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»تمكين« و»السياحة« يطلقان مهرجان »البحرين تتسوق«
§المنامة - محرر الشئون المحلية

البحرين  التنفيذي لهيئة  الرئيس  افتتح   [ 
حمود  بن  خالد  الشيخ  والمعارض،  للسياحة 
كانون  يناير/   19( الخميس  أمس  خليفة  آل 
في  تتسوق  البحرين  مهرجان   )2017 الثاني 

خليج البحرين.
هيئة  العام  هذا  نسخة  تنظيم  ويتولى 
مع  بالتعاون  والمعارض  للسياحة  البحرين 
من  الرئيسيين  شركائه  أبرز  وبدعم  تمكين، 
بتلكو  وهم  والخاص  الحكومي  القطاعين 
وشركة يوسف خليل المؤيد وأوالده وطيران 

الخليج.
سيستمر  الذي  المهرجان  أن  إلى  ويشار 
 19 بين  ما  الفترة  خالل  يوًما   30 مدى  على 
هو   ،2017 شباط  فبراير/   18 وحتى  يناير 
الحدث األضخم في قطاعي السياحة والتجزئة، 
حافلة  فريدة  تسوق  تجربة  لتقديم  ويهدف 
الربح  وفرص  العائلية  الترفيه  بفعاليات 

المجزية.
»البحرين  مهرجان  مدير  قال  جانبه،  من 
مع  »حرصنا  الخان:  محمد  يوسف  تتسوق«، 
نسخة  تنظيم  على  االستراتيجيين  الشركاء 
داخل  من  الزوار  تستقطب  ومشوقة  حماسية 
الفعاليات  خالل  من  وخارجها،  البحرين 
بالجوائز  الربح  وفرص  العائلية  الترفيهية 
هذه  في  للمشاركة  بالجميع  ونرحب  القيمة. 

االحتفالية المميزة«.
احتفالية  يكون  ألن  المهرجان  يسعى  كما 
المملكة  مكانة  تظهر  بالمفاجآت  مليئة  ممتعة 

للعائالت  ومرحبة  قريبة  وجهة  باعتبارها 
للمقيمين  هائلة  وعروضا  مميزة  تجربة  تقدم 
والزوار، في أجواء احتفالية مرحة بالتزامن مع 
منطقة  في  المدرسية  والعطل  اإلجازات  فترة 

الخليج العربي.
من  المشوقة  النسخة  هذه  ستضم  كما 
»مدينة  أبرزها  الفعاليات،  من  عدداً  المهرجان 
البحرين.  خليج  في  ستقام  التي  المهرجان« 
»جولة  فعالية  عودة  المهرجان  وسيشهد 
عددها  البالغ  المشاركة  المطاعم  في  التذوق« 
والزوار  المقيمين  ستمنح  والتي  مطعًما،   29
بأسعار  المحددة  األطباق  بأشهى  االستمتاع 

في متناول الجميع، وسيتأهل المشاركون في 
جولة التذوق للدخول في السحب على سيارة 

.Q50 انفينيتي
التجارية  المجمعات  ستستضيف  كذلك 
المشاركة مجموعة من الفعاليات المميزة التي 
مع  ومشوقة  حماسية  أوقاتا  مرتاديها  تمنح 
تسوق  تجربة  المهرجان  وسيقدم  عائالتهم. 
متنوعة من خالل المجمعات التجارية المشاركة، 
على  الحصول  الزوار  ستخول  التي  والفنادق 
والفوز  اإللكتروني.  المهرجان  نظام  في  نقاط 
سيارة  و12  فورية  جائزة  ألف   25 من  بأكثر 

من خالل سحوبات المهرجان األسبوعية.

الشيخ خالد بن حمود مفتتحًا مهرجان البحرين تتسوق في خليج البحرين أمس

وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية 
يستقبل الممثل اإلقليمي بالمفوضية 

السامية لحقوق الالجئين
§المنامة - وزارة الخارجية

الخارجية  وزارة  بديوان  الدولية  للشئون  الخارجية  وزارة  وكيل  استقبل   [
كانون  يناير/   19( الخميس  أمس  صباح  خليفة،  آل  أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ 
الالجئين خالد  السامية لشئون  للمفوضية  اإلقليمي  الممثل  كاًل من:   ،) الثاني2017 

خليفة، وكبير مسئولي الحماية اإلقليمي بالمفوضية هاجر موسى.
وخالل االجتماع، تسلم وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية أوراق اعتماد خالد 
خليفة لتعيينه كممثل إقليمي للمفوضية السامية لشئون الالجئين مؤخراً، مشيداً 
بدور المفوضية الكبير وما تقدمه من حماية الالجئين وحّل مشاكلهم وحفظ حقوقهم 

في كل أنحاء العالم.
والمفوضية  البحرين  مملكة  بين  التعاون  أوجه  مناقشة  االجتماع  خالل  تم  كما 

