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قرينة العاهل تستقبل وفدًا من الجامعة الملكية للبنات 
بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها

§المنامة - بنا
المجلس  رئيسة  البالد  عاهل  قرينة  أعربت   [
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  للمرأة  األعلى 
مملكة  فخر  عن  خليفة  آل  ابراهيم  بنت  سبيكة 
البحرينيات  من  الجديد  بالجيل  البحرين 
على  كبيرة  مقدرة  يثبتن  اللواتي  المتميزات 
مواصلة تعزيز حضور وريادة المرأة البحرينية 
رفع  في  ُقُدماً  والمضي  المجاالت،  مختلف  في 
التنمية  مسيرة  في  البحرينية  المرأة  مساهمة 
واالزدهار الوطني التي وضع ركائزها المشروع 
اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة العاهل وكان 

نهوض المرأة البحرينية أحد أهم معالمها.
لدى  للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  وأشارت 
أعضاء  من  عدداً  المجلس،  مقر  في  استقبالها 
وخريجات  وطالبات  واإلدارية  التعليمية  الهيئة 
المجلس  حرص  إلى  للبنات،  الملكية  الجامعة 
المرأة  تطور  مسيرة  مواكبة  على  للمرأة  األعلى 
البحرينية في مختلف مراحلها العمرية، وباألخص 
رسم  في  الحاسمة  الجامعية  الدراسة  مرحلة 
لدخول  والمؤهلة  للمرأة،  المستقبلية  التوجهات 
وبما  واالجتماعية،  واألسرية  العملية،  الحياة 
يضمن تفعيل طاقاتها وضمان أعلى مساهمة لها 
ووطنها.  ومجتمعها  وأسرتها  نفسها  نهضة  في 

من  واالستفادة  المنافسة  على  تشجيعها  عبر 
التجارب الخارجية لتطوير مداركها الدراسية.

للبنات  الملكية  الجامعة  سموها  وهنأت 
تأسيسها،  على  سنوات  عشر  مرور  بمناسبة 
الجامعة  الذي تشهده  مشيدة بالتطور األكاديمي 
سواء على مستوى تنوع التخصصات أو ارتفاع 
والجوائز  االعتمادات  وكذلك  بها.  االلتحاق  نسب 
النوعية التي حصلت عليها نتيجة ذلك، مؤكدة أن 
الحياة  الجامعة في  الذي تخطه خريجات  النجاح 
والعملي  العلمي  التأهيل  قوة  على  دليل  العملية 
األكاديمي  النهج  ونجاح  دراستهن،  خالل  لهن 

الذي اعتمدته الجامعة منذ تأسيسها.
وقالت سموها إن التعرف عن كثب على أولئك 
االطمئنان  على  يبعث  والخريجات  الطالبات 
مملكة  ومستقبل  البحرينية  المرأة  مستقبل  إلى 
بين  الفاعلة  بالشراكة  نوهت  كما  البحرين، 
التعليمية  والمؤسسات  للمرأة  األعلى  المجلس 
والتدريبية ومن ضمنهن الجامعة الملكية للبنات، 
المجلس  بين  المشترك  التعاون  إلى  مشيرة 
المشاريع  من  العديد  تنظيم  في  والجامعة 
لقضايا  المخصصة  والمؤتمرات  والفعاليات 
نتائج  ابراز  إلى  والتطلع  المرأة،  ومواضيع 
تشرف  التي  والبحوث  الدراسات  ومخرجات 
االستفادة من مضمونها، من  لتتم  الجامعة  عليها 

خالل تنظيم الندوات، أو النشر في الصحافة.
للبنات  الملكية  الجامعة  رئيس  قدم  ذلك،  إلى 
األعلى  المجلس  رئيسة  أمــام  جمعة  مــازن 
إليه  توصلت  ما  خالله  قدم  مرئّياً  عرضاً  للمرأة 
عديدة  وأكاديمية  علمية  مخرجات  من  الجامعة 
في  المرأة  بتدريس  تختص  جامعة خاصة  كأول 
وزارة  قبل  من  رسمّياً  بها  ومعترف  البحرين، 
السعودية  العربية  المملكة  في  العالي  التعليم 
أكاديمّياً،  برنامجاً   12 وتوفر  الكويت،  ودولة 
الماجستير،  درجة  مستوى  على  منها  اثنان 
وشك  على  طالبة  و153  خريج   802 ولديها 
بحرم  الجامعة  وتتميز   ،2017 العام  في  التخرج 
رياضّياً  ونادًيا  للطالبات،  سكًنا  يضم  جامعي 
ومركز تكنولوجي حديًثا، باإلضافة إلى تأسيس 
مركز بحثي متخصص في قضايا وشئون المرأة 

البحرينية.
شكر  بالغ  عن  جمعة  البروفيسور  أعرب  كما 
على  الملكي  السمو  لصاحبة  الجامعة  وتقدير 
سموها  توليه  الذي  والدعم  واالهتمام  الرعاية 

للبنات. الملكية  للجامعة 
من  لعدد  عرض  تقديم  اللقاء  خالل  تم  كما 
الطالبات الالتي تميزن في تخصصاتهن النوعية 
مختلف  في  متميزة  وظائف  على  والحصول 

القطاعات في مملكة البحرين.

