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ولدى وصول سموه إلى مقر 
االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس 
كـــــان فــــي مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــيــه 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
رئـــيـــس مجلس  نـــائـــب  خــلــيــفــة، 
الـــــــــوزراء، والـــشـــيـــخ ســلــمــان بن 
خليفة آل خليفة، وزير المالية 
وعــدد من  الوطني،  واالقــتــصــاد 

المسؤولين.
ب  رحَّ الــزيــارة،  وفي مستهل 
الــــــوزراء بصاحب  رئــيــس  نــائــب 
الحسن  األمير  الملكي  السمو 
المرافق، في  والوفد  بن طالل، 
االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس 

مملكة  بين  يجمع  بما  مــنــوهــًا 
الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة األردنـــيـــة 
وأواصـــر  روابــــط  مــن  الهاشمية 
أخوية وتاريخية متميزة، نابعة 
ــــرص حــضــرة  ــ مــــن اهـــتـــمـــام وحـ
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، مــلــك 
صاحب  وأخيه  المعظم،  البالد 
الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة 
ــن الــحــســيــن، مــلــك الــمــمــلــكــة  بـ
الشقيقة،  الــهــاشــمــيــة  األردنـــيـــة 
عــلــى تــنــمــيــتــهــا وتــطــويــرهــا في 
يسهم  بما  المجاالت،  مختلف 
ــرة  ــيـ ــسـ ــمـ فــــــي رفــــــــد أهـــــــــــداف الـ

التنموية الشاملة بقيادة جاللة 
الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم، ومـــتـــابـــعـــة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولــفــت إلـــى تــرحــيــب مملكة 
أوجــه  بتعزيز  الــدائــم  البحرين 
زيـــادة  الــتــعــاون مــع األردن عــبــر 
مــســتــويــات الــتــبــادل الــتــجــاري، 
الشراكات  أوسع من  آفاق  وفتح 
الـــداعـــمـــة لــلــخــطــط الــتــنــمــويــة 
البلدين، ودعم مساعي  في كال 
التكامل االقتصادي والصناعي، 
ــادة مــــن الـــمـــقـــومـــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الــمــشــتــركــة والــتــســهــيــالت الــتــي 
للمستثمرين  البلدان  يقدمها 

من القطاع الخاص.
ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــــــلــــــع صـ واطَّ
الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر الـــحـــســـن بــن 
طـــالل عــلــى عـــرض قــدمــه وزيــر 
المالية واالقتصاد الوطني عن 

مملكة  حكومة  في  العمل  آلية 
البحرين، والذي تخلله ملخص 
وموجز  المملكة،  اقتصاد  ألداء 
بشأن مستجدات خطة التعافي 
االقتصادي، وما تم إنجازه على 
صعيد تعزيز النمو االقتصادي 
وفــــق مـــســـارات وتــطــلــعــات رؤيـــة 

البحرين االقتصادية 2030.
ــوه عــلــى  ــ ــمـ ــ ــع سـ ــ ــلــ ــ ــ ــا اطَّ ــمــ كــ
االستثمارية  والــفــرص  المزايا 
ــي مــمــلــكــة  ــ وبـــيـــئـــة األعـــــمـــــال فـ
البحرين، والتعريف بالمشاريع 
ــة الــــكــــبــــرى، والــــــــدور  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
ــه مــجــلــس  ــ ــلـــع بــ الـــــــــذي يـــضـــطـ
تعزيز  في  االقتصادية  التنمية 
ــي الــقــطــاعــات  ــثـــمـــارات فـ ــتـ االسـ
الحيوية المختلفة، وما يقدمه 
مــــن خــــدمــــات لــلــمــســتــثــمــريــن، 
مملكة  بذلتها  الــتــي  والــجــهــود 
الـــبـــحـــريـــن لـــتـــنـــويـــع الـــقـــاعـــدة 

االقتصادية.

االأمير الح�ص���ن بن طالل يزور مجل����س التنمي���ة االقت�صادية
زار صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل، رئيس 
منتدى الفكر العربي بالمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
مقر مجلس التنمية االقتصادية في خليج البحرين، صباح 

أمس السبت، وذلك في إطار زيارة سموه لمملكة البحرين.