السامية لحقوق الالجئين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

 الشيخ عبداهلل بن أحمد مستقباًل الممثل اإلقليمي لشئون الالجئين

البحرين تدعو إليجاد حل جذري لمشكلة 
أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار

§المنامة - وزارة الخارجية
الخارجية  وزير  مساعد  شارك   [
الدوسري  جبر  بن  فيصل  بن  عبداهلل 
االستثنائي  االجتماع  أعــمــال  فــي 
منظمة  خارجية  وزراء  لمجلس 
مدينة  في  عقد  الذي  االسالمي  التعاون 
الخميس  أمس  الماليزية  كوااللمبور 
تحت   )2017 الثاني  كانون  يناير/   19(
وبرئاسة  ماليزيا  وزراء  رئيس  رعاية 

وزير خارجية ماليزيا.
في  الخارجية  وزير  مساعد  وأعرب 
عن  االجتماع  خالل  ألقاها  التي  كلمته 
محنة  الستمرار  البحرين  مملكة  قلق 
ميانمار  في  المسلمة  الروهينجيا  أقلية 
األساسية  حقوقها  أبسط  من  وحرمانها 
وتعرضها  دوليا،  عليها  المتعارف 
مخيمات  في  إنسانية  غير  لمعاملة 
االنسانية  المساعدات  ومنع  االعتقال، 
وتشريد  مناطقهم،  الى  الوصول  من 
اآلالف منهم وتهجيرهم قسرا الى الدول 

المجاورة ليعيشوا فيها كالجئين.
تواجه  االسالمية  األمة  أن  وأضاف 
خّلفت  التي  التحديات  من  اليوم  العديد 
واآلالم  المحن  من  الكثير  وراءهــا 
من  العديد  في  والتشرد  والمعاناة 
مسلمي  قضية  وما  العالم،  مناطق 
التحديات  هذه  إحدى  اال  الروهينجيا 

التي تواجه األمة االسالمية.
المحنة  هذه  استمرار  أن  وتابع 
المجتمع  تمكن  دون  طويلة  لسنوات 
الدولي من التوصل لحل جذري ملموس 
مقبول،  غير  أمر  هو  الواقع  أرض  على 
بصفة  الدولي  للمجتمع  تحديا  ويشكل 
عامة ولمنظمة التعاون االسالمي بصفة 
خاصة، داعياً المنظمة للبحث عن آليات 
أقلية  لمسلمي  والرعاية  الحماية  تحقق 

للتحرك  الجهود  وتكثيف  الروهينجيا، 
أسرع  بوتيرة  والتنسيق  والتعاون 
لهذه  حد  لوضع  الدولي  المجتمع  مع 
على  والضغط  االنسانية،  المأساة 
حكومة ميانمار وحثها على وقف جميع 
حق  في  المرتكبة  االنتهاكات  أنــواع 
المدنيين من أقلية الروهينجيا المسلمة، 
حتى يتمكنوا من العيش في سالم وأمن 

كغيرهم من مواطني ميانمار.
ودعا حكومة ميانمار التخاذ إجراءات 
حقوق  حالة  تدهور  لوقف  فورية 
عدة  سنوات  منذ  المستمرة  اإلنسان 
سياستها  وتصحيح  راخين،  والية  في 
المنافية لكافة األعراف الدولية، واتخاذ 
كافة  ومنع  لمكافحة  الالزمة  االجراءات 
على  المرتكبة  والعنف  التمييز  أعمال 
واالعتراف  العرق،  أو  الدين  أساس 
المشروعة،  الروهينجيا  بحقوق 
الحقوق  ورعاية  واألمان  األمن  وتوفير 
لكافة فئات المجتمع، بما يسمح بإعادة 
أرضية  تهيئة  في  والبدء  االستقرار 
بين مختلف  المشترك  للعيش  مشتركة 

األديان والطوائف في ميانمار.

مساعد وزير الخارجية عبداهلل الدوسري

»الصحة«: ال صحة 
لما يثار بشأن »زيت النخيل«

§الجفير - وزارة الصحة
] قالت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بأنها تأكدت من مواقع االنذار المبكر 
التواصل  وسائل  في  يثار  ما  موضوع  من  للتحقق  والخليجي،  االوربي  لألغذية 
الغذائية  المنتجات  في  النخيل(،  )زيت  النباتية  الزيوت  استخدام  حول  االجتماعي 

وتسببها بمرض السرطان، حيث تبين عدم وجود ما يثار بهذا الشأن.
وفي الوقت ذاته، اوضحت الصحة العامة بأن هيئة الغذاء والدواء السعودية قد 
نشرت على موقعها االلكتروني الرسمي تعميما يفيد بأنها قامت بمراجعة التقارير 
الصادرة من المنظمة األوروبية )EFSA( للتأكد من مدى خطورة استخدامها، وذلك 
استخدامها  بإيقاف  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  مؤخرا  انتشرت  ادعاءات  بعد 
ومأمونية  سالمتها  من  المراجعة  بعد  وتأكدت  بالسرطان،  اإلصابة  تسبب  ألنها 

استخدامها.
وتؤكد إدارة الصحة العامة متمثلة بقسم مراقبة األغذية على أنها تسعى دائماً 
إلى استمرار الرقابة على جميع السلع االستهالكية والمواد الغذائية لضمان سالمة 

وجودة األغذية المحلية والمستوردة.

