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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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اإعالن ا�سم الفائز بجائزة عي�سى 
دي�سمبر  14 الإن�سانـية  لخدمـة 

ــلــــس  يــــــعــــــلــــــن مــــجــ
ــزة عــيــســى  ــائــ ــاء جــ ــنــ أمــ
ــة  ــيــ ــانــ ــســ لــــخــــدمــــة اإلنــ
اســـم الــفــائــز بــالــجــائــزة 
ــذه الــــــــــــدورة خــــال  ــ ــهـ ــ لـ
مــؤتــمــر صــحــفــي يعقد 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــاح يــــــوم األربـ ــبــ صــ
الــمــقــبــل،  ديــســمــبــر   14
ــلــــف الــمــجــلــس  ــا كــ كــــمــ
باتخاذ  العامة  األمانة 
ــة  ــ ــــازمـ ــبــــات الـ ــيــ ــرتــ ــتــ الــ
إلعـــــــــــــــــــــــداد الـــــفـــــيـــــلـــــم 
ــيـــدانـــي الــوثــائــقــي  ــمـ الـ
الخاص بسيرة وأعمال 
ــز. جــــــــاء ذلــــك  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ الــ
خـــــــــال تــــــــــــرؤس ســـمـــو 

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجالة الملك 
اإلنسانية  لخدمة  عيسى  جــائــزة  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس  المعظم، 
الرابعة  للدورة  الرابع  االجتماع  الثاثاء،  أمس  القضيبية  بقصر 
بداية  فــي  ســمــوه  وقــد شكر   ،2025  -  22 الــجــائــزة  أمــنــاء  لمجلس 
بالجائزة  للسير  المجلس  أعضاء  يبذلها  التي  الجهود  االجتماع 

نحو تحقيق األهداف اإلنسانية السامية التي أنشئت من أجلها.

رصد علي عبداخلالق:

كــشــف »كـــريـــدي ســويــس« 
أحـــد أكــبــر بــنــوك االســتــثــمــار 
العالم  حــول  األمــــوال  وإدارة 
الــــفــــرد  ثــــــــروة  ــتــــوســــط  مــ أن 
الـــبـــالـــغ فــــي الـــبـــحـــريـــن بــلــغ 
أي  أمــريــكــي  دوالر   98.000
ــارا  ــنـ ديـ  36.848 ــادل  ــعــ يــ ــا  مــ
بحرينيا، لتحل المملكة في 

المرتبة الرابعة عربيًا.

ونـــــشـــــرت مـــنـــصـــة اقـــتـــصـــاد 
الشرق التابعة لوكالة »بلومبرغ« 
ــروة  ــ ثـ مـــتـــوســـط  أن  ــيـــة  ــالـــمـ الـــعـ
العرب،  بين  األعــلــى  القطريين 
بمتوسط  قــطــر  تـــصـــدرت  حــيــث 
ثــــروة الــفــرد الــبــالــغ لــيــصــل إلــى 
حــيــن  ــــي  فـ دوالر  ألــــــف   183.1
جـــــــاءت الــــكــــويــــت فــــي الــمــرتــبــة 
ألــف   171.3 بــمــتــوســط  الــثــانــيــة 
دوالر ثم اإلمــارات بـــ122.8 ألف 

دوالر.

ــب  ــاحــ أشــــــــــــاد حــــــضــــــرة صــ
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــالــــة الــــمــ
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الــمــعــظــم بــــاألهــــداف الــخــيــرة 
لــجــائــزة األمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت 
العالمية  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
في  والمتمثلة  المرأة  لتمكين 
نشر رسالة تأكيد للعالم حول 
ــام الــــمــــرأة في  ــهـ ــا يــمــثــلــه إسـ مـ
جهود التنمية من أهمية كبرى 
وتأثير على تحقيق االستقرار 

المجتمعي في كافة الدول.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســتــقــبــال 
جالته بقصر الصافرية أمس 
وفـــــد هــيــئــة األمــــــم الــمــتــحــدة 
ــة  ــنـ ــرأة وأعــــــــــضــــــــــاء لـــجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
ــة لــلــجــائــزة  ــيـ الــتــحــكــيــم الـــدولـ
سامي  سيما  الدكتورة  برئاسة 
وكيلة  الــلــجــنــة  رئــيــســة  بــحــوث 
المتحدة  لألمم  العام  األمين 
لهيئة  الــتــنــفــيــذيــة  ــرة  ــمـــديـ والـ

األمم المتحدة للمرأة.
التحكيم  لــجــنــة  وســتــعــلــن 
في  الثانية  بــالــدورة  الفائزين 
الـــحـــفـــل الــــــذي ســـيـــقـــام الـــيـــوم 
رعــايــة صاحبة  تحت  األربــعــاء 
األميرة سبيكة  الملكي  السمو 
قرينة  آل خليفة  إبراهيم  بنت 

رئيسة  المعظم  الــبــاد  عــاهــل 
ــى لـــلـــمـــرأة  ــ ــلــ ــ الــــمــــجــــلــــس األعــ
المملكة  احتفاالت  مع  تزامنا 
بمناسبة يوم المرأة البحرينية 

.2022
ــذه  ــهــ وأثـــــــنـــــــى جـــــالـــــتـــــه بــ
الريادي  الــدور  على  المناسبة 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي يـــضـــطـــلـــع بــه 
ــى لـــلـــمـــرأة  ــ ــلــ ــ الــــمــــجــــلــــس األعــ
برئاسة صاحبة السمو الملكي 
إبــراهــيــم  بــنــت  األمــيــرة سبيكة 
االرتقاء بمكانة  آل خليفة في 
المرأة البحرينية وتعزيز دورها 

الفاعل على الساحة الدولية.
وأعـــــــــــرب جـــــالـــــة الـــمـــلـــك 
للتعاون  تقديره  عــن  المعظم 
المجلس  بين  القائم  المثمر 
األعـــلـــى لــلــمــرأة وهــيــئــة األمـــم 
فـــي جميع  لــلــمــرأة  الــمــتــحــدة 
مجال  في  والسيما  المجاالت 
دعـــم هـــذه الــجــائــزة والــنــهــوض 

بقضايا المرأة في العالم.
ــــال االســتــقــبــال رحــب  وخـ
جــــــالــــــة الـــــمـــــلـــــك الـــمـــعـــظـــم 
ــيــــع، وأشـــــــــــاد بـــجـــهـــود  ــالــــجــــمــ بــ
رئيسة وأعضاء لجنة التحكيم 
الدولية لجائزة األميرة سبيكة 
وهذه  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 

الــنــخــبــة الــمــتــمــيــزة واألســـمـــاء 
العمل  دوليا في مجال  البارزة 

األممي والدبلوماسي.
البحرين  أن  جالته  وأكــد 
لــهــا حــضــارة مــتــنــامــيــة ومــاض 

عــريــق، كــمــا أن لــلــمــرأة جــهــودا 
كـــبـــيـــرة فــــي نــهــضــة الــبــحــريــن 
وتــقــدمــهــا مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة 
ــايــــة  رعــ فـــــي  ــل  ــيـ ــبـ نـ دور  ولــــهــــا 
التقدير  بــكــل  مثمنا  أســرتــهــا، 

العديدة  اإلنــجــازات  واالعــتــزاز 
الــــــــتــــــــي حــــقــــقــــتــــهــــا الــــــــمــــــــرأة 
ــلــــى الــصــعــيــد  ــة عــ ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
مــن خــال مشاركتها  الــوطــنــي 
الشاملة  التطوير  عملية  فــي 

وصــنــع الـــقـــرار وتــقــلــدهــا أعلى 
محليا  والــمــنــاصــب  الـــمـــراتـــب 

وإقليميا وعالميا.

كتب أحمد عبداحلميد:

أكد أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية 
بقيادة  الــثــابــت  الــبــحــريــن  مــوقــف مملكة  الــخــارجــيــة  بــــوزارة 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم، فـــي دعــمــه الـــدائـــم لــحــقــوق الشعب 
حقه  فيها  بما  للتصرف،  القابلة  غير  الشقيق  الفلسطيني 
لاجئين  والتعويض  والــعــودة  المصير  وتقرير  الحرية  فــي 
ذات  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  الفلسطينيين، 
الــرابــع  الــشــرقــيــة عــلــى حـــدود  الــقــدس  الــســيــادة، وعاصمتها 
العربية  السام  ومبادرة  الدولتين  وفق حل   1967 يونيو  من 

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
جـــاء ذلـــك خـــال احــتــفــالــيــة الــيــوم الــعــالــمــي للتضامن 
المتحدة  األمم  أقامها مكتب  التي  الفلسطيني  الشعب  مع 
فلسطين وسط حضور  دولة  مع سفارة  بالتعاون  بالبحرين 
والداعمين  واألجنبية  العربية  البعثات  ممثلي  مــن  واســـع 

للقضية الفلسطينية بالمملكة.
وشدد على أن مملكة البحرين ستظل دائما على عهدها 

المركزية  القضية  باعتبارها  العادلة  القضية  هذه  دعم  في 
ــى فـــي قــلــب الــعــالــم الــعــربــي واإلســــامــــي، ومــســانــدتــهــا  ــ األولـ
وتطلعها  الشقيق  الفلسطيني  للشعب  المشروعة  للحقوق 
إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي في إحياء عملية السام 
الــدولــة  وإقــامــة  واإلســرائــيــلــي،  الفلسطيني  الجانبين  بــيــن 

الفلسطينية المستقلة.
لألمم  المقيم  المنسق  الــِمــقــَود  خــالــد  قــال  جانبه  مــن 
المتحدة -مملكة البحرين إن إحياء اليوم الدولي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني ليس مجرد دعوة إلى الدول األعضاء 
لــمــواصــلــة تــقــديــم الـــدعـــم لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والــتــذكــرة 
إلى  قــرار دولــي يهدف  بــل هــو  الــصــدد،  بالتزاماتها فــي هــذا 

إنصافه، وتمكينه من التمتع بكل حقوقه المشروعة،.
من جانبه حذر طه عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى 
قد  الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  من  البحرين  مملكة 

أظهرت مواقف متشددة من الحقوق الفلسطينية.

كتبت نوال عباس: 

ــواد الــغــذائــيــة مسلم  ــمـ أكـــد تــاجــر الـ
الغذائية  الــمــواد  أســعــار  انــخــفــاض  اســـد 
المملكة  الــى ســوق  الــتــي وصــلــت حديثا 
بشكل ملحوظ بنسب تتراوح من %15-10 
مقارنة بالشهرين الماضيين ومنها أسعار 
الزيوت بأنواعها من عباد الشمس والذرة 
والزيوت النباتية، فقد انخفض سعر زيت 
الذرة حجم 18 لترا من 20 دينارا الى 18 
الزيت  وانخفض  الدينار،  ونصف  دينارا 
النباتي حجم 18 لترا من 14 دينارا الى 
10 دنانير ونصف الدينار، باإلضافة الى 
انخفاض في أسعار بعض أنواع البهارات.
الى عوامل  وأرجــع سبب االنخفاض 

الى  بــاإلضــافــة  الشحن  بــأســعــار  متعلقة 
ــرى  اخــ ــن دول  مــ لــلــســلــع  ــل  ــدائــ بــ وجــــــود 
مــنــافــســة لــلــحــصــول عـــلـــى ســهــمــهــا مــن 
بــعــض اإلجـــــراءات  الـــســـوق، وأيـــضـــًا زوال 
ــيـــود الـــتـــي طــبــقــت مـــن قــبــل بعض  ــقـ والـ
الدول التي كانت قد فرضت منع تصدير 
فبراير  شهري  فــي  كالزيوت  معينة  سلع 

ومارس الماضيين أو موسم الحصاد.
التجارة  ان لــســيــاســة  مسلم  ــاف  وأضـ
الحرة واالنفتاح والتي تشهدها المملكة 
مع دول العالم لها األثر الكبير في زوال 
باقتصاد  عصفت  الــتــي  الــعــوامــل  تبعات 

دول العالم خال الفترة الماضية.

ــار الـــزيـــوت  ــ ــع ــ ــس ــ انـــخـــفـــا�ـــض اأ�
%15 ــبــة  بــنــ�ــس غـــذائـــيـــة  ومــــــواد 

دور كبير للمراأة في نه�سة البحرين وتقدمها

البحريـن توؤكـد دعمهـا الدائم للق�سيـة الفل�سـطينية العادلة

المل�ك ي�س�يد بالأه�داف الخي�رة لجائ�زة الأمي�رة �س�بيكة

} جالة الملك المعظم لدى استقبال وفد هيئة األمم المتحدة للمرأة وأعضاء لجنة التحكيم الدولية للجائزة.
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المال واالقتصاد

28www.akhbar-alkhaleej.com )GAKH103( Akhbar Alkhaleej - Wed 30 Nov 2022 - No. )16322( العدد )16322( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 6 ُجمادى األولى 1444هـ - 30 نوفمبر 2022م }  220 فلسا

} احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

التـمـيـيــز ترفــ�ض الطعــن فــي 
ع�سويـة جليلـة ال�سـيد بالبرلمـان

اأمريـكا تفـوز علـى اإيـران وت�سعـد 
اإلـى دور الــ1٦ فـــي الـمـونديــال

العثـور علـى الـمــواطن المفقـود 
�سـمــال البحــرين متــوفى غـرقــا

الغواصين  فــريــق  تمكن 
الـــــتـــــابـــــع لــــمــــركــــز اإلنـــــقـــــاذ 
ــادة خـــفـــر  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــري ب ــ ــحــ ــ ــبــ ــ الــ
الــســواحــل بــمــســانــدة طــيــران 
الـــشـــرطـــة مـــن الـــعـــثـــور على 
 35( الـــمـــفـــقـــود  الــــمــــواطــــن 
عـــامـــا( مــتــوفــى غــرقــا أثــنــاء 
الغوص في  ممارسته هواية 
الواقعة  البحرية  المنطقة 

شمال البحرين.
وأوضــــحــــت قـــيـــادة خــفــر الـــســـواحـــل أنــــه تـــم اتـــخـــاذ كل 
ــار الــنــيــابــة الــعــامــة  اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الــمــقــررة وإخـــطـ

بالواقعة.