قرينة العاهل مستقبلة عدداً من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية وطالبات وخريجات الجامعة الملكية للبنات

تكريم قرينة عاهل البالد

»ألبا« تتوقع أداًء قوّيًا مع نهاية 2016... ودعيج آل خليفة: 
متفائلون بتأمين مليار دوالر إضافي لـ »الخط السادس«

§عسكر - ألبا
جيداً  )ألبا(،أداًء  البحرين  ألمنيوم  شركة  قدمت   [
السوق،  يشهدها  التي  الحالية  الظروف  ضوء  في 
البا  شركة  إدارة  مجلس  لرئيس  تصريح  وفق  وذلك 

خليفة. آل  دعيج  بن  سلمان  بن  دعيج  الشيخ 
الفصلي  االجتماع  انعقاد  بعد  التصريح،  جاء 
عقد  والذي   ،2016 للعام  الشركة  ادارة  لمجلس  الرابع 
بمقر   )2016 األول  كانون  ديسمبر/   7( األربعاء  أمس 

الشركة.
محضر  على  االجتماع  خالل  االدارة  مجلس  ووافق 
سبتمبر/   28( بتاريخ  عقد  الذي  السابق  االجتماع 
التقارير  مراجعة  إلى  باإلضافة  الماضي(،  أيلول 
مجلس  إلى  التابعة  التنفيذية  اللجنة  من  المقدمة 
وكذلك  المجلس،  إلى  التابعة  التدقيق  ولجنة  اإلدارة، 

والمكافآت. الترشيح  لجنة 
بمراجعة  أيضاً  االجتماع  خالل  المجلس  وقــام 
 2017 للعام  السنوية  التشغيلية  الخطة  ومناقشة 
تقرير  المجلس  راجع  كما  عليها،  المصادقة  تمت  حيث 
للربع  المالية  2016 والبيانات  للعام  الشركات  حوكمة 
تقريراً  كذلك  اإلدارة  وقدمت   .2016 العام  من  الثالث 
ومشروع  السالمة  صعيد  على  الشركة  تطورات  حول 
الثانية  والمرحلة  للتوسعة  السادس  الصهر  خط 
المالي  األداء  حول  تقرير  الى  اضافة  تايتن  لمشروع 
العام  نهاية  مع  قوّياً  يكون  أن  الشركة  تتوقع  الذي 

.2016 الجاري 
سلمان  بن  دعيج  الشيخ  قال  الصدد،  هذا  وفي 
جّداً  وفخورون  سعداء  »إننا  خليفة:  آل  دعيج  بن 
خط  لمشروع  المستمرة  االيجابية  بالتطورات 

من  الشركة  تمكنت  فقد  للتوسعة،  السادس  الصهر 
مليار   1.5 بقيمة  المشترك  القرض  أقسام  إغالق 
دوالر  مليار  بتأمين  متفائلون  ونحن  أميركي.  دوالر 
قبل  من  المدعوم  التمويل  خالل  من  إضافي  أميركي 
العام  من  األول  الربع  خالل  الصادرات  ائتمان  هيئات 

المقبل2017«.
اإلدارة  مجلس  استعرض  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
نتائج  بخصوص  اليه  والمرفوع  الصادر  التقرير 
القانونية  المخالفات  اشتباه وجود بعض  في  التحقيق 
واإلدارية التي ارتكبت من قبل نقابة عمال »ألبا«. وبعد 
والنتائج  للبيانات  ومتعمقة  مستفيضة  مناقشات 
شركة  إدارة  مجلس  اتخذ  فقد  التقرير،  في  المطروحة 
أنيطت  والتي  الشأن،  بهذا  الالزمة  القرارات  »ألبا« 
واتخاذ  تنفيذها  على  العمل  مسئولية  الشركة  بإدارة 
الشركة  أن  كما  بشأنها.  فورية  تصحيحية  اجراءات 
مملكة  في  المختصة  الرسمية  للجهات  التقرير  ستقدم 

اختصاصها. مجال  في  كل  البحرين 
رئيساً  أمين سلطان  تعيين  على  المجلس  وافق  وقد 

فوري. بشكل  اإلنتاجية  للعمليات  تنفيذّياً 
أعضاء  ستة  من  مؤلف  اإلدارة  مجلس  أن  يذكر 
القابضة«،  البحرين  »ممتلكات  شركة  قبل  من  معّينين 
وهم باإلضافة إلى رئيس مجلس اإلدارة الشيخ دعيج 
بن سلمان بن دعيج آل خليفة، كل من: يوسف عبداهلل 
الهزاني، محمد  ناصر  فهد  العريض،  أسامة محمد  تقي، 
من  المعّينان  العضوان  أما  كازرون.  وسهى  كمشكي، 
فهما:  الصناعية«  لالستثمارات  »سابك  شركة  قبل 
إلى  باإلضافة  القرني،  وخالد  الشعيبي  صالح  فهد 
ومطلق  الحميد  عبدالعزيز  المستقلين  العضوين 

المريشد.

اجتماع مجلس إدارة شركة »ألبا« برئاسة الشيخ دعيج آل خليفة