الشيخة مي تبحث مع مدير 
صندوق التراث العالمي تعزيز التعاون

§المنامة - هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار 

هيئة  رئيسة  استقبلت   [
ورئيسة  واآلثار  للثقافة  البحرين 
اإلقليمي  المركز  إدارة  مجلس 
الشيخة  العالمي  للتراث  العربي 
في  خليفة،  آل  محمد  بنت  مي 
يناير/   19( الخميس  أمس  مكتبها 
المدير   ،)2017 الثاني  كانون 
صندوق  لمؤسسة  التنفيذي 
التراث العالمي ستيفان بورتمان، 
برنامج  عن  المسئول  بحضور 
التراث الثقافي في المركز اإلقليمي 
كمال  العالمي  للتراث  العربي 
سبل  االجتماع  وتناول  بيطار. 
وتفعيل  المشترك  التعاون  تعزيز 
المشاريع التي من شأنها االرتقاء 
في  التراث  على  الحفاظ  بعملية 

البلدان العربية. 
العربي  التراث  »نضع  وقالت: 
المادي  وغير  المادي  اإلنساني 

صوب أعيننا وفي قلب اهتمامنا«، 
مؤكدة أن المركز اإلقليمي العربي 
إلى  جنباً  يعمل  العالمي  للتراث 
من  دولية،  مؤسسات  مع  جنب 
العالمي،  التراث  صندوق  أبرزها 
الحضاري  التراث  صون  أجل  من 

تعاني  التي  العربية  البلدان  في 
من أزمات وظروف حساسة. 

التعاون  سبل  اللقاء  تناول  كما 
مشروع  لدعم   2017 العام  خالل 
في  »أمل  الذكية  األجهزة  تطبيق 
لتوثيق  يهدف  الــذي  التراث« 

واألبنية  الــمــدن  فــي  ــتــراث  ال
من  بالخطر  المهددة  والمتاحف 
واأللواح  النقالة  الهواتف  خالل 

الرقمية.  
عن  بورتمان  أعرب  جهته،  من 
البحرين  هيئة  لرئيسة  شكره 
دعم  على  لعملها  واآلثار  للثقافة 
جهود حفظ وصون التراث الثقافي 
العربي،  العالم  في  والطبيعي 
التعاون  من  مزيد  إلى  متطلعاً 

المثمر في المستقبل القريب. 
يذكر أنه تم تنظيم ورشة عمل 
الختبار النسخة األولى من تطبيق 
أكتوبر/  في  التراث«  في  »أمل 
مقر  في   2016 األول  تشرين 
للتراث  العربي  اإلقليمي  المركز 
بمشاركة  بالمنامة،  العالمي 
وذلك  ودوليين  إقليميين  خبراء 
به على  واالرتقاء  بهدف تحسينه 
النسخة النهائية لتداوله وتطبيقه 
المنطقة  في  المهنيين  قبل  من 

العربية.

الشيخة مي مستقبلًة ستيفان بورتمان

وكيلة »الصحة« تتفقد أقسام جراحة السلمانية
§المنامة - بنا 

] قامت  وكيلة وزارة الصحة عائشة بوعنق 
بمجمع  الجراحة  لقسم  بزياره  الخميس  أمس 
المسئولين  كبار  بحضور  الطبي،  السلمانية 
بالسلمانية، اذ اطلعت خاللها على سير العمل، 
واستمعت  باالقسام،  االمور  مستجدات  وأهم 
لشرح حول برامج وخطط القسم التي ستنفذ 
التي  الحلول  وأبرز   ،2017 الجاري  العام  في 
وتذليل  العمل  معوقات  على  للتغلب  وضعت 
بقسم  العاملة  الفرق  تواجه  قد  التي  الصعاب 

الجراحة.
اعجابها  عن  بوعنق  عبرت  الزيارة  وخالل 
للمرضى  المقدمة  الصحية  الخدمات  بمستوى 
االستمرار  ضــرورة  وأكــدت  والمترددين، 
والسعي  المستويات  هذه  على  والمحافظة 
بجودة  ووصولها  الخدمات  لتحسين  الدائم 
التطور  مع  يتناسب  بما  للمرضى،  عالية 
مجال  في  المتقدمة  والتكنولوجيا  الحديث 

 بوعنق لدى زيارتها أقسام جراحة السلمانيةالجراحة.