ص9 المال واالقتصاد

تـــعـــديـــل اإجــــــــــراءات مــكــافــحــة »كــــورونــــا« 
ــات ــب ــرك ــم ــض مـــن ال ــ� ــح ــف واإغـــــــالق مـــراكـــز ال

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.

بنك �سوي�سري: البحرين الرابعة 
عـربـيـا فـي متو�سط ثروة الفرد 

الشيخ  طبيب  الــفــريــق  أعــلــن 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  رئــيــس 
ــدي لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا  ــتــــصــ ــلــ لــ
)كوفيد-19(، أّنه تّم التعديل على 
لمكافحة  الــمــتــّخــذة  اإلجــــــراءات 
ــيــــروس كــــورونــــا )كــــوفــــيــــد-19(،  فــ
اعتبارًا من  تفعيلها  والتي سيتم 

4 ديسمبر 2022.
ــراءات  ــ ــ ــرز اإلجـ ــ ــى أبـ ــار إلــ ــ وأشــ
الـــتـــي تــــّم تــعــديــلــهــا وهــــي  تــوقــف 
نشر التقرير اليومي عن تطورات 
الوضع الصحي الخاصة بفيروس 
كورونا، وإغاق مراكز الفحص من 
المركبة وتحويل الفحوصات إلى 

المراكز الصحية، وتقديم جميع 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــعــاجــيــة 

موقع  فــي  بــالــفــيــروس  المتعلقة 
مركزي واحد هو مبنى »صحتي« 

بمجمع السلمانية الطبي. 
وسيتم أيضًا إغاق مستشفى 
الــبــحــريــن الــــدولــــي، ومــســتــشــفــى 
ســتــرة الــمــيــدانــي ومـــركـــز الــعــزل، 
على أن ُتنقل الخدمات المقدمة 
مبنى  إلى  بالفيروس  للمصابين 
»صــحــتــي«، بــاإلضــافــة إلــى إغــاق 
سترة  مجمع  في  التطعيم  مركز 
واالستمرار في التطعيم بالمراكز 

الصحية. } الشيخ محمد بن عبداهلل

ص5 أخبار البحرين
ص6 قضايا وحوادث

ص6 قضايا وحوادث

 التفاصيل على الملحق الرياضي
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البروفي�سور من�سور العالي: اأ�سبوع ريادة الأعمال
ت�سجيعية  ف��ر���س��ة  الأه���ل���ي���ة  ب��ال��ج��ام��ع��ة 

حثت مديرة مركز ريادة 
األهلية  بالجامعة  األعــمــال 
طــلــبــة  صـــــبـــــري  مــــــاريــــــا  د. 
على  ومنتسبيها  الــجــامــعــة 
ــادة  ــ ــم ريـ ــالـ ــراب مــــن عـ ــ ــتـ ــ االقـ
الشجاعة  وتــمــلــك  األعـــمـــال 
ــرأة لـــانـــخـــراط فــيــه،  ــ ــجـ ــ والـ
البحرين  مملكة  أن  مــؤكــدة 
الفرص  مــن  بالعديد  تزخر 
في  واالستثمارية  التجارية 
شريطة  المجاالت  مختلف 
مدروسة  المشاريع  تكون  أن 
اإلبــداع  مــن  تخلو  وال  جيدا 

واالبتكار.
جـــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــك ضــــمــــن 
ــوع ريـــــــــادة  ــ ــ ـــبـ ــ ــات أســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
الخامسة  بنسخته  األعمال 
ريــادة  مــركــز  احتضنها  الــتــي 

األعــــــمــــــال بــــالــــجــــامــــعــــة األهـــلـــيـــة 
المنامة  تزامًنا مع انطاق أسبوع 
لــريــادة األعــمــال بــرعــايــة محافظ 
راشــد  الشيخ  العاصمة  محافظة 
حيث  خليفة،  آل  عبدالرحمن  بن 
وندوات  معرًضا  الفعاليات  تضمن 
وورش عمل شارك فيها 22 متحدًثا 
الــبــحــريــنــيــيــن  ــال  ــمــ األعــ رواد  مـــن 
خاضوا  ممن  الجامعة  وخــريــجــي 
األعمال،  ريادة  في  ناجحة  تجارب 

وذلك في مقر الجامعة األهلية.
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، تـــقـــدم 
مجلس  رئــيــس  المؤسس  الرئيس 
أمناء الجامعة األهلية البروفيسور 
الــجــزيــل للشيخ  بــالــشــكــر  عــبــداهلل 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  راشـــد 
على  العاصمة  محافظة  محافظ 
وإلى جميع  رعايته لهذا األسبوع، 

من شارك في هذه الفعالية. 
البروفيسور  قــال  كلمته،  وفــي 
ــال الــيــوم  ــمــ الــــحــــواج: »ريـــــــادة األعــ
ــيـــة وبــالــتــحــديــد  ــغ األهـــمـ ــالـ لـــهـــا بـ

فـــي تــقــيــيــم الــجــامــعــات مـــن حيث 
الــخــريــجــيــن  األعــــمــــال  رواد  ــــدد  عـ
مدى  يعكس  وذلـــك  الجامعة،  فــي 
هذا  فــي  البحرين  مملكة  اهتمام 
التعليم  فــي  رائـــدة  كونها  االتــجــاه 

العالي«. 
ــه، قــــــــال رئـــيـــس  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومــــــــن جـ
ــلـــيـــة الــبــروفــيــســور  الـــجـــامـــعـــة األهـ
ــذا الــحــدث  مــنــصــور الــعــالــي »إن هـ
ــادة  ــريــ ــة تــشــجــيــعــيــة لــ ــرصــ لـــهـــو فــ
األعمال ُتعد خدمة مجتمعية في 
المحافظة  أن  األول:  اتــجــاهــيــن، 
تخدم طلبة الجامعة، والثاني: أن 
التعليم  في  دورهــا  تثبت  الجامعة 
للطالب  الــفــكــرة  إيـــصـــال  وكــيــفــيــة 
وتــطــبــيــق لــلــحــديــث الـــشـــريـــف أن 
الـــرزق«،  أعــشــار  تسعة  هــي  التجارة 
وأضاف البروفيسور العالي: »دورنا 
فـــي الــجــامــعــة األهــلــيــة هـــو إدمـــاج 
المناهج  ريــادة األعمال في  مجال 
لتطبيق  الطلبة  وتأهيل  الدراسية 

مشاريعهم المتنوعة«.

ــد بــن  ــ ــام الـــشـــيـــخ راشــ ــ وقــ
بــجــولــة  خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة 
خالها  اطلع  المعرض  في 
عـــلـــى الـــلـــوحـــات الــمــشــاركــة 
 13 ضمت  والتي  بالمعرض 

لوحة فنية.
وأشـــــــــــاد الــــشــــيــــخ راشــــــد 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــفــيــة 
بــالــمــعــرض ومـــا احــتــواه من 
أعمال فنية تشكيلية ملهمة 
مسيرة  على  الضوء  سلطت 
السمو  صاحب  لــه  المغفور 
بن  خليفة  األمــيــر  الــمــلــكــي 
وعكست  خليفة،  آل  سلمان 
والمهم  الـــبـــارز  الـــراحـــل  دور 
فـــي تــطــويــر هــــذه الــمــســيــرة 
الفنية االنسانية في مملكة 
البحرين، ودعمه المتواصل 
هذه  خال  والفنانين  للفن 

المسيرة الطيبة العامرة.
وعــّبــر الــشــيــخ راشــــد عن 
الفنية  بــالــلــوحــات  إعــجــابــه 
الــمــعــروضــة، مــعــبــرا بــقــولــه: 
ــور لـــه  ــ ــفـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ ــد كـــــــــان الـ ــ ــقـ ــ لـ
فقد  الـــيـــوم،  بيننا  مـــوجـــودا 
ــانــــة الــــضــــوء  ــنــ ــفــ ــلـــطـــت الــ سـ
الــجــانــب اإلنــســانــي في  على 
اهلل  الــراحــل طيب  شخصية 

وتركيزه  اهتمامه  ثراه، وعن 
على أن الفن رسالة إنسانية 
مهما  جــزءا  تشكل  حضارية 
ــة وعــطــائــهــا  ــ مـــن ذاكـــــرة االمـ
وتــاريــخــهــا وتــراثــهــا األمــمــي، 
صاحب  اهتمام  أن  مضيفا، 
الـــســـمـــو بـــالـــجـــانـــب الــفــنــي 
اهتمامه  يــعــكــس  للبحرين 
باإلنسان البحريني وحضارة 
الــبــحــريــن وتــقــدمــهــا، مــؤكــدا 
ــان صــــاحــــب الــســمــو  ــ لـــقـــد كــ
اليوم  الحضور  بين  موجودا 
رغم رحيله عنا، ألنه سيبقى 
في  الــعــطــرة  بسيرته  خــالــدا 
كفنانين  الجمعية  ذاكــرتــنــا 
وكـــمـــواطـــنـــيـــن بــحــريــنــيــيــن 
سموه  شخصية  فــي  وجــدنــا 
ــــال  ــه ومـــــــــــن خــ ــ ــرتــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ومــ
ــي تــقــول لــنــا،  الــمــعــرض، وهـ
اســـتـــمـــروا وتـــابـــعـــوا مــســيــرة 

العمل الفني بنجاح.
ومـــــــن جـــانـــبـــهـــا أشـــــــادت 
ــام لـــلـــثـــقـــافـــة  ــ ــعــ ــ الــــمــــديــــر الــ
ــنـــون بــهــيــئــة الــبــحــريــن  ــفـ والـ
لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار الــشــيــخــة 
خليفة  آل  محمد  بنت  هــا 
ــم مــن  ــ بـــالـــمـــعـــرض ومــــــا ضـ
ــا  ــهـ لــــوحــــات عـــكـــســـت احـــداثـ

ذلــك االهــتــمــام الــجــم الــذي 
كان يعمل به الفقيد الراحل 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ ــــب الــــســ ــاحـ ــ صـ
األمير خليفة بن سلمان من 
أجل تطوير الفن التشكيلي 
ــن الــبــحــريــنــيــيــن  ــيـ ــانـ ــنـ ــفـ والـ
وابداعاتهم ومنتجهم الفني 
الفنية،  مدارسهم  بمختلف 
التشكيلي  الفن  أن  إليمانه 
للتعبير  انسانية  وسيلة  هو 
االمة وتطورها،  عن حضارة 
فــالــفــنــون هــي نــبــض الــوطــن 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــه الـــثـــقـــافـــي فــي 

مملكتنا الغالية.
وأضـــافـــت الــشــيــخــة هــا، 
واليوم ومن خال المعرض 
النور  جمعية  تنظمه  الــذي 
مـــع مجموعة  نــلــتــقــي  لــلــبــر 
رائعة من البورتيهات الرائعة 
الـــتـــي ســلــطــت الـــضـــوء على 
مسيرة األمير الراحل األمير 
خليفة بن سلمان طيب اهلل 
ــانـــي  ثــــــــراه، وعـــطـــائـــه اإلنـــسـ
ننظر  والتي جعلتنا جميعا 
الــلــوحــات بمحبة  ــذه  إلـــى هـ
يبقى  لقائد  خالص  ودعـــاء 
فـــي قــلــوبــنــا عــلــى مـــر االيـــام 

ومر السنين.