تنفيذا للتوجيهات الملكية 
الــــســــامــــيــــة لــــحــــضــــرة صـــاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المعظم 
ــاعــــدات إنــســانــيــة  بـــتـــقـــديـــم مــــســ
ــة إلـــــــى الـــــــدول  ــلــ ــاجــ إغــــاثــــيــــة عــ
المتضررة  والصديقة  الشقيقة 
من الــزلــزال الــذي ضــرب سوريا 
وتـــركـــيـــا، وذلــــك لــلــمــســاعــدة في 
ــــالزم لضحايا  الـ الـــعـــون  تــقــديــم 
ــزال مـــن خــــالل الــمــؤســســة  ــزلــ الــ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
بــقــيــادة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
جاللة  مــمــثــل  خليفة  آل  حــمــد 
ــلـــك لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمـ الـ
اللجنة  رئــيــس  الــشــبــاب  وشــــؤون 
الزلزال  ضحايا  لدعم  الوطنية 
الفريق  وتركيا، وصل  في سوريا 
أمــس  صــبــاح  البحريني  الــطــبــي 
للمساهمة في عالج  إلى سوريا 

مصابي الزلزال المدمر.
ــاد  ــ ــبــــة أشــ ــنــــاســ ــذه الــــمــ ــ ــهــ ــ وبــ
ــيـــد  ــور مـــصـــطـــفـــى الـــسـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
األمين العام للمؤسسة الملكية 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــزال فــي  ــ ــ ــزلـ ــ ــ لــــدعــــم ضــــحــــايــــا الـ
ســــوريــــا وتــــركــــيــــا بــالــتــوجــيــهــات 
ــلـــكـــيـــة الــــســــامــــيــــة بــتــقــديــم  الـــمـ
الــدعــم لــأشــقــاء جـــراء الــزلــزال 
المدمر الذي تعرضت له بعض 
الـــمـــنـــاطـــق فــــي ســــوريــــا، مــثــمــنــًا 
الدعم الذي تلقاه المؤسسة من 
قــبــل الــحــكــومــة بــقــيــادة صاحب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 
ــوزراء، مــشــيــدًا بجهود  ــ الــ رئــيــس 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
خليفة في قيادة عمل المؤسسة 

الملكية لأعمال اإلنسانية.
ــور مــصــطــفــى  ــتــ ــدكــ وبــــيــــن الــ
ــلــــى هــــذه  ــيــــد أنـــــــه بـــــنـــــاًء عــ الــــســ

ــيــــق  ــنــــســ ــتــ االتــــــفــــــاقــــــيــــــة تــــــــم الــ
األطــبــاء  مــن  إلرســــال مجموعة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن 
واألطباء أعضاء جمعية األطباء 
الــبــحــريــنــيــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور 
عامر الدرازي، وذلك للمساهمة 
في عالج المصابين من ضحايا 
تعرضت  الــذي  المدمر  الــزلــزال 
له سوريا والذي خلف عددًا من 
الضحايا ودمارًا كبيرًا في البنية 
التحتية للمناطق التي تعرضت 

للزلزال في سوريا.
الــدكــتــور مصطفى  ــح  وأوضــ
الــســيــد أنــــه عــلــى ضــــوء مــذكــرة 
الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة مـــع نــقــابــة 
ــل الــفــريــق  ــ ــاء ســــوريــــا، وصـ ــبــ أطــ
المتخصص  البحريني  الطبي 
ــابــــات  ــي عــــالج الـــكـــســـور واإلصــ فـ
والجراحة العامة إلى العاصمة 
الــســوريــة دمــشــق ومــن ثــم توجه 
المتضررة،  حلب  محافظة  إلــى 
حيث سيقوم بإجراء العديد من 
للمصابين  الجراحية  العمليات 

من ضحايا الزلزال.
الطبي  الفريق  سيقوم  كما 
من  مجموعة  بزيارة  البحريني 
الطبية  والمراكز  المستشفيات 
ــا لـــلـــوقـــوف عــلــى أهــم  ــوريـ فـــي سـ
االحــتــيــاجــات الــطــبــيــة والــعــمــل 
المستلزمات  بعض  توفير  على 
الــطــبــيــة الـــالزمـــة الـــتـــي تــحــتــاج 
الراهن  الــوقــت  فــي  إليها ســوريــا 
كــفــاءة  ــع  رفـ فــي  والــتــي ستسهم 
ــة الـــمـــقـــدمـــة  ــيـ ــبـ ــة الـــطـ ــدمــ ــخــ الــ
وذلك  الزلزال،  من  للمتضررين 
مـــــن تــــبــــرعــــات الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الحكومية والخاصة في مملكة 

البحرين.
مـــــن جـــانـــبـــه أعــــــــرب نــقــيــب 
أطـــبـــاء ســـوريـــا الـــدكـــتـــور غــســان 
ــره  ـــكــ فــــــنــــــدي عــــــــن خــــــالــــــص شـ
ــره الــعــمــيــقــيــن لــمــمــلــكــة  ــديـ ــقـ وتـ
البحرين قيادًة وحكومًة وشعبًا، 
مــثــمــنــا ســـرعـــة االســـتـــجـــابـــة في 
األطباء،  وإرســال  العالج  تقديم 
الــســوري  الشعب  اعــتــزاز  مــؤكــدًا 

والصداقة  التاريخية  بالعالقات 
والموقف  البلدين،  تربط  التي 
الــمــشــرف مـــن الــبــحــريــن خــالل 
األزمـــــة األلــيــمــة الــتــي تــمــر بها 
سوريا جراء هذا الحادث األليم.

