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الن�سيج البحريني املتما�سك يبعث على الفخر واالعتزاز... رئي�س الوزراء:

على جتاوز �أي تعرث و�ثقون بقدرة �إد�رة “�لغرفة” 
املنام���ة - بنا: نوه رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 
ب���ن �سلمان اآل خليفة، ل���دى ا�ستقبال �سموه رئي����س غرفة جتارة و�سناعة 
البحرين، ب���روح امل�سوؤولية واحلر�س على تغلي���ب امل�سلحة العامة لدعم 
ا�ستمراري���ة غرفة جت���ارة و�سناعة البحري���ن يف تاأدية دوره���ا املحوري يف 

العملية التجارية وال�ساأن االقت�سادي.
واأك���د �سم���وه اأن الغرف���ة هي البي���ت ال���ذي يحت�سن التج���ار ويرعى 
م�سالح ه���ذا القطاع احليوي، واأن الثقة كبرية بق���درة اإدارتها يف احلفاظ 
على م�سريتها التجارية العريقة من اأي تعرث، فيما رفع رئي�س غرفة جتارة 
و�سناع���ة البحرين، ل�ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س ال���وزراء خال�س ال�سكر 
والتقدي���ر على ما يحيط به �سموه بيت التج���ار ومنت�سبيه من دعم وعناية 
مكنت الغرفة من جتاوز التحديات كافة، والتي كانت تعرتي م�سريتها يف 

خدمة التجار واالقت�ساد الوطني عموما.
وكان �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء ق���د ا�ستقب���ل بق�رص 
الق�سيبي���ة �سباح اأم�س رئي�س غرفة جت���ارة و�سناعة البحرين خالد املوؤيد 

بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني باململكة.
وخ���ال اللقاء، اأثنى �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء على الدور 
امله���م واحليوي الذي ت�سطلع به غرف���ة جتارة و�سناعة البحرين يف ال�ساأن 
التجاري واالقت�سادي عرب تاريخها العريق، ودعا �سموه القطاع اخلا�س اإلى 
دعم التوجه احلكومي يف تو�سيع �سبكة التعاون االقت�سادي واال�ستثماري 
م���ع خمتلف ال���دول والرتوي���ج للمملك���ة البحري���ن كبيئة مثالي���ة حا�سنة 
لا�ستثم���ارات. وتطرق �ساحب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء مع احل�سور 
اإل���ى جملة من املو�سوعات ذات ال�سلة بال�س���اأن املحلي، حيث اأكد �سموه 
اأن الن�سي���ج البحرين���ي املتما�سك يبعث على الفخ���ر واالعتزاز، فقد �رصب 
جمتمعنا اأروع املثل عرب التاريخ يف جعل تاوين املجتمع الفكرية والدينية 
واملذهبي���ة تتاقى على هدف واحد يف تعزيز التما�سك والوحدة واالجتماع 
على كلمة �سواء يف حتقيق امل�سلحة الوطنية، وقال �سموه “و�سط الظروف 
والف���ن التي متر به���ا املنطقة، والتي تقف وراءه���ا �سيا�سات ت�ستهدف 
متزي���ق وحدة ال�سعوب، فنحن ينتابنا الفخر حينما نرى مواطنينا يف القرى 
متحدي���ن م���ع اإخوانهم يف املدن؛ من اأجل العمل عل���ى حتقيق كل ما يخدم 
امل�سلح���ة الوطنية، ويحافظ على اأمن الوط���ن وا�ستقراره”. واأكد �ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي�س ال���وزراء باأن احلكومة اأمام ه���ذا العطاء املنهمر من 
اأبناء ال�سعب، فهي حري�سة كل احلر�س على متابعة اأداء الوزارات؛ ل�سمان 
اأن تقدم للمواطنني ما يتطلعون اليه من خدمات وم�ستوى معي�سي، الفتا 
�سم���وه اإلى تبني العديد من املبادرات وال�سيا�سات التي ت�سمن باأال تقف 
اأب���دا قلة املوارد اأو التحدي���ات االقت�سادية عائقا اأمام اجتاه احلكومة نحو 

مزيد من التنمية التي تعود باخلري والنفع على اأبناء الوطن.

المؤيــد: سمـــوه مكـــن “بيـــت التجـــار” مـــن تجـــاوز التحديـــات كافـــة

• �سمو رئي�س الوزراء لدى ا�ستقباله رئي�س غرفة جتارة و�سناعة البحرين	

حممد بن مبارك ي�ستعر�ض م�سار 
�لعالقات مع �ل�سفري �لربيطاين

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء �سم���و ال�سيخ حممد بن 
مبارك اآل خليفة يف مكتبه بق�رص الق�سيبية اأم�س �سفري اململكة املتحدة لدى مملكة 