ــيـــخـــة هــا  وثـــمـــنـــت الـــشـ
الـــنـــور للبر  تــجــربــة جــمــعــيــة 
فـــي إقـــامـــه هــــذا الــمــعــرض، 
الفنانة  قدمته  بما  مشيدة 
شــيــخــة جـــنـــاحـــي بــريــشــتــهــا 
ولــــوحــــات فنية  أعـــمـــال  مـــن 
مـــتـــمـــيـــزة جــــســــدت مـــامـــح 
األمير الراحل لتبقى ذكرى 
خـــالـــدة فـــي قــلــوبــنــا، مــعــبــرة 
عن شكرها للفنانة جناحي 
على هذه المجموعة الفنية 
الــرائــعــة مــن األعـــمـــال التي 
كانت تنطق بمسيرة الراحل 
لمسيرة  بــالــعــطــاء  الـــزاخـــرة 
ــل صـــاحـــب  ــ ــراحـ ــ ــلـ ــ عـــــطـــــرة لـ
عطر  خليفة  األمير  السمو 

اهلل ثراه.
جمعية  رئــيــســة  وعـــبـــرت 
الــشــيــخــة لمياء  لــلــبــر  الــنــور 
خــلــيــفــة،  آل  مـــحـــمـــد  بـــنـــت 
عــــن جــــل شـــكـــرهـــا لــلــرعــايــة 
ــد  الــشــخــصــيــة لــلــشــيــخ راشــ
لـــــــلـــــــمـــــــعـــــــرض وحــــــــــضــــــــــوره 

الـــــشـــــخـــــصـــــي ومــــتــــابــــعــــتــــه 
ــؤكـــدة  ــة، مـ ــيـ ــنـ ــفـ لــــلــــوحــــات الـ
الجمعية  لتنظيم  سعادتها 
ــذا الـــــمـــــعـــــرض الـــفـــنـــي  ــ ــهــ ــ لــ
والــذي  المتميز،  التشكيلي 
الفعاليات التي  ضمن  يأتي 
ذكرى  في  الجمعية  تقدمها 
رحيل والدنا العزيز المغفور 
صاحب  تعالى  اهلل  بـــإذن  لــه 
ــكــــي األمــــيــــر  ــلــ ــمــ الــــســــمــــو الــ
خليفة بن سلمان آل خليفة 
وتــخــلــيــدا  ثـــــــراه  اهلل  ــيـــب  طـ
لــذكــراه لــمــا قـــدم مــن عطاء 
ودعـــــم فـــي ســبــيــل االرتـــقـــاء 
بمملكة  والــفــنــانــيــن  بــالــفــن 

البحرين وشعبها.
وعــــــــــــبــــــــــــرت الــــــفــــــنــــــانــــــة 
جناحي  شيخة  التشكيلية 
عن كل آيات الشكر والتقدير 
راشــد بن  واالمــتــنــان للشيخ 
رئــيــس  آل خــلــيــفــة،  خــلــيــفــة 
للفنون  الــوطــنــي  الــمــجــلــس 
لجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس 

البحرين للفنون التشكيلية، 
وافتتاحه  وحضوره  لرعايته 
التشكيلي  الفني  المعرض 
الخاص » المراحل العمرية 
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان 
ثـــراه«،  اهلل  طيب  خليفة  آل 
يــمــثــل  ــوره  حــــضــ أن  ــدة  ــؤكــ مــ
دعـــمـــا لــهــا ولـــكـــل الــفــنــانــيــن 
ــهـــم  ــعـ ــن ويـــدفـ ــيـ ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
والنجاح  التألق  من  لمزيد 
مـــوصـــلـــة شـــكـــرهـــا لــلــشــيــخــة 
هـــا لــحــضــورهــا وتــشــريــفــهــا 
الــنــور  ولجمعية  الــمــعــرض، 
ــة  ــيـــسـ ــرئـ ــر مـــتـــمـــثـــلـــة بـ ــبــ ــلــ لــ
الــجــمــعــيــة الــشــيــخــة لــمــيــاء 
بنت محمد آل خليفة التي 
لعرض  الفرصة  لــي  أتــاحــت 
لوحاتي التي تجسد مسيرة 
قائد وإنسان، حمل البحرين 
ــو الــــتــــقــــدم والـــتـــنـــمـــيـــة  ــحــ نــ

واالزدهار.
وقـــــــالـــــــت حــــــنــــــان ســـيـــف 

ــات  ــعــــاقــ ــة لـــجـــنـــة الــ ــســ ــيــ رئــ
اإلعامية  واللجنة  الــعــامــة 
بجمعية النور للبر، لقد أتى 
لقلوب  المعرض جابًرا  هذا 
الـــنـــاس، فلقد  الــعــديــد مـــن 
اشــتــقــنــا إلـــى األمــيــر الــوالــد 
خليفة بن سلمان رحمه اهلل 
وهــذا  جناته  فسيح  وأسكنه 
تعبير  إال  هــو  مــا  الــمــعــرض 
ــن الـــمـــحـــبـــة الـــتـــي يــكــنــهــا  عــ
الــوالــد،  لألمير  الــمــواطــنــون 
اليوم نثني على نجاح  واننا 
الـــمـــعـــرض الـــفـــنـــي لــلــفــنــانــة 
إسماعيل  التشكيلية شيخة 
جــنــاحــي، والـــــذي حــــاز على 
إعـــجـــاب ضــيــوف الــمــعــرض، 
كما أننا نشيد بدور الجمعية 
جمعية  رئيسة  فــي  متمثلة 
الــشــيــخــة لمياء  لــلــبــر  الــنــور 
آل  بــن خليفة  مــحــمــد  بــنــت 
ــى دورهـــــــــــا فــي  ــلــ ــة عــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
الفني  الــمــعــرض  اســتــضــافــة 
لألمير  الــعــمــريــة  لــلــمــراحــل 

الراحل، في خطوة بارزة من 
الــجــمــعــيــة إلبــــــراز االعـــمـــال 
الفنية للمواهب البحرينية.
ــــرض  ــعـ ــ ــمـ ــ ــل الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ويـ
فـــنـــيـــة  لـــــــوحـــــــة   13 عــــــلــــــى 
ــيــــر  لــــصــــاحــــب الــــســــمــــو األمــ
فيلم  عــرض  وعلى  الــراحــل، 
ــم  وثــــائــــقــــي اســــتــــعــــرض دعــ
ــل لــلــفــن والــفــنــانــيــن  ــراحــ الــ
ــه  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــيــــن ورعـ ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
ــارض  ــعــ ــمــ ــلــ الــــشــــخــــصــــيــــة لــ
خريطة  شكلت  التي  الفنية 
البحريني  التشكيلي  الــفــن 
انــطــاقــه  ــات  ــدايـ بـ أول  مــنــذ 

بالبحرين.
ــــرض  ــعـ ــ ــمـ ــ وســــــيــــــكــــــون الـ
الساعة  مــن  يوميا  مفتوحا 
الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــا وحـــتـــى 
الــثــانــيــة عــشــر صــبــاحــا ومــن 
ــة والـــنـــصـــف وحــتــى  ــعــ ــرابــ الــ
وحتى  يوميا  مساء  الثامنة 
ديــســمــبــر   5 ــن  ــيــ ــنــ االثــ يــــــوم 

القادم.

اأقامته جمعية النور للبر و�ضم 13 لوحة

را�سد بن خليفة يفتتح المعر�ض الفني ل�سور المغفور له الأمير خليفة بن �سلمان
الرئيس الفخري  الوطني للفنون،  افتتح الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس 
صاحب  له  المغفور  لصور  الفني  المعرض  أمــس،  صباح  التشكيلية،  للفنون  البحرين  لجمعية 
السمو الملكي االمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه اهلل رحمة واسعة »المعرض التشكيلي« 
ثراه«  اهلل  طيب  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  لصاحب  العمرية  »المراحل 
بالقاعة  وذلك  إسماعيل جناحي،  التشكيلية شيخة  للفنانة  للبر  النور  المعرض جمعية  وتنظم 
المدير  آل خليفة،  بنت محمد  لمياء  الشيخة  الجمعية  رئيسة  الجمعية، بحضور  بمقر  الكبرى 
خليفة،  آل  محمد  بنت  هــا  الشيخة  ــار  واآلثــ للثقافة  البحرين  بهيئة  والــفــنــون  للثقافة  الــعــام 
ونائبة الرئيسة الشيخة لولوة آل خليفة وعدد من الشيوخ الكرام، وعضوات الجمعية وحشد من 

المدعوين والضيوف.

كتب محمد القصاص: 
الشمالية  بلدي  بمجلس  الثالثة  الدائرة  ممثل  حذر 
ــري مـــن اســتــفــحــال مــشــكــلــة لسعات  ــدوسـ مــحــمــد ســعــد الـ
الــمــواطــنــيــن في  مــن  الكثير  يــعــانــي منها  الــتــي  الــبــعــوض 

مختلف المناطق.
وزارة الصحة بعد تلقي اتصاالت  وقــال: تواصلت مع 
ــي، وتــــــداول مــشــكــلــة انــتــشــار الــبــعــوض في  ــالــ بــعــض األهــ
وكان  اإللكترونية،  اإلخبارية  والمواقع  المحلية  الصحف 

بالمبيدات  البحرين  مناطق  تغطية  تأخير  أن سبب  الرد 
الــحــشــريــة يـــرجـــع إلــــى إلـــغـــاء ســـاعـــات الــعــمــل اإلضــافــيــة 
)األوفر تايم(، حيث كانت الكوادر تعمل في فترتي الصباح 
والمساء، وعند إلغاء )األوفر تايم( انخفضت وتيرة العمل 
الــذي  األمـــر  فــقــط،  الــصــبــاح  فــي  العمل  المسائية، وصـــار 
المناطق  فــي مختلف  الــبــعــوض  انــتــشــار  ــادة  زيــ عــلــى  أثـــر 

البحرينية.
إيــجــاد  الــمــخــتــصــة  والـــجـــهـــات  الــصــحــة  وزارة  ونـــاشـــد 
في  والمقيمين  المواطنين  لمساعدة  السريعة  الحلول 

الكبار  منها  يعاني  الــتــي  البعوض  لسعات  على  القضاء 
والصغار.

ونوه إلى أنه في مجلس بلدي الشمالية سبق أن اقترح 
على الجهات المعنية في يونيو للعام الجاري االستعانة 
بــالــشــركــات الــخــاصــة فــي مكافحة الــحــشــرات والــقــوارض، 
والمفتشين  الموظفين  في  الحاد  النقص  لمبررات  وفقًا 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة، والــنــقــص فـــي مـــعـــدات ومـــركـــبـــات رّش 
في  البعوض  انتشار  من  األهالي  وكثرة شكاوى  البعوض، 

المنازل والطرقات. } محمد الدوسري.

رئي�ض »الأعلى لل�سحة«: تعديل اإجراءات كورونا وتفعيلها اعتبارا من 4 دي�سمبر
ال��دول��ي ال��ب��ح��ري��ن  وم�ضت�ضفى  ال��م��رك��ب��ة  م��ن  ال��ف��ح�����ص  م��راك��ز  اإغ����اق 

تحويل الفحو�سات اإلى المراكز ال�سحية وتقديم الخدمات العالجية في ال�سلمانية
محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  أّكـــد 
المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل  بن 
الوطني  الفريق  رئيس  للصحة  األعلى 
ــا  ــورونــ ــي لـــلـــتـــصـــدي لــــفــــيــــروس كــ ــبـ ــطـ الـ
ــه تــّم تعديل اإلجـــراءات  )كــوفــيــد-19( أّن
الـــمـــتـــّخـــذة لــمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
)كوفيد-19(، التي سيتم تفعيلها اعتبارًا 
دراسة  بعد  وذلــك  4 ديسمبر 2022،  من 
الوضع الصحي في مملكة البحرين مع 
متابعة نسب اإلشغال في المستشفيات 
المصابة  لــلــحــاالت  الــمــركــزة  والــعــنــايــة 

بالفيروس. 
ــرز اإلجــــــــراءات الــتــي  ــ ــى أبـ ــار إلــ ــ وأشــ
نشر  فــي  تــوقــف  المتمثلة  تعديلها  تـــّم 
ــي لــــتــــطــــورات الـــوضـــع  ــومـ ــيـ الـــتـــقـــريـــر الـ
الخاص  البحرين  مملكة  فــي  الصحي 
بــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(، وإغــاق 
مــراكــز الــفــحــص مــن الــمــركــبــة وتحويل 
الـــفـــحـــوصـــات إلــــى الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة، 
وتـــقـــديـــم جــمــيــع الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الــعــاجــيــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــفـــيـــروس في 
موقع مركزي واحد هو مبنى »صحتي« 

بمجمع السلمانية الطبي. 

ــلـــى  ــيــــس الـــمـــجـــلـــس األعـ وتــــابــــع رئــ
لـــلـــصـــحـــة أنــــــــه ســــيــــتــــم أيــــــضــــــًا إغــــــاق 
مستشفى البحرين الدولي، ومستشفى 
أن  على  الــعــزل،  ومركز  الميداني  سترة 
للمصابين  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات  ُتــنــقــل 
بالفيروس إلى مبنى صحتي، باإلضافة 
فــي مجمع  التطعيم  مــركــز  إغـــاق  إلــى 
سترة واالستمرار في التطعيم بالمراكز 

الصحية. 
 وشّدد على مواصلة القطاع الصحي 
بالمملكة متابعة األوضاع والمستجدات 
والتقّصي  الترّصد  وتطبيق  العالمية، 
أّن  إلــى  منّوهّا  مستمر،  بشكل  الوبائي 
هذه القرارات تأتي تأكيدًا لنجاح جهود 
التعامل  في  الحثيثة  البحرين  مملكة 
)كوفيد-19(  كورونا  فيروس  مع  األمثل 
التي آلت إلى أن تصبح المملكة نموذجًا 
متقّدمًا في قدرتها على تجاوز مختلف 
على  تبرهن  كما  العالمية،  التحديات 
استدامة تعامل المملكة مع اإلجراءات 
على  حفاظًا  وذلــك  للمستجدات،  وفقًا 
ــة وســــامــــة جـــمـــيـــع الـــمـــواطـــنـــيـــن  صـــحـ

والمقيمين.

