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 نائب الملك ولي العهد: لوال طموح 
الكوادر الوطنية لما تحققت الرؤى واإلنجازات

استقبل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة نائب جاللة الملك ولي العهد بقصر الرفاع امس، 
بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان 
ب��ن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين 
للدراس��ات االس��تراتيجية والدولية والطاقة »دراسات« 
الدكت��ور الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليف��ة، الذي قدم 
لس��موه كت��اب »أول ال��رؤى س��لمان« الُمع��د من قبل 
المركز والذي وثق العديد من المحطات والمنجزات التي 
تحققت بفضل الرؤى واإلس��هامات والمبادرات والبرامج 
الوطنية لصاحب الس��مو الملكي نائب جاللة الملك ولي 
العهد ترجمًة للنهج الذي أرس��اه حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
من أجل ازدهار ونماء المواطن عبر االستثمار فيه كونه 

محور النهضة والتنمية.
وأعرب سموه عن شكره للدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
آل خليفة وتقديره للجهود المبذولة إلعداد هذا الكتاب 

وال��ذي وثق لمراحل عديدة م��ن العمل الوطني واإلنجاز 
في ش��تى المج��االت، مش��يدًا بالجهود الت��ي يقوم بها 
مركز »دراسات« في مجال تعزيز البحوث والدراسات عبر 

إصداراته المختلفة في جميع المجاالت.
وقال س��موه إن الرؤى واإلنجازات ما كانت لتتحقق على 
أرض الواق��ع ل��وال طموح الك��وادر الوطني��ة التي نفذت 
الخطط والمبادرات بإتقان وحب للوطن، منوهًا س��موه 
بأهمية االس��تمرار ف��ي البناء والعمل م��ن أجل تحقيق 
التنمي��ة المس��تدامة بم��ا يع��ود بالخير والنم��اء على 

الجميع.
 م��ن جانبه، أعرب الدكتور الش��يخ عب��داهلل بن أحمد آل 
خليف��ة ع��ن ش��كره وتقديره لصاح��ب الس��مو الملكي 
نائ��ب جالل��ة الملك ولي العه��د على ما يوليه س��موه 
من اهتمام ودعم لمركز »دراس��ات« ليواصل مس��اعيه 
البحثي��ة والعلمية بما يس��هم ف��ي تعزي��ز دور المركز 

وتطويره على كافة األصعدة.

سموه يتسلم كتاب »أول الرؤى سلمان«

خليفة بن علي: توجيهات 
الملك نبراس عمل »الجنوبية« 

ووسام فخر واعتزاز

ق��ال محافظ المحافظة الجنوبية س��مو الش��يخ خليف��ة بن علي 
آل خليف��ة، إن المحافظ��ة أضحت أنموذجًا يحت��ذى به في كافة 
المج��االت، إضافًة إلى إرثها التاريخي والحضاري والثقافي والذي 
يعد ش��اهدا على عراقة وأصالة الوط��ن، مبينًا أن لمدينة الرفاع 
إس��هامات جليل��ة في خدم��ة ماضي وحاض��ر البحري��ن في ظل 
التوجيهات الس��ديدة لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، حيث تعد توجيهات جاللته نبراس��اً 
لعمل المحافظة ووس��ام فخر واعتزاز وشرف ال يعلوه شرف، كما 
أنه بدعم ورعاية صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، تمضي المحافظة 
في العمل عل��ى التواصل وتحقيق التنمية الش��املة بما يواكب 

تطلعات ورؤى أهالي المحافظة.
جاء ذلك خالل كلمته أثناء تدش��ين سموه كتاب »الرفاع عز بين 
الماض��ي والحاضر«، والذي يتناول تاريخ ه��ذه المدينة العريقة 
ومراح��ل التطور الذي ش��هدته حتى وقتنا الحال��ي، حيث أقيمت 
فعالي��ة بهذه المناس��بة عبر تقني��ة االتصال المرئ��ي، بحضور 
نائب المحافظ العميد عيسى الدوسري، وعدد من وجهاء وأعيان 