ـــور عـــامـــر  ـــتـــ ــ ـــدكـ ــ وأعــــــــــــرب الـ
الـــــــــدرازي عــــن تـــقـــديـــره لــجــهــود 
ــادة  ــيـ ــقـ الــــمــــؤســــســــة الـــمـــلـــكـــيـــة بـ
ــر بــــن حــمــد  ــاصـ ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـ
إجــراءات  تسهيل  في  خليفة  آل 
عــمــل الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي، مــؤكــدا 
الطبي  الــفــريــق  تـــواجـــد  أهــمــيــة 
الــبــحــريــنــي حــيــث ســيــســهــم في 
الــضــحــايــا  آالم  مـــن  الــتــخــفــيــف 
وتـــوفـــيـــر الـــدعـــم الــطــبــي لــعــالج 
الــمــصــابــيــن والــمــتــضــرريــن من 
االســتــفــادة  سيتم  كما  الـــزلـــزال، 
من الخبرات الطبية البحرينية 
فــي عــالج الــعــديــد مــن الــحــاالت 
واإلصابات، إضافة إلى الزيارات 
من  للعديد  للفريق  الميدانية 
المستشفيات ومراكز العالج في 

مواقع الزلزال في سوريا.

ال���ف���ري���ق ال��ط��ب��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي ي�����ص��ل اإل���ى 

���ص��وري��ا ل��ل��م�����ص��اه��م��ة ف���ي ع����الج ال��م�����ص��اب��ي��ن

كتبت: فاطمة اليوسف 
تصوير: عبداألمير السالطنة

)الموزع  السالم«  لـ»إلكترونيات  التنفيذي  الرئيس  أكــد 
الــذكــيــة في  الــمــنــزلــيــة  ــزة  ــهــ الـــهـــواء واألجــ لــمــكــيــفــات  األول 
أهم  من  هي  الوظائف«  »بحرنة  أن  البني  فاضل  البحرين( 
االستراتيجيات الرئيسية التي اعتمدتها »السالم«. جاء ذلك 
أقامته السالم مساء أمس األول  الذي  التكريم  خالل حفل 

الجمعة.
وأضاف البني أنه بلغت نسبة بحرنة الوظائف بالشركة 
ما يقارب 98% من الوظائف اإلداريــة والقيادية، وهو األمر 
ــة فـــرص العمل  ــويـ الــــذي يــتــمــاشــى مـــع رؤيــــة »الـــســـالم« ألولـ

للمواطن وتمكينه في مختلف المناصب واإلدارات.
أيًضا  للشركة  تكريًما  ُيعد  التكريم  هــذا  أن  البني  وأكــد 
بسبب وجود موظفين مثاليين حريصين على أداء مهامهم 

بدقة متناهية.
شمل حفل التكريم ما يقارب 190 موظًفا بحرينًيا من 

الجنسين من المنتمين إلى الشركة في مختلف األفرع. 

م��وظ��ف��ي��ه��ا م�����ن   190 ت����ك����رم  »ال�����������ص�����الم« 

تحت رعاية سمو الشيخ علي بن خليفة 
الملكي  السمو  صــاحــب  مستشار  خليفة  آل 
وبحضور  ــوزراء،  الـ رئيس مجلس  العهد  ولــي 
والسعادة  والمعالي  السمو  عدد من أصحاب 
تــم افــتــتــاح جــامــع صــاحــبــة الــســمــو الشيخة 
حــصــة بــنــت عــلــي بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، حــرم 
السمو  صاحب  تعالى  اهلل  بــإذن  لــه  المغفور 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

وذلك بالرفاع في المحافظة الجنوبية.
الــدكــتــور  الــشــيــخ  ألــقــى  المناسبة  وبــهــذه 
رئيس  الهاجري  راشد بن محمد بن فطيس 
ــاف الــســنــيــة كــلــمــة أشــــاد فيها  ــ مــجــلــس األوقــ
باالهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
ملك البالد المعظم، وصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
ــــدور الـــعـــبـــادة، لما  رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء لـ
للمساجد من دور فاعل في نهضة المجتمع 
والتكاتف  الــتــعــاون  قــيــم  بــإشــاعــة  واســتــقــراره 
والوحدة والتكافل والبناء، وإسهامها الفاعل 