ع�����س��و ب��م��ج��ل�����ض ب���ل���دي ال�������س���م���ال���ي���ة: اإل�����غ�����اء  »اأوف������ر 
ت���اي���م« م��وظ��ف��ي ال�����س��ح��ة ت�����س��ب��ب ف���ي ان��ت�����س��ار ال��ب��ع��و���ض
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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كـــمـــا أعــــــرب الـــطـــريـــفـــي عــن 
لجهود  البحرين  مملكة  تقدير 
المعنية  المتحدة  األمــم  لجنة 
الفلسطيني  الــشــعــب  بــمــمــارســة 
للتصرف،  القابلة  غير  لحقوقه 
عــــام 1975،  فـــي  إنــشــائــهــا  مــنــذ 
ودعمها لمساعي دولة فلسطين 
ــة لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى  ــقــ ــيــ ــقــ ــشــ الــ
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي األمـــم 
الــــمــــتــــحــــدة، وتــــعــــزيــــز مـــكـــانـــهـــا 
تأكيد  مــع  والــدولــيــة،  القانونية 
ضرورة احترام الوضع التاريخي 

والقانوني القائم في القدس.
الشؤون  قطاع  رئيس  وشــدد 
على  الخارجية  بـــوزارة  العربية 
ســتــظــل  ــبـــحـــريـــن  الـ مــمــلــكــة  أن 
ــلـــى عـــهـــدهـــا فــــي دعـــم  دائــــمــــا عـ
باعتبارها  العادلة  القضية  هذه 
الــقــضــيــة الــمــركــزيــة األولــــى في 
واإلسالمي،  العربي  العالم  قلب 
المشروعة  للحقوق  ومساندتها 
الشقيق  الــفــلــســطــيــنــي  لــلــشــعــب 
ــهــــود  ــا لـــتـــكـــثـــيـــف جــ ــهــ ــعــ ــلــ ــطــ وتــ
ــي إحــيــاء  الــمــجــتــمــع الــــدولــــي فـ
الجانبين  بــيــن  الــســالم  عملية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي واإلســــرائــــيــــلــــي، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــدولــ ــة الــ ــامــ وإقــ
استراتيجي  كخيار  المستقلة، 
ــيــــق الـــــــســـــــالم الــــــعــــــادل  ــقــ ــتــــحــ لــ
والـــشـــامـــل فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط، وضمان حقوق شعوبها 
كافة في األمن والسلم والرخاء.
ــالــــد  ــه قـــــــــال خــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ

لألمم  المقيم  المنسق  الِمقَود 
الـــمـــتـــحـــدة -مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــيــــوم بــمــنــاســبــة  ــا نــجــتــمــع الــ ــنـ إنـ
ــيــــوم الــــدولــــي لــلــتــضــامــن مــع  الــ
ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــذي  الـــشـ
عانى واليزال يعاني من صعاب 
ــره  ــاضــ ــلــــى حــ ــر عــ ــ ــؤثـ ــ كــــثــــيــــرة، تـ
لتذكرة  ويعد فرصة  ومستقبله، 
القضية  بــأن  الــدولــي  المجتمع 
ــزال قــائــمــة  ــ تــ الــفــلــســطــيــنــيــة ال 
على  والــتــأكــيــد  حــــل،  دون  ومــــن 
الفلسطيني  الشعب  حــقــوق  أن 
ــتــــصــــرف، عــلــى  ــلــ ــلــــة لــ ــابــ ــيــــر قــ غــ
الجمعية  الـــذي حــددتــه  الــنــحــو 
العامة، أال وهو الحق في تقرير 
والسيادة  واالستقالل  المصير، 

الوطنية، وحق العودة. 
إن  الــــــــمــــــــقــــــــود:  وأضـــــــــــــــــاف 
الــيــوم  بــإحــيــاء  المتعلق  الـــقـــرار 
الشعب  مــع  للتضامن  الـــدولـــي 
ــــس مــــجــــرد  ــيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـ
دعــــــــوة إلـــــــى الــــــــــدول األعــــضــــاء 
لـــــمـــــواصـــــلـــــة تـــــقـــــديـــــم الـــــدعـــــم 
والــتــذكــرة  الفلسطيني  للشعب 
ــذا الـــصـــدد،  بــالــتــزامــاتــهــا فـــي هــ
ــي يـــهـــدف إلــى  ــ ــرار دولـ ــ بـــل هـــو قـ
التمتع  مــن  وتمكينه  إنــصــافــه، 
بكل حقوقه المشروعة. كما أنه 
فرصة إللقاء الضوء وفتح أعين 
العالم على الوضع المتدني في 
المحتلة  الفلسطينية  األراضي 
الــتــي تــثــيــر قــلــقــا عــمــيــقــا، حيث 
ــرار الـــعـــنـــف ضــد  ــمــ ــتــ يـــشـــكـــل اســ

المدنيين وامتداده الى األماكن 
الــمــقــدســة عــامــال مــســاعــدا في 
تــفــاقــم األزمــــــة وانــــعــــدام الــثــقــة 
ــيـــن الــفــلــســطــيــنــي  ــرفـ ــيـــن الـــطـ بـ
ــقــــوض فـــرص  واإلســـرائـــيـــلـــي ويــ
التوصل إلى حل سلمي للصراع.
ــائــــال: ال  واخـــتـــتـــم كــلــمــتــه قــ
ملتزمة  الــمــتــحــدة  األمــــم  تــــزال 
الفلسطيني  الــفــريــقــيــن  بــدعــم 
ـــراع  ــصـ واالســــرائــــيــــلــــي لـــحـــل الــ
بــمــا يتماشى  وإنــهــاء االحــتــالل 
مع قــرارات األمــم المتحدة ذات 
سعًيا  الــدولــي  والــقــانــون  الصلة 

إلى تحقيق رؤية دولتين 
فلسطينية  ودولة  -إسرائيل 
متصلة  ســـيـــادة،  ذات  مــســتــقــلــة 
األراضـــــي وقـــــادرة عــلــى الــبــقــاء- 
ــى جـــنـــب فــي  ــ تــعــيــشــان جــنــبــا إلـ
ــدود آمــنــة  ــل حــ ــن داخــ ســـالم وأمــ
معترف بها، على أساس خطوط 
القدس  مــع   ،1967 عــام  قبل  مــا 

عاصمة للدولتين.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه أعــــــــــــرب طـــه 
عبدالقادر سفير دولة فلسطين 
ــريــــن عــن  ــبــــحــ ــلـــكـــة الــ لـــــــدى مـــمـ
تقديره للمشاركين الذين عبروا 
الشعب  حــق  مــع  تضامنهم  عــن 
الــعــادلــة،  وقضيته  الفلسطيني 
وإلى  المملكة  إلى  الشكر  ووجه 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
السمو  المعظم وصاحب  البالد 
الملكي األمير سلمان بن حمد 

الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
ــى الــشــعــب  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء وإلـ
الــبــحــريــنــي الـــــذي كــــان ومـــــازال 
مــتــضــامــنــا مـــع فــلــســطــيــن منذ 

النكبة في 1948.
الــعــالــمــي  الــــيــــوم  أن  وأكـــــــد 
لــــــلــــــتــــــضــــــامــــــن مـــــــــــع الـــــشـــــعـــــب 
الــفــلــســطــيــنــي جـــــاء لـــيـــؤكـــد أن 
ــيـــد فــي  ــو الـــشـــعـــب الـــوحـ ــذا هــ ــ هـ
الـــعـــالـــم الـــــذي لـــم يــنــل حــريــتــه 

ــوم، الفــتــا  ــيــ واســـتـــقـــاللـــه إلــــى الــ
أصدرت  المتحدة  األمــم  أن  إلى 
ولـــم  قــــــرار  ــن 800  مــ يـــقـــرب  ــا  مــ
لوقف  واحـــدا  قـــرارا  منها  ينفذ 
عـــــدوان االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
الذي  الفلسطيني  الشعب  على 
هذا  ألن  يوميا،  الشهداء  يقدم 
ــتـــالل يــريــد أن يــكــرس أنــه  االحـ

دولة فوق القانون.
وأوضح السفير الفلسطيني 

يمارس  ال  الدولي  المجتمع  أن 
ــغـــوط الــــالزمــــة عـــلـــى هـــذه  الـــضـ
كانت  ســـواء  العنصرية،  الــدولــة 
الــــدول  أو  الــمــتــحــدة  الــــواليــــات 
ــذه الــــدول منوط  ــة، وهـ ــيـ األوروبـ
ليلتزم  بــدورهــا  بــهــا االضــطــالع 
ــرارات الــشــرعــيــة  ــ ــقـ ــ االحــــتــــالل بـ
ــي  الـــــدولـــــيـــــة والـــــمـــــواثـــــيـــــق الـــتـ
وقـــعـــت بــيــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية وهذا الكيان.

الـــحـــكـــومـــة  أن  مـــــن  وحــــــــذر 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة قــد 
أظـــهـــرت مـــواقـــف مـــتـــشـــددة من 
مشددا  الفلسطينية،  الــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب  أن  عــلــى 
ــل يـــــنـــــاضـــــل مــــــــن أجـــــل  ــ ــظـ ــ ــيـ ــ سـ
ــاتـــه، والــقــامــوس  حــقــوقــه وحـــريـ
الفلسطيني ليس فيه استسالم، 

ونحن طالب سالم عادل بحسب 
ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــيــ ــرعــ ــشــ قــــــــــــرارات الــ
ــيـــة لـــلـــســـالم،  ــادرة الـــعـــربـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
ونــحــن نــريــد الـــســـالم ونـــريـــد أن 
وأن  الفلسطينية  دولــتــنــا  نقيم 
نعيش فــي ســالم مــع كــل الــدول 
ــة  ــ الـــمـــحـــيـــطـــة وبــــمــــا فـــيـــهـــا دولـ

إسرائيل.

في احتفالية اليوم العالمي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني.. الطريفي:

ال��م��ن�����س��ق ال��م��ق��ي��م ل����أم���م ال��م��ت��ح��دة: ه���ذه ال��م��ن��ا���س��ب��ة ف��ر���س��ة ل��ف��ت��ح اأع��ي��ن

ال���ع���ال���م ع��ل��ى ال���و����س���ع ال��م��ت��دن��ي ف���ي الأرا������س�����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��م��ح��ت��ل��ة

البحرين �س�تظل دائما على عهدها في دعم الق�سية الفل�س�طينية العادلة

ال�س�فير الفل�س�طيني: نحن طالب �سالم ولكن لي��س في قامو�سنا ا�ست�سالم

كتب: أحمد عبداحلميد
تصوير - عبداألمير السالطنة

البعثات  وسط حضور واسع من ممثلي 
للقضية  والــداعــمــيــن  واألجــنــبــيــة  الــعــربــيــة 
األمــم  مكتب  أقــام  بالمملكة،  الفلسطينية 
المتحدة بالبحرين بالتعاون مع سفارة دولة 
العالمي  اليوم  بمناسبة  احتفاال  فلسطين 
والــذي  الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن 
تحييه دول العالم في التاسع والعشرين من 
الجمعية  قــرار  بموجب  عام  كل  من  نوفمبر 
الــعــامــة لــألمــم الــمــتــحــدة، كــمــا تـــم افــتــتــاح 

معرضا للصور بعنوان »األرض لنا«.

وأكـــــد أحـــمـــد مــحــمــد الــطــريــفــي رئــيــس 
قــطــاع الـــشـــؤون الــعــربــيــة بـــــوزارة الــخــارجــيــة 
مـــوقـــف مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــثـــابـــت بــقــيــادة 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
في  المعظم،  البالد  آل خليفة ملك  عيسى 
الفلسطيني  الشعب  لحقوق  الــدائــم  دعمه 
فيها  بــمــا  لــلــتــصــرف،  الــقــابــلــة  غــيــر  الشقيق 
والــعــودة  المصير  وتقرير  الحرية  فــي  حقه 
والتعويض لالجئين الفلسطينيين، وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــلــى حـــدود 
الدولتين  حل  وفــق   1967 يونيو  من  الــرابــع 
الشرعية  وقـــرارات  العربية  الــســالم  ومــبــادرة 

الدولية ذات الصلة.

كتبت زينب علي:

تصوير- محمود بابا

أعـــلـــن بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن اإلســـالمـــي 
الحملة  مـــن  الــثــانــيــة  لــلــمــرحــلــة  دعــمــه 
الوطنية للتشجير الُمقامة تحت شعار 
والتي تم تدشينها منذ  »ُدمت خضراء« 
شهر أكتوبر من عام 2021 برعاية كريمة 
مـــن صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
المجلس  رئيسة  المعظم  البالد  عاهل 
لتنمية  الوطنية  للمبادرة  االســتــشــاري 
الــقــطــاع الـــزراعـــي، وبــالــتــعــاون مــع وزارة 
والمجلس  ــة،  ــزراعـ والـ الــبــلــديــات  شـــؤون 

األعلى للبيئة.
الــمــبــادرة  مــع  بــالــتــعــاون  حيث نظم 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي فعالية 
ــو مــركــز  تــشــجــيــر أول مـــركـــز صــحــي وهــ
آل خليفة  خـــالـــد  بـــن  ــبـــداهلل  عـ الــشــيــخ 
الصحي وقد ُأجريت مراسم زراعة أكثر 
مــن 70 شــجــرة وُشــجــيــرة وذلــــك صباح 
أمس الموافق 29 نوفمبر 2022 بحضور 
مـــمـــثـــلـــي بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن اإلســــالمــــي 
والـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــقــطــاع 

الزراعي وموظفي المركز الصحي.
مـــن جــانــبــهــا عــبــرت الــشــيــخــة مـــرام 
بنت عيسى بن أحمد آل خليفة األمين 
العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
هذا  بمثل  سعادتها  بــالــغ  عــن  الــزراعــي 
الـــذي ســاهــم فــي دعم  الــتــعــاون المثمر 

للتشجير  الــوطــنــيــة  الحملة  نــشــاطــات 
)دمـــــت خــــضــــراء(، وبــيــنــت أن الــتــعــاون 
مــركــز  لتشجير  اإلســـالمـــي  الــبــنــك  مـــع 
آل خليفة  خـــالـــد  بـــن  ــبـــداهلل  عـ الــشــيــخ 
من  تشجيره  تــم  مركز صحي  أول  وهــو 
أول سيفتح  تـــعـــاون  هـــو  الـــمـــبـــادرة  قــبــل 
أبوابا أخرى لتشجير المراكز الصحية 
ــل مــنــاطــق  ــي كــ ــودة فــ ــوجــ ــمــ األخـــــــرى الــ

البحرين.

