيين في »البوليتكنك«.
كما تم اس��تعراض آخر االس��تعدادات لتنفيذ 
ع��دد من الفعالي��ات المصاحبة لي��وم المرأة 
خص��ص  ال��ذي   ،2019 للع��ام  البحريني��ة 
لالحتف��ال ب���� »الم��رأة البحرينية ف��ي مجال 
التعلي��م العال��ي وعل��وم المس��تقبل« تزامنًا 
م��ع مرور 80 عامًا على ب��دء التعليم النظامي 
للبنات في البحرين، وم��ن بينها عقد ملتقى 
علم��ي يلق��ي الض��وء عل��ى فرص مش��اركة 
العم��ل  قطاع��ات  ف��ي  البحريني��ة  الم��رأة 
وفرصه��ا الواعدة، التي س��تعتمد على علوم 
المستقبل س��واء في مجال الطاقة المتجددة 
أو التكنولوجيا المالية أو الحوس��بة السحابية 
أو تقنيات الذكاء االصطناعي بشكل عام، إلى 
جانب مناقش��ة التحضيرات المبدئية لتنظيم 
النسخة األولى من مسابقة »الهاكثون« التي 

ستخصص للمرأة البحرينية.
باإلضافة إل��ى ذلك، تم بحث س��بل التعاون 
ف��ي مج��ال البح��ث العلم��ي بي��ن المجلس 
والبوليتكن��ك، وخصوص��ًا ف��ي مج��ال علوم 
المس��تقبل، واس��تثمار مش��اريع التخرج ذات 
العالقة بموضوع يوم المرأة البحرينية إلبراز 
الكفاءات الش��ابة والعمل عل��ى تأمين أوجه 

االستفادة منها على المستوى الوطني.
من جهته، ثمن الش��يخ علي بن عبدالرحمن 
مب��ادرة المجل��س األعل��ى للم��رأة برئاس��ة 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليف��ة قرين��ة العاه��ل المفدى 
رئيس��ة المجلس األعلى للم��رأة، بتخصيص 
ي��وم الم��رأة البحريني��ة هذا الع��ام لالحتفاء 
بالم��رأة في مج��ال التعلي��م العال��ي وعلوم 
المس��تقبل، مؤكدًا إيم��ان البوليتكنك بدور 
الم��رأة وأهمي��ة تعزيز حضوره��ا في مختلف 
المجاالت، ومس��اندتها داخل وخ��ارج الكلية 
وجعله��ا أنموذجًا رائ��دًا في ميادي��ن العمل 

النسائية.
وشدد على التزام »البوليتكنك« التام بالتعاون 

الكامل مع المجلس األعلى للمرأة في مجمل 
الفعالي��ات المصاحبة لهذا الي��وم الذي بات 
مناس��بة وطنية مهمة في البحرين، وإشراك 
جمي��ع طالبات وطالب الكلي��ة وخريجيها في 
تلك الفعاليات، وفتح المجال أمامهم لتقديم 
أف��كار مبتكرة في ه��ذا المج��ال، وخاصة أن 
البوليتكنك مثلت عل��ى الدوام أرضية خصبة 
للطلب��ة والطالب��ات المبدعي��ن والمؤهلين 
للدخ��ول في مجال علوم المس��تقبل وتحقيق 

تطلعات مملكة البحرين من ذلك.
ب��دوره، ثم��ن وف��د المجلس األعل��ى للمرأة 
مب��ادرات البوليتكن��ك المس��تمرة وحرصها 
على تبني مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، 
وإنش��اء لجنة تكافؤ الفرص، وتهيئة الفرص 
القيادي��ة  المناص��ب  لتب��وء  الم��رأة  أم��ام 
واإلرش��ادية في الكلية، باإلضافة إلى تعاون 
الكلي��ة المثمر مع المجلس في تنفيذ مختلف 
الفعالي��ات واألنش��طة التي تع��زز من مكانة 
المرأة البحرينية في المجتمع، ويوثق مسيرة 
عطائها ومش��اركتها في دع��م عجلة التنمية 

الوطنية في مختلف المجاالت واألصعدة.