البحرين �ساميون مارتن.
وخال اللقاء ا�ستعر�س �سموه م���ع ال�سفري الربيطاين م�سار العاقات الثنائية 
الت���ي تربط ب���ني مملكة البحرين واململك���ة املتحدة ال�سديقة و�سب���ل تعزيزها يف 
املج���االت كاف���ة. من جانبه، اأك���د ال�سفري الربيط���اين م�ستوى العاق���ات والتعاون 
امل�س���رتك ب���ني مملكة البحري���ن واململك���ة املتحدة وحر����س باده عل���ى تنميتها 

وتعزيزها مبا يخدم م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

مدير �أركان �حلر�ض �لوطني يرعى 
ختام م�سابقة حركات �مل�ساة 

املنام���ة - بن���ا: اأقيم حت���ت رعاية مدي���ر اأركان احلر�س الوطني الل���واء الركن 
ال�سي���خ عبدالعزيز بن �سع���ود اآل خليفة خت���ام الن�سخة اخلام�س���ة مل�سابقة حركات 
امل�ساة بني فرق وحدات احلر�س الوطني يف ميدان اال�ستعرا�س الع�سكري مبع�سكر 

احلر�س الوطني �سباح اأم�س الثاثاء.
وت�سمنت امل�سابقة اإيجازاً قدم���ه رئي�س �سعبة العمليات والتدريب و�سح من 
خال���ه مراحل الت�سفية للفرق امل�ساركة و�س���والً للفرق الثاث التي تتناف�س على 
املراكز االأول���ى يف امل�ساة واحلركات الع�سكرية بال�ساح ومن دون ال�ساح ومعايري 

القيافه والهندام الع�سكري.
وقدم���ت الفرق املتاأهلة عرو�سها الع�سكرية اأمام مدير االأركان واحل�سور قبل 
اإعان النتائج من جانب جلنة التحكيم بفوز فريق كتيبة احلرا�سات باملركز االأول.

واأع���رب مدي���ر االأركان عن �سكره وتقدي���ره للجهود املتمي���زة للم�ساركني يف 
امل�سابق���ة، وما اأظه���روه من تفاعل يف تطبيق احل���ركات والعمل املكثف للح�سول 

على املراكز االأولى، موؤكدا متابعة اأي م�ستجدات فيما يخ�س الناحية التدريبية.

االأمرية �سبيكة تنيب مرمي بنت ح�سن الفتتاح موؤمتر “املراأة واملجتمع”

�ملر�أة �لبحرينية جنحت يف �لو�سول �إلى خمتلف �ملنا�سب

الرفاع- املجل�س االأعل���ى للمراأة: اأنابت قرينة 
عاهل الباد، رئي�سة املجل�س االأعلى للمراأة �ساحبة 
ال�سم���و امللك���ي االأم���رية �سبيكة بن���ت اإبراهيم اآل 
خليف���ة، نائب رئي�سة املجل����س ال�سيخة مرمي بنت 
ح�س���ن اآل خليفة الفتتاح املوؤمتر ال���دويل “املراأة 
واملجتم���ع”، والذي يقام يف ح���رم اجلامعة امللكية 

للبنات يف الفرتة 20-19 اأبريل اجلاري.  
واألق���ت االأمني الع���ام للمجل�س االأعل���ى للمراأة 
هال���ة االأن�س���اري كلم���ة اأك���دت فيه���ا اأن ململكة 
البحرين احلق الي���وم اأن تفتخر ملا و�سلت اإليه يف 
جمال متك���ني املراأة اليوم، وذل���ك يف �سوء زيادة 
م�سارك���ة املراأة يف التعليم العايل والقوى العاملة، 
موؤك���دة اأن امل���راأة البحريني���ة جنح���ت يف الو�سول 
اإل���ى العدي���د م���ن املنا�س���ب، كوزي���رة وقا�سية 
وبرملانيات ودبلوما�سي���ة، وكرئي�سة جمل�س اإدارة 
ورئي�سة تنفيذية ملوؤ�س�سات مالية كربى، وكذلك 
كرئي�سة ملوؤ�س�سات اأكادميية. اإ�سافة اإلى تقلدها 
وتروؤ�سه���ا عددا من الوظائ���ف االإقليمية والدولية 

الكربى. 
واأو�سح���ت االأمني العام للمجل����س اأن التاريخ 
اأثب���ت ح�س���ول امل���راأة البحرينية عل���ى االإمكانات 
واالإرادة لتحقي���ق االزده���ار والتق���دم يف جمتم���ع 
داعم، ومتثل ذلك يف تاأ�سي�س اأول مدر�سة للتعليم 
النظامي للفتي���ات بداأت قبل اأكرث من 88 عاماً يف 
العام 1928، وم�ساركتها يف االنتخابات البلدية يف 
الثاثينات م���ن القرن املا�سي، ودخولها يف جمال 
التمري����س يف العام 1941، اإل���ى جانب م�ساركتها 
الفعال���ة يف املجتم���ع امل���دين يف وق���ت مبك���ر من 

.1950
واعتربت االأن�س���اري اأن اإن�ساء املجل�س االأعلى 
للم���راأة ج���اء بناًء عل���ى قناع���ة ورغب���ة املجتمع يف 
حتقيق ال�رصاكة الكاملة للم���راأة وتلبية احتياجاتها 
وتطلعاته���ا، وجتل���ى ذلك بتكليف �س���اٍم من لدن 
عاهل الباد ل�ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية �سبيكة 

بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة مبهم���ة مراجع���ة و�سع 
امل���راأة البحرينية يف ذلك الوق���ت، واقرتاح االإطار 
املوؤ�س�س���ي االأمث���ل املطل���وب الإدارة ال�سيا�سات 
الوطني���ة واخلط���ط املعني���ة بالنهو����س باملراأة، 
وحق���ق املجل�س منذ اإن�سائ���ه العديد من االإجنازات 
الت�رصيعية كقانون اأحكام االأ����رصة، وقانون احلماية 
من العنف االأ�رصي، وتعديل قانون العمل يف القطاع 
اخلا�س لاأخذ يف االعتبار احتياجات املراأة العاملة، 
اإل���ى جان���ب ع���دد م���ن املب���ادرات االإ�سرتاتيجية 
والربامج الت���ي مت متت لنهو����س ومتكني املراأة 
البحرينية، ومنه���ا االإ�سرتاتيجية الوطنية لنهو�س 
الإدم���اج  الوطن���ي  والنم���وذج  البحريني���ة،  امل���راأة 
احتياج���ات امل���راأة يف جمي���ع القطاع���ات؛ ل�سمان 
اإدم���اج احتياج���ات امل���راأة يف خططه���م التنموية، 
واالإ�سرتاتيجي���ة الوطنية؛ حلماية املراأة من العنف 

االأ�رصي. 
م���ن جانب���ه، األق���ى رئي����س اجلامع���ة امللكية 
للبن���ات م���ازن جمع���ة كلمة اأع���رب فيها ع���ن بالغ 
�سك���ره وتقدي���ره ل�ساحبة ال�سم���و امللكي االأمرية 
�سبيك���ة على رعايتها املوؤمت���ر، وجهودها الدءوبة 
ودعمه���ا امل�ستمر للم���راأة البحريني���ة، معترباً هذا 

املوؤمت���ر الدويل فر�سة لاط���اع على جتارب عدد 
م���ن الدول اخلليجية والعربية واالأجنبية يف جماالت 
دعم ومتكني امل���راأة لتكون �رصيكاً اأ�سا�سياً يف بناء 
املجتم���ع. واعترب املوؤمتر مبثاب���ة املن�سة العلمية 
لفت���ح الآفاق جدي���دة للبحوث القيم���ة يف البحرين، 
كم���ا �سيتي���ح الفر�سة للباحثني م���ن �ستى الدول 

ملناق�سة خمتلف الق�سايا اخلا�سة باملراأة. 
ويف اجلل�س���ة االفتتاحي���ة اأي�س���اً، قدمت نائب 
رئي����س جامعة و�س���ت فرجينيا االأمريكي���ة جوي�س 
“امل���راأة  بعن���وان  لبح���ث  ا�ستعرا�س���اً  ماكوني���ل 
والربمل���ان”، تطرق���ت خال���ه اإل���ى واق���ع امل���راأة 

الربملانية يف الواليات املتحدة.
كم���ا قدمت ع�س���و جمل�س ال�س���ورى، ورئي�سة 
حق���وق امل���راأة والطف���ل يف املجل����س هال���ة فاي���ز 
كلمة تطرقت فيه���ا اإلى واقع املراأة الربملانية يف 
البحري���ن ودول اخللي���ج وعدد من ال���دول، واأجرت 

عددا من املقارنات لهذا الواقع. 
ومتت خال جل�سات املوؤمتر الذي ي�سارك فيه 
اأكرث من 150 من دول عربية واأجنبية عدة مناق�سة 
مو�سوع���ات متع���ددة اأبرزها: “امل���راأة يف االبتكار 
وحق���وق  الت�رصي���ع  يف  “امل���راأة  والتكنولوجي���ا”، 
االإن�س���ان”، و”املراأة يف جمايل الف���ن والت�سميم”، 
اإ�ساف���ة اإل���ى تن���اول “م�س���رية امل���راأة ومهامه���ا 
ومكانته���ا يف البلدان والثقاف���ات املتعددة”، كما 
مت توزي���ع اأكرث م���ن 45 ورقة بحثي���ة على ح�سور 
املوؤمت���ر.   وتناول���ت اجلل�س���ة الرئي�س���ة مو�سوع 
“ح�س���ور امل���راأة يف الثقافة واملجتم���ع”، وحتدث 
فيها كل م���ن مديرة اإدارة الثقافة والفنون بهيئة 
البحري���ن للثقافة واالآث���ار ال�سيخة هالة بنت حممد 
اآل خليف���ة، والقائم باأعمال مدي���ر متحف البحرين 
الوطني، والرئي�س التنفي���ذي للتكنولوجيا ب�رصكة 
Silah Gulf ج���وان ماك�سيف���ريي، ونائب رئي�س 
اجلامعة امللكية للبن���ات لل�سوؤون االأكادميية منى 

�سوري. 