الــمــبــادرات  وأوضــحــت أن مثل هــذه 
رقعة  توفير  إلــى  أســاســي  بشكل  تــهــدف 
زراعية من خالل غرسها ألشجار الظل 
وزرع النباتات بمختلف أنواعها والزهور 
توفير  فــي  تسهم  أن  شــأنــهــا  مــن  والــتــي 
بــيــئــة صــحــيــة فــــي الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 

والمواقع األخرى أيضًا.
وذكرت أن موسم التشجير يبدأ من 
مايو  شهر  حتى  ويستمر  سبتمبر  شهر 

فــي كــل عـــام، وبــعــد ذلــك يستمر نشاط 
المبادرة في التواصل مع كل المؤسسات 
وتنفيذ  ــرى  األخـ للمواسم  للتخطيط 

المشاريع  المتفق عليها.
ــي الـــرئـــيـــس  ــفـ ــريـ ــشـ ــر الـ ــاســ وقـــــــال يــ
اإلســالمــي:  البحرين  لبنك  التنفيذي 
ــورون بــدعــم اســتــراتــيــجــيــات  ــخـ »نــحــن فـ
المملكة لزيادة الرقعة الخضراء، وذلك 
عن طريق التعاون مع المبادرة الوطنية 

لتنمية القطاع الزراعي والتي من شأنها 
تــطــويــر وتنمية  الــعــمــل عــلــى اســتــدامــة 
البحرين.  مملكة  في  الــزراعــي  القطاع 
ــدرج هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــحـــت مــظــلــة  ــ ــنـ ــ وتـ
االجتماعية  للمسؤولية  البنك  منصة 
»جــود«، كما إنها تأتي ضمن إطــار عمل 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
ــا  ــدًمـ ُقـ مــتــطــلــعــيــن   .))ESG الـــشـــركـــات 
الــمــبــادرات  هــذه  مثل  بــدعــم  لالستمرار 
تحقيق  لصالح  تصب  والتي  مستقباًل 
على  والمحافظة  المرجو  البيئي  األثر 
االنبعاثات  حجم  وتقليل  الهواء  جــودة 
الحياد  إلـــى  الــوصــول  بغية  الــكــربــونــيــة 

الصفري بحلول عام 2060«.
وأكــــــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة لـــــولـــــوة راشـــــد 
ــيـــس  ــرئـ ــال الـ ــمــ ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ شــــويــــطــــر الــ
الصحية  الــرعــايــة  لــمــراكــز  الــتــنــفــيــذي 
ــة أن دعـــم مــثــل هـــذه الــمــشــاريــع  ــيـ األولـ
االســتــدامــة  استراتيجية  ضمن  يــنــدرج 
الــعــديــد من  فــي  إطـــار مساهماته  وفـــي 
ــة إلــــى رفــع  ــادفـ ــهـ األنـــشـــطـــة الــبــيــئــيــة الـ
الوعي  وزيــادة  البيئية  التنمية  مستوى 
التطوعي  الــعــمــل  وتــعــزيــز  المجتمعي 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة ومــــواردهــــا من 
ــار فـــــي مــمــلــكــة  ــ ــجــ ــ خــــــالل زراعـــــــــة األشــ
الـــبـــحـــريـــن. دعـــمـــًا لــلــجــهــود الــعــالــمــيــة 
واألولويات الوطنية، لتقليل االحتباس 
الحراري والتغيرات المناخية التي بات 
متزايد،  بشكل  يشهد مظاهرها  العالم 
باإلضافة إلى تحقيق ما تصبو له هذه 
الحملة الوطنية من أهداف تجميلية.

ال����ب����ح����ري����ن الإ�������س������الم������ي ي�����دع�����م م�����ب�����ادرة 
���س��ح��ي  م����رك����ز  اأول  ب��ت�����س��ج��ي��ر  خ���������س����راء«  »ُدم��������ت 

عل�ى  متوا�سل�ة  حم�الت  ال�سح�ة: 
البعو��س  لمكافح�ة  ال�س�اعة  م�دار 
تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن انتشار البعوض 
تـــؤّكـــد إدارة الــصــحــة الــعــامــة  فـــي بــعــض الــمــنــاطــق، 
الحد  الى  الرامية  بــوزارة الصحة مواصلة جهودها 
وفقا  تتواصل  الحمالت  وأن  البعوض،  انتشار  مــن 
لــجــدولــة وخـــطـــط وقــائــيــة تــســتــهــدف الــعــديــد من 
المواقع حيث يقوم المختصون بقسم صحة البيئة 
بحمالت دورية وبشكل يومي في جميع محافظات 
ــعـــوض الــبــالــغ  ــبـ ــريـــن، لــمــكــافــحــة الـ ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
والتضبيب  الــرش  آالت  باستخدام  وذلــك  واليرقات، 
الخاصة  المبيدات  استخدام  جانب  إلــى  الــحــراري، 
تكثيف  إلــى  باإلضافة  البعوض،  انتشار  مــن  للحد 
خصوصًا  المجتمع  أفــراد  لحماية  الالزمة  اآلليات 
انتشارها مثل تغير  تزيد من  التي قد  العوامل  مع 
الــعــام ومـــا يصاحبه مــن هطول  الــمــواســم وفــصــول 
األمطار وتجمعاتها مع الحرص على مكافحة البؤر 

في أماكن تكاثرها بشكل مستمر.
الــصــحــة  بـــــــوزارة  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  إدارة  ــّوه  ــنــ وتــ
باهتمامها البالغ باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة على 
وجه السرعة، فور تلقيها المالحظات والبالغات من 
المتعلقة  بينها  ومــن  المجتمع،  أفـــراد  جميع  قبل 
المناطق،  بعض  فــي  والبعوض  الحشرات  بانتشار 

وذلك حفاظًا على الصحة العامة.
أهمية  عــلــى  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  شــــددت  كــمــا 
ــاون مـــن جـــانـــب الــجــمــهــور وتـــعـــزيـــز الــشــراكــة  ــعـ ــتـ الـ
ــاع كــل  ــبــ ــل الــــحــــرص عـــلـــى اتــ ــ الــمــجــتــمــعــيــة مــــن أجـ
اإلجراءات الوقائية والمطلوبة في المناطق السكنية 

للحد من انتشار البعوض ومسببات تكاثره.
بأنه  الصحة  بــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  وتنّوه 
عبر  الــشــأن،  بهذا  أي مالحظات  اإلبــالغ عن  يمكن 
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البروفي�سور من�سور العالي: اأ�سبوع ريادة الأعمال
ت�سجيعية  ف��ر���س��ة  الأه���ل���ي���ة  ب��ال��ج��ام��ع��ة 

حثت مديرة مركز ريادة 
األهلية  بالجامعة  األعــمــال 
طــلــبــة  صـــــبـــــري  مــــــاريــــــا  د. 
على  ومنتسبيها  الــجــامــعــة 
ــادة  ــ ــم ريـ ــالـ ــراب مــــن عـ ــ ــتـ ــ االقـ
الشجاعة  وتــمــلــك  األعـــمـــال 
ــرأة لـــانـــخـــراط فــيــه،  ــ ــجـ ــ والـ
البحرين  مملكة  أن  مــؤكــدة 
الفرص  مــن  بالعديد  تزخر 
في  واالستثمارية  التجارية 
شريطة  المجاالت  مختلف 
مدروسة  المشاريع  تكون  أن 
اإلبــداع  مــن  تخلو  وال  جيدا 

واالبتكار.
جـــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــك ضــــمــــن 
ــوع ريـــــــــادة  ــ ــ ـــبـ ــ ــات أســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
الخامسة  بنسخته  األعمال 
ريــادة  مــركــز  احتضنها  الــتــي 

األعــــــمــــــال بــــالــــجــــامــــعــــة األهـــلـــيـــة 
المنامة  تزامًنا مع انطاق أسبوع 
لــريــادة األعــمــال بــرعــايــة محافظ 
راشــد  الشيخ  العاصمة  محافظة 
حيث  خليفة،  آل  عبدالرحمن  بن 
وندوات  معرًضا  الفعاليات  تضمن 
وورش عمل شارك فيها 22 متحدًثا 
الــبــحــريــنــيــيــن  ــال  ــمــ األعــ رواد  مـــن 
خاضوا  ممن  الجامعة  وخــريــجــي 
األعمال،  ريادة  في  ناجحة  تجارب 

وذلك في مقر الجامعة األهلية.
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، تـــقـــدم 
مجلس  رئــيــس  المؤسس  الرئيس 
أمناء الجامعة األهلية البروفيسور 
الــجــزيــل للشيخ  بــالــشــكــر  عــبــداهلل 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  راشـــد 
على  العاصمة  محافظة  محافظ 
وإلى جميع  رعايته لهذا األسبوع، 

من شارك في هذه الفعالية. 
البروفيسور  قــال  كلمته،  وفــي 
ــال الــيــوم  ــمــ الــــحــــواج: »ريـــــــادة األعــ
ــيـــة وبــالــتــحــديــد  ــغ األهـــمـ ــالـ لـــهـــا بـ

فـــي تــقــيــيــم الــجــامــعــات مـــن حيث 
الــخــريــجــيــن  األعــــمــــال  رواد  ــــدد  عـ
مدى  يعكس  وذلـــك  الجامعة،  فــي 
هذا  فــي  البحرين  مملكة  اهتمام 
التعليم  فــي  رائـــدة  كونها  االتــجــاه 

العالي«. 
ــه، قــــــــال رئـــيـــس  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومــــــــن جـ
ــلـــيـــة الــبــروفــيــســور  الـــجـــامـــعـــة األهـ
ــذا الــحــدث  مــنــصــور الــعــالــي »إن هـ
ــادة  ــريــ ــة تــشــجــيــعــيــة لــ ــرصــ لـــهـــو فــ
األعمال ُتعد خدمة مجتمعية في 
المحافظة  أن  األول:  اتــجــاهــيــن، 
تخدم طلبة الجامعة، والثاني: أن 
التعليم  في  دورهــا  تثبت  الجامعة 
للطالب  الــفــكــرة  إيـــصـــال  وكــيــفــيــة 
وتــطــبــيــق لــلــحــديــث الـــشـــريـــف أن 
الـــرزق«،  أعــشــار  تسعة  هــي  التجارة 
وأضاف البروفيسور العالي: »دورنا 
فـــي الــجــامــعــة األهــلــيــة هـــو إدمـــاج 
المناهج  ريــادة األعمال في  مجال 
لتطبيق  الطلبة  وتأهيل  الدراسية 

مشاريعهم المتنوعة«.

ــد بــن  ــ ــام الـــشـــيـــخ راشــ ــ وقــ
بــجــولــة  آل خــلــيــفــة  خــلــيــفــة 
خالها  اطلع  المعرض  في 
عـــلـــى الـــلـــوحـــات الــمــشــاركــة 
 13 ضمت  والتي  بالمعرض 

لوحة فنية.
وأشـــــــــــاد الــــشــــيــــخ راشــــــد 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــفــيــة 
بــالــمــعــرض ومـــا احــتــواه من 
أعمال فنية تشكيلية ملهمة 
مسيرة  على  الضوء  سلطت 
السمو  صاحب  لــه  المغفور 
بن  خليفة  األمــيــر  الــمــلــكــي 
وعكست  خليفة،  آل  سلمان 
والمهم  الـــبـــارز  الـــراحـــل  دور 
فـــي تــطــويــر هــــذه الــمــســيــرة 
الفنية االنسانية في مملكة 
البحرين، ودعمه المتواصل 
هذه  خال  والفنانين  للفن 

المسيرة الطيبة العامرة.
وعــّبــر الــشــيــخ راشــــد عن 
الفنية  بــالــلــوحــات  إعــجــابــه 
الــمــعــروضــة، مــعــبــرا بــقــولــه: 
ــور لـــه  ــ ــفـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ ــد كـــــــــان الـ ــ ــقـ ــ لـ
فقد  الـــيـــوم،  بيننا  مـــوجـــودا 
ــانــــة الــــضــــوء  ــنــ ــفــ ــلـــطـــت الــ سـ
الــجــانــب اإلنــســانــي في  على 
اهلل  الــراحــل طيب  شخصية 

وتركيزه  اهتمامه  ثراه، وعن 
على أن الفن رسالة إنسانية 
مهما  جــزءا  تشكل  حضارية 
ــة وعــطــائــهــا  ــ مـــن ذاكـــــرة االمـ
وتــاريــخــهــا وتــراثــهــا األمــمــي، 
صاحب  اهتمام  أن  مضيفا، 
الـــســـمـــو بـــالـــجـــانـــب الــفــنــي 
اهتمامه  يــعــكــس  للبحرين 
باإلنسان البحريني وحضارة 
الــبــحــريــن وتــقــدمــهــا، مــؤكــدا 
ــان صــــاحــــب الــســمــو  ــ لـــقـــد كــ
اليوم  الحضور  بين  موجودا 
رغم رحيله عنا، ألنه سيبقى 
في  الــعــطــرة  بسيرته  خــالــدا 
كفنانين  الجمعية  ذاكــرتــنــا 
وكـــمـــواطـــنـــيـــن بــحــريــنــيــيــن 
سموه  شخصية  فــي  وجــدنــا 
ــــال  ــه ومـــــــــــن خــ ــ ــرتــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ومــ
ــي تــقــول لــنــا،  الــمــعــرض، وهـ
اســـتـــمـــروا وتـــابـــعـــوا مــســيــرة 

العمل الفني بنجاح.
ومـــــــن جـــانـــبـــهـــا أشـــــــادت 
ــام لـــلـــثـــقـــافـــة  ــ ــعــ ــ الــــمــــديــــر الــ
ــنـــون بــهــيــئــة الــبــحــريــن  ــفـ والـ
لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار الــشــيــخــة 
خليفة  آل  محمد  بنت  هــا 
ــم مــن  ــ بـــالـــمـــعـــرض ومــــــا ضـ
ــا  ــهـ لــــوحــــات عـــكـــســـت احـــداثـ

ذلــك االهــتــمــام الــجــم الــذي 
كان يعمل به الفقيد الراحل 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ ــــب الــــســ ــاحـ ــ صـ
األمير خليفة بن سلمان من 
أجل تطوير الفن التشكيلي 
ــن الــبــحــريــنــيــيــن  ــيـ ــانـ ــنـ ــفـ والـ
وابداعاتهم ومنتجهم الفني 
الفنية،  مدارسهم  بمختلف 
التشكيلي  الفن  أن  إليمانه 
للتعبير  انسانية  وسيلة  هو 
االمة وتطورها،  عن حضارة 
فــالــفــنــون هــي نــبــض الــوطــن 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــه الـــثـــقـــافـــي فــي 

مملكتنا الغالية.
وأضـــافـــت الــشــيــخــة هــا، 
واليوم ومن خال المعرض 
النور  جمعية  تنظمه  الــذي 
مـــع مجموعة  نــلــتــقــي  لــلــبــر 
رائعة من البورتيهات الرائعة 
الـــتـــي ســلــطــت الـــضـــوء على 
مسيرة األمير الراحل األمير 
خليفة بن سلمان طيب اهلل 
ــانـــي  ثــــــــراه، وعـــطـــائـــه اإلنـــسـ
ننظر  والتي جعلتنا جميعا 
الــلــوحــات بمحبة  ــذه  إلـــى هـ
يبقى  لقائد  خالص  ودعـــاء 
فـــي قــلــوبــنــا عــلــى مـــر االيـــام 

ومر السنين.