 »األعلى للمرأة« ينظم 
لقاًء تعريفيًا للمشاركات 

ببرنامج اإلرشاد الوطني

نظم المجل��س األعلى للم��رأة بالتعاون م��ع منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية لقاء تعريفي للمشاركات ببرنامج 
اإلرش��اد الوطن��ي للم��رأة البحرينية الذي يه��دف إلى دعم 
المس��تفيدات من برنامج التقاعد االختياري لالنتقال الميسر 
»األم��ن« من الوظيفة الحكومية إلى العمل في مؤسس��ات 
القطاع الخاص أو إلى مجال ريادة األعمال من خالل تأسيس 
مش��اريع ريادية مبتكرة ونوعية في السوق المحلية وضمان 
اس��تمراريتها باإلضاف��ة إلى التوعي��ة بالخي��ارات والفرص 

المتاحة في سوق العمل.
وتم خالل اللقاء استعراض دور منظمة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعي��ة والتعريف بخدمات اليونيدو وبرنامج تنمية ريادة 
األعم��ال، حيث قدم خبي��ر ترويج االس��تثمار لمنظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية »اليونيدو« عفيف برهومي عرضًا 
حول تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة عبر ريادة االعمال و 
االبتكار، أشار خالله إلى برامج المركز العربي الدولي لريادة 
االعمال واالس��تثمار على مس��توى المؤسس��ات ومس��توى 
رواد األعمال، كما ش��رح برهومي برنامج تنمية المؤسسات 
وتحفيز االس��تثمار وما يتضمنه م��ن الربط المالي وخدمات 

المشورة والربط التكنولوجي واالحتضان.
كم��ا تم خالل اللق��اء عرض عدد من قص��ص النجاح للمرأة 
البحريني��ة وبيان أهم الفرص االس��تثمارية والتحديات التي 
واجهته��ن خالل مس��يرة العم��ل في مجال ري��ادة األعمال، 
وكيفية االستفادة من الفرص المتاحة والتعاون مع الجهات 

المعنية التي تساهم في تشجيع ريادة األعمال.

انطالق معرض »من وحي 
كتاب« المستوحى من رواية 

الخيميائي األربعاء
تفتت��ح هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار بالتع��اون مع جمعية 
»كلنا نقرأ« المعرض الفني »من وحي كتاب« والمستوحى 
من رواي��ة الكاتب باولو كويلو »الخيميائ��ي«، األربعاء في 
تمام الس��اعة 7:00 مساًء في »س��توديو 244« في متنزه 
ومحمية دوح��ة عراد بمدينة المح��رق، والدعوة عامة، في 

مقاربة إبداعية ما بين األدب والفنون البصرية،
ويش��ارك في المعرض أكث��ر من 20 فنان��ًا، قاموا بتحويل 

تجربة قراءتهم للرواية إلى معرض فني وفيلم وثائقي.
ويحاول المعرض إحياء شخصيات العمل األدبي وتجسيدها 
في أعمال فنية س��واء لوح��ات فنية أو منحوت��ات تعبر عن 

منظور الفنانين الخاص وفهمهم ألبطال الرواية.
وتعد رواية »الخيميائي« أحد أهم إنتاجات الكاتب البرازيلي 

باولو كويلو والتي صدرت عام 1988.
وصنف��ت الرواية كأحد روائ��ع األدب المعاصر كما ترجمت 
إل��ى أكثر من ثمانين لغة، لتدخل بذلك موس��وعة غينيس 
لألرقام القياسية ألكثر كتاب مترجم لمؤلف على قيد الحياة، 
بيع منها 210 ماليين نس��خة ف��ي أكثر من 170 بلدًا، مما 

جعلها واحدة من أكثر الكتب مبيعًا على مر التاريخ.