في تعزيز المواطنة الصالحة.
الكريم  المولى  بدعاء  الهاجري  وتوجه 

أن يجزي صاحبة السمو الشيخة حصة بنت 
الــجــامــع خير  هــذا  بــنــاء  فــي  آل خليفة  علي 
الــمــبــارك في  العمل  هــذا  وأن يجعل  الــجــزاء 
خالصا  عملها  يجعل  وأن  حسناتها  مــوازيــن 

متقبال.
والجدير بالذكر أن جامع صاحبة السمو 

الشيخة حصة بنت علي آل خليفة شيد على 
الطراز البحريني القديم وروعَي فيه تصميم 
المنارة البحرينية األصيلة، علما بأن الجامع 
يتسع لـ850 مصليا، وقاعة أخرى تتسع لـ150 
مصلية، باإلضافة إلى سكن لإلمام والمؤذن 

ومرافق عامة ومواقف للسيارات.

افتتاح جامع �صمو ال�صيخة ح�صة بنت علي بن حمد اآل خليفة

أكد الدكتور محمد بن مبارك 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزيــــر  جــمــعــة 
التي  باإلنجازات  الـــوزارة  اعتزاز 
المدرسية  المؤسسات  تحققها 
الــبــحــريــنــيــة عــلــى الــمــســتــويــيــن 
الذي  والــدولــي، األمــر  اإلقليمي 
يعكس المستوى المتميز الذي 
وصــلــت إلــيــه فــي تــقــديــم أفضل 
والتعليمية،  التربوية  الخدمات 
بــفــضــل الـــدعـــم الــكــبــيــر لــقــطــاع 
ــن لـــدن  ــ ــلـــيـــم مـ ــتـــعـ الـــتـــربـــيـــة والـ
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المعظم، ومتابعة صاحب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
وتقدم وزير التربية والتعليم 

بالتهنئة إلى مدرسة المستقبل 
جميع  وإلــى  للبنات،  االبتدائية 
منتسباتها من أعضاء الهيئتين 
والــطــلــبــة  واإلداريـــــــة  التعليمية 
وأولــــيــــاء األمـــــــور، بــمــنــاســبــة ما 
ــا  ــوزهــ ــفــ ــاٍز بــ ــجــ حـــقـــقـــتـــه مـــــن إنــ
بالمركز األول عن فئة المدارس 
مشروع  مسابقة  فــي  االبتدائية 
أبطال التغيير ألهداف التنمية 
الــمــســتــدامــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة 
حـــيـــاة  الــــــخــــــضــــــراء،  )األرض 
صـــحـــيـــة( الـــُمـــقـــامـــة عــــن ُبـــعـــد، 
الــقــرن  مـــهـــارات  لــجــنــة  بتنظيم 
الـــحـــادي والــعــشــريــن الــعــالــمــيــة 
ــيـــن  ــتـ ــيـ ــكـ والـــمـــنـــصـــتـــيـــن األمـــريـ
 SPSC ومنظمة  وبــوك  ويكليت 
 100 على  متفوقًة  البريطانية، 

مدرسة من 45 دولة.

وأشاد الوزير بما قدمه فريق 
مشاريع  من  الطالبي  المدرسة 
لتحديات  مبتكرة  حــلــواًل  تقدم 
ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــق أهــــــــــــــداف الـ ــيــ ــقــ ــحــ تــ

الطاقة  المستدامة على صعيد 
الــنــظــيــفــة، والـــعـــمـــل الــمــنــاخــي، 
والــصــنــاعــة، واالبــتــكــار، وتــوفــيــر 
منها  للجميع،  الجيد  التعليم 
عبر  مــســتــدامــة  مــديــنــة  تصميم 

تطبيق ماينكرافت التعليمي.
الـــــــــوزارة  أن  الـــــوزيـــــر  وأكــــــــد 
مــســتــمــرة فـــي تــقــديــم كـــل أوجـــه 
الـــــدعـــــم والــــمــــســــانــــدة لــجــمــيــع 
ــة،  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــــــمــــــؤســــــســــــات الــ
وتعزيز  أدائها  تطوير  لمواصلة 
قــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات 
الـــمـــواكـــبـــة لــمــتــطــلــبــات الــعــصــر 
والــمــعــيــنــة عــلــى تــخــريــج أجــيــال 
الفاعلة  الــمــشــاركــة  عــلــى  قــــادرة 
في مسيرة التنمية الشاملة في 
مملكة البحرين في ظل قيادتها 

الحكيمة.

وزير التربية: كل الدعم والم�صاندة لجميع الموؤ�ص�صات التعليمية

} وزير التربية والتعليم.