ــيـــخـــة هــا  وثـــمـــنـــت الـــشـ
الـــنـــور للبر  تــجــربــة جــمــعــيــة 
فـــي إقـــامـــه هــــذا الــمــعــرض، 
الفنانة  قدمته  بما  مشيدة 
شــيــخــة جـــنـــاحـــي بــريــشــتــهــا 
ولــــوحــــات فنية  أعـــمـــال  مـــن 
مـــتـــمـــيـــزة جــــســــدت مـــامـــح 
األمير الراحل لتبقى ذكرى 
خـــالـــدة فـــي قــلــوبــنــا، مــعــبــرة 
عن شكرها للفنانة جناحي 
على هذه المجموعة الفنية 
الــرائــعــة مــن األعـــمـــال التي 
كانت تنطق بمسيرة الراحل 
لمسيرة  بــالــعــطــاء  الـــزاخـــرة 
ــل صـــاحـــب  ــ ــراحـ ــ ــلـ ــ عـــــطـــــرة لـ
عطر  خليفة  األمير  السمو 

اهلل ثراه.
جمعية  رئــيــســة  وعـــبـــرت 
الــشــيــخــة لمياء  لــلــبــر  الــنــور 
خــلــيــفــة،  آل  مـــحـــمـــد  بـــنـــت 
عــــن جــــل شـــكـــرهـــا لــلــرعــايــة 
ــد  الــشــخــصــيــة لــلــشــيــخ راشــ
لـــــــلـــــــمـــــــعـــــــرض وحــــــــــضــــــــــوره 

الـــــشـــــخـــــصـــــي ومــــتــــابــــعــــتــــه 
ــؤكـــدة  ــة، مـ ــيـ ــنـ ــفـ لــــلــــوحــــات الـ
الجمعية  لتنظيم  سعادتها 
ــذا الـــــمـــــعـــــرض الـــفـــنـــي  ــ ــهــ ــ لــ
والــذي  المتميز،  التشكيلي 
الفعاليات التي  ضمن  يأتي 
ذكرى  في  الجمعية  تقدمها 
رحيل والدنا العزيز المغفور 
صاحب  تعالى  اهلل  بـــإذن  لــه 
ــكــــي األمــــيــــر  ــلــ ــمــ الــــســــمــــو الــ
خليفة بن سلمان آل خليفة 
وتــخــلــيــدا  ثـــــــراه  اهلل  ــيـــب  طـ
لــذكــراه لــمــا قـــدم مــن عطاء 
ودعـــــم فـــي ســبــيــل االرتـــقـــاء 
بمملكة  والــفــنــانــيــن  بــالــفــن 

البحرين وشعبها.
وعــــــــــــبــــــــــــرت الــــــفــــــنــــــانــــــة 
جناحي  شيخة  التشكيلية 
عن كل آيات الشكر والتقدير 
راشــد بن  واالمــتــنــان للشيخ 
رئــيــس  آل خــلــيــفــة،  خــلــيــفــة 
للفنون  الــوطــنــي  الــمــجــلــس 
لجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس 

البحرين للفنون التشكيلية، 
وافتتاحه  وحضوره  لرعايته 
التشكيلي  الفني  المعرض 
الخاص » المراحل العمرية 
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان 
ثـــراه«،  اهلل  طيب  خليفة  آل 
يــمــثــل  ــوره  حــــضــ أن  ــدة  ــؤكــ مــ
دعـــمـــا لــهــا ولـــكـــل الــفــنــانــيــن 
ــهـــم  ــعـ ــن ويـــدفـ ــيـ ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
والنجاح  التألق  من  لمزيد 
مـــوصـــلـــة شـــكـــرهـــا لــلــشــيــخــة 
هـــا لــحــضــورهــا وتــشــريــفــهــا 
الــنــور  ولجمعية  الــمــعــرض، 
ــة  ــيـــسـ ــرئـ ــر مـــتـــمـــثـــلـــة بـ ــبــ ــلــ لــ
الــجــمــعــيــة الــشــيــخــة لــمــيــاء 
بنت محمد آل خليفة التي 
لعرض  الفرصة  لــي  أتــاحــت 
لوحاتي التي تجسد مسيرة 
قائد وإنسان، حمل البحرين 
ــو الــــتــــقــــدم والـــتـــنـــمـــيـــة  ــحــ نــ

واالزدهار.
وقـــــــالـــــــت حــــــنــــــان ســـيـــف 

ــات  ــعــــاقــ ــة لـــجـــنـــة الــ ــســ ــيــ رئــ
اإلعامية  واللجنة  الــعــامــة 
بجمعية النور للبر، لقد أتى 
لقلوب  المعرض جابًرا  هذا 
الـــنـــاس، فلقد  الــعــديــد مـــن 
اشــتــقــنــا إلـــى األمــيــر الــوالــد 
خليفة بن سلمان رحمه اهلل 
وهــذا  جناته  فسيح  وأسكنه 
تعبير  إال  هــو  مــا  الــمــعــرض 
ــن الـــمـــحـــبـــة الـــتـــي يــكــنــهــا  عــ
الــوالــد،  لألمير  الــمــواطــنــون 
اليوم نثني على نجاح  واننا 
الـــمـــعـــرض الـــفـــنـــي لــلــفــنــانــة 
إسماعيل  التشكيلية شيخة 
جــنــاحــي، والـــــذي حــــاز على 
إعـــجـــاب ضــيــوف الــمــعــرض، 
كما أننا نشيد بدور الجمعية 
جمعية  رئيسة  فــي  متمثلة 
الــشــيــخــة لمياء  لــلــبــر  الــنــور 
آل  بــن خليفة  مــحــمــد  بــنــت 
ــى دورهـــــــــــا فــي  ــلــ ــة عــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
الفني  الــمــعــرض  اســتــضــافــة 
لألمير  الــعــمــريــة  لــلــمــراحــل 

الراحل، في خطوة بارزة من 
الــجــمــعــيــة إلبــــــراز االعـــمـــال 
الفنية للمواهب البحرينية.
ــــرض  ــعـ ــ ــمـ ــ ــل الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ويـ
فـــنـــيـــة  لـــــــوحـــــــة   13 عــــــلــــــى 
ــيــــر  لــــصــــاحــــب الــــســــمــــو األمــ
فيلم  عــرض  وعلى  الــراحــل، 
ــم  وثــــائــــقــــي اســــتــــعــــرض دعــ
ــل لــلــفــن والــفــنــانــيــن  ــراحــ الــ
ــه  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــيــــن ورعـ ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
ــارض  ــعــ ــمــ ــلــ الــــشــــخــــصــــيــــة لــ
خريطة  شكلت  التي  الفنية 
البحريني  التشكيلي  الــفــن 
انــطــاقــه  ــات  ــدايـ بـ أول  مــنــذ 

بالبحرين.
ــــرض  ــعـ ــ ــمـ ــ وســــــيــــــكــــــون الـ
الساعة  مــن  يوميا  مفتوحا 
الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــا وحـــتـــى 
الــثــانــيــة عــشــر صــبــاحــا ومــن 
ــة والـــنـــصـــف وحــتــى  ــعــ ــرابــ الــ
وحتى  يوميا  مساء  الثامنة 
ديــســمــبــر   5 ــن  ــيــ ــنــ االثــ يــــــوم 

القادم.

اأقامته جمعية النور للبر و�ضم 13 لوحة

را�سد بن خليفة يفتتح المعر�ض الفني ل�سور المغفور له الأمير خليفة بن �سلمان
الرئيس الفخري  الوطني للفنون،  افتتح الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس 
صاحب  له  المغفور  لصور  الفني  المعرض  أمــس،  صباح  التشكيلية،  للفنون  البحرين  لجمعية 
السمو الملكي االمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه اهلل رحمة واسعة »المعرض التشكيلي« 
ثراه«  اهلل  طيب  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  لصاحب  العمرية  »المراحل 
بالقاعة  وذلك  إسماعيل جناحي،  التشكيلية شيخة  للفنانة  للبر  النور  المعرض جمعية  وتنظم 
المدير  آل خليفة،  بنت محمد  لمياء  الشيخة  الجمعية  رئيسة  الجمعية، بحضور  بمقر  الكبرى 
خليفة،  آل  محمد  بنت  هــا  الشيخة  ــار  واآلثــ للثقافة  البحرين  بهيئة  والــفــنــون  للثقافة  الــعــام 
ونائبة الرئيسة الشيخة لولوة آل خليفة وعدد من الشيوخ الكرام، وعضوات الجمعية وحشد من 

المدعوين والضيوف.

كتب محمد القصاص: 
الشمالية  بلدي  بمجلس  الثالثة  الدائرة  ممثل  حذر 
ــري مـــن اســتــفــحــال مــشــكــلــة لسعات  ــدوسـ مــحــمــد ســعــد الـ
الــمــواطــنــيــن في  مــن  الكثير  يــعــانــي منها  الــتــي  الــبــعــوض 

مختلف المناطق.
وزارة الصحة بعد تلقي اتصاالت  وقــال: تواصلت مع 
ــي، وتــــــداول مــشــكــلــة انــتــشــار الــبــعــوض في  ــالــ بــعــض األهــ
وكان  اإللكترونية،  اإلخبارية  والمواقع  المحلية  الصحف 

بالمبيدات  البحرين  مناطق  تغطية  تأخير  أن سبب  الرد 
الــحــشــريــة يـــرجـــع إلــــى إلـــغـــاء ســـاعـــات الــعــمــل اإلضــافــيــة 
)األوفر تايم(، حيث كانت الكوادر تعمل في فترتي الصباح 
والمساء، وعند إلغاء )األوفر تايم( انخفضت وتيرة العمل 
الــذي  األمـــر  فــقــط،  الــصــبــاح  فــي  العمل  المسائية، وصـــار 
المناطق  فــي مختلف  الــبــعــوض  انــتــشــار  ــادة  زيــ عــلــى  أثـــر 

البحرينية.
إيــجــاد  الــمــخــتــصــة  والـــجـــهـــات  الــصــحــة  وزارة  ونـــاشـــد 
في  والمقيمين  المواطنين  لمساعدة  السريعة  الحلول 

الكبار  منها  يعاني  الــتــي  البعوض  لسعات  على  القضاء 
والصغار.

ونوه إلى أنه في مجلس بلدي الشمالية سبق أن اقترح 
على الجهات المعنية في يونيو للعام الجاري االستعانة 
بــالــشــركــات الــخــاصــة فــي مكافحة الــحــشــرات والــقــوارض، 
والمفتشين  الموظفين  في  الحاد  النقص  لمبررات  وفقًا 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة، والــنــقــص فـــي مـــعـــدات ومـــركـــبـــات رّش 
في  البعوض  انتشار  من  األهالي  وكثرة شكاوى  البعوض، 

المنازل والطرقات. } محمد الدوسري.

رئي�ض »الأعلى لل�سحة«: تعديل اإجراءات كورونا وتفعيلها اعتبارا من 4 دي�سمبر
ال��دول��ي ال��ب��ح��ري��ن  وم�ضت�ضفى  ال��م��رك��ب��ة  م��ن  ال��ف��ح�����ص  م��راك��ز  اإغ����اق 

تحويل الفحو�سات اإلى المراكز ال�سحية وتقديم الخدمات العالجية في ال�سلمانية
محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  أّكـــد 
المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل  بن 
الوطني  الفريق  رئيس  للصحة  األعلى 
ــا  ــورونــ ــي لـــلـــتـــصـــدي لــــفــــيــــروس كــ ــبـ ــطـ الـ
ــه تــّم تعديل اإلجـــراءات  )كــوفــيــد-19( أّن
الـــمـــتـــّخـــذة لــمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
)كوفيد-19(، التي سيتم تفعيلها اعتبارًا 
دراسة  بعد  وذلــك  4 ديسمبر 2022،  من 
الوضع الصحي في مملكة البحرين مع 
متابعة نسب اإلشغال في المستشفيات 
المصابة  لــلــحــاالت  الــمــركــزة  والــعــنــايــة 

بالفيروس. 
ــرز اإلجــــــــراءات الــتــي  ــ ــى أبـ ــار إلــ ــ وأشــ
نشر  فــي  تــوقــف  المتمثلة  تعديلها  تـــّم 
ــي لــــتــــطــــورات الـــوضـــع  ــومـ ــيـ الـــتـــقـــريـــر الـ
الخاص  البحرين  مملكة  فــي  الصحي 
بــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(، وإغــاق 
مــراكــز الــفــحــص مــن الــمــركــبــة وتحويل 
الـــفـــحـــوصـــات إلــــى الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة، 
وتـــقـــديـــم جــمــيــع الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الــعــاجــيــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــفـــيـــروس في 
موقع مركزي واحد هو مبنى »صحتي« 

بمجمع السلمانية الطبي. 