وأهالي المحافظة.
وأوضح س��مو الش��يخ خليفة بن علي آل خليفة، خالل كلمته، أن 
المحافظة الجنوبي��ة حريصة على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية 
الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، من خالل ترسيخ 
مبدأ الش��راكة المجتمعية والتواصل م��ع األهالي وااللتقاء بهم 
وصون المكتس��بات الحضارية واالجتماعية وال��ذي يعتبر نهجًا 
حمي��دًا تفخر به المحافظة على ال��دوام، إلى جانب الحفاظ على 
عاداته��م وتقاليدهم وارثه��م العريق، وتعزيز ال��والء واالنتماء 

الوطني وتكريس القيم الوطنية الثابتة.
وب��دأت فعالي��ة التدش��ين عن بع��د، بآي��ات عطرة م��ن الذكر 
الحكي��م وتضمنت عرض��ًا مرئيًا لفيلم ثالث��ي األبعاد من فكرة 
وابتكار س��مو المحافظ وإع��داد ومتابعة منتس��بي المحافظة، 
حيث اس��تعرض الفيلم العديد من المواقع التاريخية والشواهد 
الثقافي��ة التي تزخ��ر بها المحافظ��ة عبر التاري��خ وحتى الوقت 
الحال��ي، واختتمت الفعالية بقصيدة ش��عرية بالعرض المرئي 
للش��اعر عبداهلل العجمان، ث��م تكريم األهالي ال��ذي كانت لهم 

إسهامات في إصدار هذا الكتاب.
وأعرب األهالي والحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود 
الت��ي يبذلها س��مو الش��يخ خليفة بن عل��ي آل خليف��ة محافظ 
المحافظ��ة الجنوبي��ة على نه��ج التواصل وتعزي��ز الترابط بين 
كاف��ة أفراد المجتم��ع من خالل المب��ادرات المبتك��رة والخالقة 

كإعداد الكتاب الذي يسهم في تعزيز الوالء واالنتماء الوطني.

توفير مسارات آمنة للدراجات الهوائية وإنارة للطرق

 »اإلسكان« لـ                 : 130 مليون دينار 
كلفة تصريف األمطار بالمدن الجديدة

هدى عبدالحميد «

أك��دت وزارة اإلس��كان في تصري��ح ل�»الوطن« أن 
كلفة خطوط تصريف األمطار تجاوزت 130 مليون 
دينار في مدن البحرين الجديدة، مبينة أن شبكات 
تصريف مي��اه األمطار مرتبطة بالنظ��ام العام أو 

الشبكة األم.
ال  اإلس��كانية  مش��اريعها  تنفي��ذ  أن  وأضاف��ت 
يقتص��ر على إنش��اء الوحدات الس��كنية فحس��ب، 
بل يعد مس��اهمًا رئيس��ًا في بناء وتوفير ش��بكات 
البنية التحتية الحديثة كش��بكات المياه وخطوط 
الكهرب��اء وش��بكات الص��رف الصح��ي واألرصف��ة 
والمماش��ي، وكذلك على صعيد المس��ارات اآلمنة 
المخصص��ة للدراج��ات الهوائي��ة، وإن��ارة الطرق 
الرئيس��ة والفرعية، من خالل دورها لدى الش��روع 
في التخطيط واإلنش��اء لمش��اريع م��دن البحرين 
الجدي��دة أو مش��اريع المجمع��ات الس��كنية عل��ى 
مس��توى جميع المحافظات والمناطق، والتي جرى 

تنفيذها وفق أفضل المعايير والمواصفات. 
وبش��أن موض��وع ش��بكات تصريف مي��اه األمطار 
بشكل خاص، أشارت الوزارة إلى أنها نفذت خطوط 
تصري��ف مياه األمطار بطول تج��اوز 200 كيلومتر 
في مدن البحرين الجديدة، باإلضافة إلى مش��اريع 

المجمع��ات الس��كنية ف��ي مختل��ف المحافظات، 
موضحًة أن تلك الشبكات تتسم بفاعليتها العالية 
في تصريف مياه األمطار بمرونة، كما تم األخذ في 
االعتبار لدى تصميم مشاريع المدن ذات الطبيعة 
الس��احلية أن تت��م مراع��اة االش��تراطات البيئية 
من خالل رب��ط مصبات تلك الش��بكات ب�»فالتر« 

ومرشحات للزيوت لحماية البيئة البحرية.