ــلـــى  ــيــــس الـــمـــجـــلـــس األعـ وتــــابــــع رئــ
لـــلـــصـــحـــة أنــــــــه ســــيــــتــــم أيــــــضــــــًا إغــــــاق 
مستشفى البحرين الدولي، ومستشفى 
أن  على  الــعــزل،  ومركز  الميداني  سترة 
للمصابين  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات  ُتــنــقــل 
بالفيروس إلى مبنى صحتي، باإلضافة 
فــي مجمع  التطعيم  مــركــز  إغـــاق  إلــى 
سترة واالستمرار في التطعيم بالمراكز 

الصحية. 
 وشّدد على مواصلة القطاع الصحي 
بالمملكة متابعة األوضاع والمستجدات 
والتقّصي  الترّصد  وتطبيق  العالمية، 
أّن  إلــى  منّوهّا  مستمر،  بشكل  الوبائي 
هذه القرارات تأتي تأكيدًا لنجاح جهود 
التعامل  في  الحثيثة  البحرين  مملكة 
)كوفيد-19(  كورونا  فيروس  مع  األمثل 
التي آلت إلى أن تصبح المملكة نموذجًا 
متقّدمًا في قدرتها على تجاوز مختلف 
على  تبرهن  كما  العالمية،  التحديات 
استدامة تعامل المملكة مع اإلجراءات 
على  حفاظًا  وذلــك  للمستجدات،  وفقًا 
ــة وســــامــــة جـــمـــيـــع الـــمـــواطـــنـــيـــن  صـــحـ

والمقيمين.

ع�����س��و ب��م��ج��ل�����ض ب���ل���دي ال�������س���م���ال���ي���ة: اإل�����غ�����اء  »اأوف������ر 
ت���اي���م« م��وظ��ف��ي ال�����س��ح��ة ت�����س��ب��ب ف���ي ان��ت�����س��ار ال��ب��ع��و���ض
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 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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كـــمـــا أعــــــرب الـــطـــريـــفـــي عــن 
لجهود  البحرين  مملكة  تقدير 
المعنية  المتحدة  األمــم  لجنة 
الفلسطيني  الــشــعــب  بــمــمــارســة 
للتصرف،  القابلة  غير  لحقوقه 
عــــام 1975،  فـــي  إنــشــائــهــا  مــنــذ 
ودعمها لمساعي دولة فلسطين 
ــة لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى  ــقــ ــيــ ــقــ ــشــ الــ
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي األمـــم 
الــــمــــتــــحــــدة، وتــــعــــزيــــز مـــكـــانـــهـــا 
تأكيد  مــع  والــدولــيــة،  القانونية 
ضرورة احترام الوضع التاريخي 

والقانوني القائم في القدس.
الشؤون  قطاع  رئيس  وشــدد 
على  الخارجية  بـــوزارة  العربية 
ســتــظــل  ــبـــحـــريـــن  الـ مــمــلــكــة  أن 
ــلـــى عـــهـــدهـــا فــــي دعـــم  دائــــمــــا عـ
باعتبارها  العادلة  القضية  هذه 
الــقــضــيــة الــمــركــزيــة األولــــى في 
واإلسالمي،  العربي  العالم  قلب 
المشروعة  للحقوق  ومساندتها 
الشقيق  الــفــلــســطــيــنــي  لــلــشــعــب 
ــهــــود  ــا لـــتـــكـــثـــيـــف جــ ــهــ ــعــ ــلــ ــطــ وتــ
ــي إحــيــاء  الــمــجــتــمــع الــــدولــــي فـ
الجانبين  بــيــن  الــســالم  عملية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي واإلســــرائــــيــــلــــي، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــدولــ ــة الــ ــامــ وإقــ
استراتيجي  كخيار  المستقلة، 
ــيــــق الـــــــســـــــالم الــــــعــــــادل  ــقــ ــتــــحــ لــ
والـــشـــامـــل فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط، وضمان حقوق شعوبها 
كافة في األمن والسلم والرخاء.
ــالــــد  ــه قـــــــــال خــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ

لألمم  المقيم  المنسق  الِمقَود 
الـــمـــتـــحـــدة -مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــيــــوم بــمــنــاســبــة  ــا نــجــتــمــع الــ ــنـ إنـ
ــيــــوم الــــدولــــي لــلــتــضــامــن مــع  الــ
ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــذي  الـــشـ
عانى واليزال يعاني من صعاب 
ــره  ــاضــ ــلــــى حــ ــر عــ ــ ــؤثـ ــ كــــثــــيــــرة، تـ
لتذكرة  ويعد فرصة  ومستقبله، 
القضية  بــأن  الــدولــي  المجتمع 
ــزال قــائــمــة  ــ تــ الــفــلــســطــيــنــيــة ال 
على  والــتــأكــيــد  حــــل،  دون  ومــــن 
الفلسطيني  الشعب  حــقــوق  أن 
ــتــــصــــرف، عــلــى  ــلــ ــلــــة لــ ــابــ ــيــــر قــ غــ
الجمعية  الـــذي حــددتــه  الــنــحــو 
العامة، أال وهو الحق في تقرير 
والسيادة  واالستقالل  المصير، 

الوطنية، وحق العودة. 
إن  الــــــــمــــــــقــــــــود:  وأضـــــــــــــــــاف 
الــيــوم  بــإحــيــاء  المتعلق  الـــقـــرار 
الشعب  مــع  للتضامن  الـــدولـــي 
ــــس مــــجــــرد  ــيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـ
دعــــــــوة إلـــــــى الــــــــــدول األعــــضــــاء 
لـــــمـــــواصـــــلـــــة تـــــقـــــديـــــم الـــــدعـــــم 
والــتــذكــرة  الفلسطيني  للشعب 
ــذا الـــصـــدد،  بــالــتــزامــاتــهــا فـــي هــ
ــي يـــهـــدف إلــى  ــ ــرار دولـ ــ بـــل هـــو قـ
التمتع  مــن  وتمكينه  إنــصــافــه، 
بكل حقوقه المشروعة. كما أنه 
فرصة إللقاء الضوء وفتح أعين 
العالم على الوضع المتدني في 
المحتلة  الفلسطينية  األراضي 
الــتــي تــثــيــر قــلــقــا عــمــيــقــا، حيث 
ــرار الـــعـــنـــف ضــد  ــمــ ــتــ يـــشـــكـــل اســ

المدنيين وامتداده الى األماكن 
الــمــقــدســة عــامــال مــســاعــدا في 
تــفــاقــم األزمــــــة وانــــعــــدام الــثــقــة 
ــيـــن الــفــلــســطــيــنــي  ــرفـ ــيـــن الـــطـ بـ
ــقــــوض فـــرص  واإلســـرائـــيـــلـــي ويــ
التوصل إلى حل سلمي للصراع.
ــائــــال: ال  واخـــتـــتـــم كــلــمــتــه قــ
ملتزمة  الــمــتــحــدة  األمــــم  تــــزال 
الفلسطيني  الــفــريــقــيــن  بــدعــم 
ـــراع  ــصـ واالســــرائــــيــــلــــي لـــحـــل الــ
بــمــا يتماشى  وإنــهــاء االحــتــالل 
مع قــرارات األمــم المتحدة ذات 
سعًيا  الــدولــي  والــقــانــون  الصلة 

إلى تحقيق رؤية دولتين 
فلسطينية  ودولة  -إسرائيل 
متصلة  ســـيـــادة،  ذات  مــســتــقــلــة 
األراضـــــي وقـــــادرة عــلــى الــبــقــاء- 
ــى جـــنـــب فــي  ــ تــعــيــشــان جــنــبــا إلـ
ــدود آمــنــة  ــل حــ ــن داخــ ســـالم وأمــ
معترف بها، على أساس خطوط 
القدس  مــع   ،1967 عــام  قبل  مــا 

عاصمة للدولتين.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه أعــــــــــــرب طـــه 
عبدالقادر سفير دولة فلسطين 
ــريــــن عــن  ــبــــحــ ــلـــكـــة الــ لـــــــدى مـــمـ
تقديره للمشاركين الذين عبروا 
الشعب  حــق  مــع  تضامنهم  عــن 
الــعــادلــة،  وقضيته  الفلسطيني 
وإلى  المملكة  إلى  الشكر  ووجه 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
السمو  المعظم وصاحب  البالد 
الملكي األمير سلمان بن حمد 

الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
ــى الــشــعــب  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء وإلـ
الــبــحــريــنــي الـــــذي كــــان ومـــــازال 
مــتــضــامــنــا مـــع فــلــســطــيــن منذ 

النكبة في 1948.
الــعــالــمــي  الــــيــــوم  أن  وأكـــــــد 
لــــــلــــــتــــــضــــــامــــــن مـــــــــــع الـــــشـــــعـــــب 
الــفــلــســطــيــنــي جـــــاء لـــيـــؤكـــد أن 
ــيـــد فــي  ــو الـــشـــعـــب الـــوحـ ــذا هــ ــ هـ
الـــعـــالـــم الـــــذي لـــم يــنــل حــريــتــه 

ــوم، الفــتــا  ــيــ واســـتـــقـــاللـــه إلــــى الــ
أصدرت  المتحدة  األمــم  أن  إلى 
ولـــم  قــــــرار  ــن 800  مــ يـــقـــرب  ــا  مــ
لوقف  واحـــدا  قـــرارا  منها  ينفذ 
عـــــدوان االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
الذي  الفلسطيني  الشعب  على 
هذا  ألن  يوميا،  الشهداء  يقدم 
ــتـــالل يــريــد أن يــكــرس أنــه  االحـ

دولة فوق القانون.
وأوضح السفير الفلسطيني 

يمارس  ال  الدولي  المجتمع  أن 
ــغـــوط الــــالزمــــة عـــلـــى هـــذه  الـــضـ
كانت  ســـواء  العنصرية،  الــدولــة 
الــــدول  أو  الــمــتــحــدة  الــــواليــــات 
ــذه الــــدول منوط  ــة، وهـ ــيـ األوروبـ
ليلتزم  بــدورهــا  بــهــا االضــطــالع 
ــرارات الــشــرعــيــة  ــ ــقـ ــ االحــــتــــالل بـ
ــي  الـــــدولـــــيـــــة والـــــمـــــواثـــــيـــــق الـــتـ
وقـــعـــت بــيــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية وهذا الكيان.

الـــحـــكـــومـــة  أن  مـــــن  وحــــــــذر 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة قــد 
أظـــهـــرت مـــواقـــف مـــتـــشـــددة من 
مشددا  الفلسطينية،  الــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب  أن  عــلــى 
ــل يـــــنـــــاضـــــل مــــــــن أجـــــل  ــ ــظـ ــ ــيـ ــ سـ
ــاتـــه، والــقــامــوس  حــقــوقــه وحـــريـ
الفلسطيني ليس فيه استسالم، 

ونحن طالب سالم عادل بحسب 
ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــيــ ــرعــ ــشــ قــــــــــــرارات الــ
ــيـــة لـــلـــســـالم،  ــادرة الـــعـــربـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
ونــحــن نــريــد الـــســـالم ونـــريـــد أن 
وأن  الفلسطينية  دولــتــنــا  نقيم 
نعيش فــي ســالم مــع كــل الــدول 
ــة  ــ الـــمـــحـــيـــطـــة وبــــمــــا فـــيـــهـــا دولـ

إسرائيل.

في احتفالية اليوم العالمي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني.. الطريفي:

ال��م��ن�����س��ق ال��م��ق��ي��م ل����أم���م ال��م��ت��ح��دة: ه���ذه ال��م��ن��ا���س��ب��ة ف��ر���س��ة ل��ف��ت��ح اأع��ي��ن

ال���ع���ال���م ع��ل��ى ال���و����س���ع ال��م��ت��دن��ي ف���ي الأرا������س�����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��م��ح��ت��ل��ة

البحرين �س�تظل دائما على عهدها في دعم الق�سية الفل�س�طينية العادلة

ال�س�فير الفل�س�طيني: نحن طالب �سالم ولكن لي��س في قامو�سنا ا�ست�سالم

كتب: أحمد عبداحلميد
تصوير - عبداألمير السالطنة

البعثات  وسط حضور واسع من ممثلي 
للقضية  والــداعــمــيــن  واألجــنــبــيــة  الــعــربــيــة 
األمــم  مكتب  أقــام  بالمملكة،  الفلسطينية 
المتحدة بالبحرين بالتعاون مع سفارة دولة 
العالمي  اليوم  بمناسبة  احتفاال  فلسطين 
والــذي  الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن 
تحييه دول العالم في التاسع والعشرين من 
الجمعية  قــرار  بموجب  عام  كل  من  نوفمبر 
الــعــامــة لــألمــم الــمــتــحــدة، كــمــا تـــم افــتــتــاح 

معرضا للصور بعنوان »األرض لنا«.