وبّين��ت أن��ه جرى تصميم ش��بكات تصري��ف مياه 
األمطار في المدن والمش��اريع اإلسكانية بطريقة 
تس��توعب كمي��ات مضاعفة م��ن مي��اه األمطار، 
موضح��ة أن تل��ك الش��بكات وخاصة في مش��اريع 
المجمع��ات الس��كنية ق��د صممت وت��م تنفيذها 
لخدمة المش��اريع اإلس��كانية والمناطق المحيطة 

بها على حد سواء.

 »الملكية للبنات« تطلق سلسلة ورش 
عمل بشهادات احترافية مارس المقبل

أعلن��ت الجامع��ة الملكي��ة للبن��ات ع��ن إطالق 
سلس��لة من ورش العم��ل بش��هادات احترافية 
دولية بالتعاون مع معهد بيرسون في المملكة 
المتح��دة والس��فارة اإليطالي��ة ف��ي البحري��ن 
بموافق��ة األمان��ة العام��ة لمجل��س التعلي��م 
العالي، حيث تأتي هذه الورش ضمن إطار عمل 
التعليم المس��تمر في الجامعة الذي يهدف إلى 
تزويد الموظفين وأصحاب األعمال والمتخرجين 
حديثًا بالشهادات الدولية المعتمدة والمهارات 
الالزمة لزيادة كف��اءة العمل واإلنتاجية وتنمية 

الذات. 
وأوضح رئيس قس��م الدراسات العامة بالجامعة 
الملكي��ة للبنات هم��ام اآلغا، أن سلس��لة ورش 
العمل تتضمن شهادات احترافية منها شهادة 
بيرسون االحترافية لالستعداد المهني وشهادة 
بيرس��ون االحترافية للقيادة، وش��هادة بيرسون 
االحترافية لريادة اإلعمال واإلبداع، حيث س��يتم 
تقدي��م ورش العمل الثالث عب��ر تقنية االتصال 
المرئي بش��كل كام��ل ابتداء من الس��ادس من 

مارس المقبل. 
وذكر اآلغا أن الجامعة الملكية للبنات وبالتعاون 
مع السفارة اإليطالية في المملكة ستقدم دروس 
تعليم اللغ��ة اإليطالية عبر الحضور الش��خصي 
لمركز غراتس��يا ديليدا للغة والثقافة اإليطالية 

الكائ��ن ف��ي ح��رم الجامع��ة بمنطق��ة الرفاع. 
وستتوفر دروس اللغة اإليطالية على مستويين، 
المس��توى األول للمبتدئي��ن بش��هادة اإلط��ار 
األوروب��ي المرجعي الع��ام للغات – المس��توى 
األول، حيث س��تبدأ دروس تعليم هذا المستوى 
في الس��ادس م��ن م��ارس 2021، والمس��توى 
الثاني بش��هادة اإلطار األوروبي المرجعي العام 
للغات الخاص بالمس��توى الثاني والذي س��يبدأ 

في 15 مايو 2021. 

وتعتب��ر الجامعة الملكية للبن��ات هي الجامعة 
الوحي��دة في البحري��ن والمنطق��ة التي تحتوي 
عل��ى مركز مخت��ص للغ��ة والثقاف��ة اإليطالية 
والذي تم تدش��ينه في أكتوبر 2019 ويس��تقبل 
كاف��ة المهتمي��ن بتعل��م اللغ��ة اإليطالية من 
كال الجنس��ين. ويأت��ي ذلك ضمن إط��ار تعاون 
الجامعة مع السفارة اإليطالية في المملكة حيث 
ُتمنح الشهادة من قبل الجامعة الملكية للبنات 

باعتماد من السفارة اإليطالية.