وأكـــــد أحـــمـــد مــحــمــد الــطــريــفــي رئــيــس 
قــطــاع الـــشـــؤون الــعــربــيــة بـــــوزارة الــخــارجــيــة 
مـــوقـــف مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــثـــابـــت بــقــيــادة 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
في  المعظم،  البالد  آل خليفة ملك  عيسى 
الفلسطيني  الشعب  لحقوق  الــدائــم  دعمه 
فيها  بــمــا  لــلــتــصــرف،  الــقــابــلــة  غــيــر  الشقيق 
والــعــودة  المصير  وتقرير  الحرية  فــي  حقه 
والتعويض لالجئين الفلسطينيين، وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــلــى حـــدود 
الدولتين  حل  وفــق   1967 يونيو  من  الــرابــع 
الشرعية  وقـــرارات  العربية  الــســالم  ومــبــادرة 

الدولية ذات الصلة.

كتبت زينب علي:

تصوير- محمود بابا

أعـــلـــن بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن اإلســـالمـــي 
الحملة  مـــن  الــثــانــيــة  لــلــمــرحــلــة  دعــمــه 
الوطنية للتشجير الُمقامة تحت شعار 
والتي تم تدشينها منذ  »ُدمت خضراء« 
شهر أكتوبر من عام 2021 برعاية كريمة 
مـــن صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
المجلس  رئيسة  المعظم  البالد  عاهل 
لتنمية  الوطنية  للمبادرة  االســتــشــاري 
الــقــطــاع الـــزراعـــي، وبــالــتــعــاون مــع وزارة 
والمجلس  ــة،  ــزراعـ والـ الــبــلــديــات  شـــؤون 

األعلى للبيئة.
الــمــبــادرة  مــع  بــالــتــعــاون  حيث نظم 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي فعالية 
ــو مــركــز  تــشــجــيــر أول مـــركـــز صــحــي وهــ
آل خليفة  خـــالـــد  بـــن  ــبـــداهلل  عـ الــشــيــخ 
الصحي وقد ُأجريت مراسم زراعة أكثر 
مــن 70 شــجــرة وُشــجــيــرة وذلــــك صباح 
أمس الموافق 29 نوفمبر 2022 بحضور 
مـــمـــثـــلـــي بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن اإلســــالمــــي 
والـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــقــطــاع 

الزراعي وموظفي المركز الصحي.
مـــن جــانــبــهــا عــبــرت الــشــيــخــة مـــرام 
بنت عيسى بن أحمد آل خليفة األمين 
العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
هذا  بمثل  سعادتها  بــالــغ  عــن  الــزراعــي 
الـــذي ســاهــم فــي دعم  الــتــعــاون المثمر 

للتشجير  الــوطــنــيــة  الحملة  نــشــاطــات 
)دمـــــت خــــضــــراء(، وبــيــنــت أن الــتــعــاون 
مــركــز  لتشجير  اإلســـالمـــي  الــبــنــك  مـــع 
آل خليفة  خـــالـــد  بـــن  ــبـــداهلل  عـ الــشــيــخ 
من  تشجيره  تــم  مركز صحي  أول  وهــو 
أول سيفتح  تـــعـــاون  هـــو  الـــمـــبـــادرة  قــبــل 
أبوابا أخرى لتشجير المراكز الصحية 
ــل مــنــاطــق  ــي كــ ــودة فــ ــوجــ ــمــ األخـــــــرى الــ

البحرين.

الــمــبــادرات  وأوضــحــت أن مثل هــذه 
رقعة  توفير  إلــى  أســاســي  بشكل  تــهــدف 
زراعية من خالل غرسها ألشجار الظل 
وزرع النباتات بمختلف أنواعها والزهور 
توفير  فــي  تسهم  أن  شــأنــهــا  مــن  والــتــي 
بــيــئــة صــحــيــة فــــي الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 

والمواقع األخرى أيضًا.
وذكرت أن موسم التشجير يبدأ من 
مايو  شهر  حتى  ويستمر  سبتمبر  شهر 

فــي كــل عـــام، وبــعــد ذلــك يستمر نشاط 
المبادرة في التواصل مع كل المؤسسات 
وتنفيذ  ــرى  األخـ للمواسم  للتخطيط 

المشاريع  المتفق عليها.
ــي الـــرئـــيـــس  ــفـ ــريـ ــشـ ــر الـ ــاســ وقـــــــال يــ
اإلســالمــي:  البحرين  لبنك  التنفيذي 
ــورون بــدعــم اســتــراتــيــجــيــات  ــخـ »نــحــن فـ
المملكة لزيادة الرقعة الخضراء، وذلك 
عن طريق التعاون مع المبادرة الوطنية 

لتنمية القطاع الزراعي والتي من شأنها 
تــطــويــر وتنمية  الــعــمــل عــلــى اســتــدامــة 
البحرين.  مملكة  في  الــزراعــي  القطاع 
ــدرج هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــحـــت مــظــلــة  ــ ــنـ ــ وتـ
االجتماعية  للمسؤولية  البنك  منصة 
»جــود«، كما إنها تأتي ضمن إطــار عمل 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
ــا  ــدًمـ ُقـ مــتــطــلــعــيــن   .))ESG الـــشـــركـــات 
الــمــبــادرات  هــذه  مثل  بــدعــم  لالستمرار 
تحقيق  لصالح  تصب  والتي  مستقباًل 
على  والمحافظة  المرجو  البيئي  األثر 
االنبعاثات  حجم  وتقليل  الهواء  جــودة 
الحياد  إلـــى  الــوصــول  بغية  الــكــربــونــيــة 

الصفري بحلول عام 2060«.
وأكــــــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة لـــــولـــــوة راشـــــد 
ــيـــس  ــرئـ ــال الـ ــمــ ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ شــــويــــطــــر الــ
الصحية  الــرعــايــة  لــمــراكــز  الــتــنــفــيــذي 
ــة أن دعـــم مــثــل هـــذه الــمــشــاريــع  ــيـ األولـ
االســتــدامــة  استراتيجية  ضمن  يــنــدرج 
الــعــديــد من  فــي  إطـــار مساهماته  وفـــي 
ــة إلــــى رفــع  ــادفـ ــهـ األنـــشـــطـــة الــبــيــئــيــة الـ
الوعي  وزيــادة  البيئية  التنمية  مستوى 
التطوعي  الــعــمــل  وتــعــزيــز  المجتمعي 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة ومــــواردهــــا من 
ــار فـــــي مــمــلــكــة  ــ ــجــ ــ خــــــالل زراعـــــــــة األشــ
الـــبـــحـــريـــن. دعـــمـــًا لــلــجــهــود الــعــالــمــيــة 
واألولويات الوطنية، لتقليل االحتباس 
الحراري والتغيرات المناخية التي بات 
متزايد،  بشكل  يشهد مظاهرها  العالم 
باإلضافة إلى تحقيق ما تصبو له هذه 
الحملة الوطنية من أهداف تجميلية.

ال����ب����ح����ري����ن الإ�������س������الم������ي ي�����دع�����م م�����ب�����ادرة 
���س��ح��ي  م����رك����ز  اأول  ب��ت�����س��ج��ي��ر  خ���������س����راء«  »ُدم��������ت 

عل�ى  متوا�سل�ة  حم�الت  ال�سح�ة: 
البعو��س  لمكافح�ة  ال�س�اعة  م�دار 
تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن انتشار البعوض 
تـــؤّكـــد إدارة الــصــحــة الــعــامــة  فـــي بــعــض الــمــنــاطــق، 
الحد  الى  الرامية  بــوزارة الصحة مواصلة جهودها 
وفقا  تتواصل  الحمالت  وأن  البعوض،  انتشار  مــن 
لــجــدولــة وخـــطـــط وقــائــيــة تــســتــهــدف الــعــديــد من 
المواقع حيث يقوم المختصون بقسم صحة البيئة 
بحمالت دورية وبشكل يومي في جميع محافظات 
ــعـــوض الــبــالــغ  ــبـ ــريـــن، لــمــكــافــحــة الـ ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
والتضبيب  الــرش  آالت  باستخدام  وذلــك  واليرقات، 
الخاصة  المبيدات  استخدام  جانب  إلــى  الــحــراري، 
تكثيف  إلــى  باإلضافة  البعوض،  انتشار  مــن  للحد 
خصوصًا  المجتمع  أفــراد  لحماية  الالزمة  اآلليات 
انتشارها مثل تغير  تزيد من  التي قد  العوامل  مع 
الــعــام ومـــا يصاحبه مــن هطول  الــمــواســم وفــصــول 
األمطار وتجمعاتها مع الحرص على مكافحة البؤر 

في أماكن تكاثرها بشكل مستمر.
الــصــحــة  بـــــــوزارة  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  إدارة  ــّوه  ــنــ وتــ
باهتمامها البالغ باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة على 
وجه السرعة، فور تلقيها المالحظات والبالغات من 
المتعلقة  بينها  ومــن  المجتمع،  أفـــراد  جميع  قبل 
المناطق،  بعض  فــي  والبعوض  الحشرات  بانتشار 

وذلك حفاظًا على الصحة العامة.
أهمية  عــلــى  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  شــــددت  كــمــا 
ــاون مـــن جـــانـــب الــجــمــهــور وتـــعـــزيـــز الــشــراكــة  ــعـ ــتـ الـ
ــاع كــل  ــبــ ــل الــــحــــرص عـــلـــى اتــ ــ الــمــجــتــمــعــيــة مــــن أجـ
اإلجراءات الوقائية والمطلوبة في المناطق السكنية 

للحد من انتشار البعوض ومسببات تكاثره.
بأنه  الصحة  بــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  وتنّوه 
عبر  الــشــأن،  بهذا  أي مالحظات  اإلبــالغ عن  يمكن 
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يقال إن شخصا يدمن المخدرات كان بصدد مغادرة البيت، 
الحرام  وبــنــات  أوالد  عنك  يبعد  اهلل  مرتفع:  بصوت  أمــه  فدعت 
النظر عن  )أصدقاء السوء(، فما كان من صاحبنا إال أن صرف 
المغادرة، ولما سألته أمه لماذا عدل عن الخروج، قال لها: طالما 
أنت ال تريدين لي مقابلة أصحابي فال جدوى من الخروج. هذه 
أنه يخالط  يــدرك  األقــل  المسطول هذا على  بأن  تفيد  الطرفة 
الــســوء، ومــن ثم يعترف بأنه هو أيضا سيئ؛ واتــخــذت من  رفــاق 
الــمــخــدرات هــذا مدخال ألخــوض مــجــددا فــي أمر  حكاية مدمن 
فاألقارب  األصدقاء،  واصطفاء  اختيار  وهو  أال  مهم،  أنه  أعتقد 
مفروضون عليك، وليس لك حق اختيار أبناء العمومة والخؤولة، 

ولكنك تختار أصدقاءك وزوجتك ومن ثم أنسباءك وأصهارك.
ثم  رجــاال  ثم  شبانًا  ثم  ثم صبيانًا  أطــفــااًل،  نكون  وجميعنا 
إلى  عمرية  مرحلة  مــن  االنــتــقــال  أن  ويفترض  كــهــوال،  ثــم  شيبا 
على  وقــيــاســًا  جــديــدة،  خــبــرات  باكتساب  يــكــون مصحوبًا  أخـــرى 
ذلك يفترض أنني شخص »حكيم«، ولكنني كثيرًا ما أجد نفسي 
أتخذ قرارات غبية وأقوم بأفعال نتائجها وخيمة، وذلك يجعلني 
أتشكك في الكثير من المفاهيم التي نشأت عليها، فأبناء وبنات 
جيلي نشأوا على االحترام المطلق لكل من يكبرهم سنًا باعتبار 
أنــهــم عــقــالء، ال نــفــرق بين غــريــب وقــريــب، فــاحــتــرام كــبــار السن 
واجب حتى لو لم نكن نعرفهم، وقبول توجيهاتهم واجب، وحتى 
لو ضربنا غريبا يكبرنا سنًا ألنه رأى أننا على خطأ فإننا لم نكن 

نصيح في وجهه بأن أمرنا »ال يخصه«.
شيئًا  علمتني  الحياة  تــجــارب  أن  أزعــم  أن  أستطيع  ولكنني 
والقليل من األصدقاء.  المعارف  العديد من  لدي  أن  مهمًا، هو 
رتبة ال يجوز منحها لشخص ما  أو  »الصديق« لقب  أن  علمتني 
 / تعّدهم  اإلخــوان حين  أكثر  وما  الشاعر:  بقول  عماًل  بسهولة، 
ولكنهم في النائبات قليل! نعم فطالما أمورك ماشية وأحوالك 
ــادر عــلــى مــســاعــدة اآلخـــريـــن فــإنــك تــجــد نفسك  ــت قــ طــيــبــة وأنــ
مـــحـــاصـــرًا بـــعـــدد كــبــيــر مـــن اإلخـــــوان/األصـــــدقـــــاء، ثـــم تعطيك 
تتسم  منهم  قلة  وداب.  ملح  فص  أنهم  فتكتشف  ظهرها  الدنيا 
باألصالة تبقى حولك تشد من أزرك ما يؤكد أنهم لم يصاحبوك 
األمر  بداية  في  كذلك  األمر  كان  وربما  لـ»مصلحة«،  ويصادقوك 
ونــزلــت ســهــال. ومثل  أهـــال  ولــكــنــك دخــلــت قلوبهم وحــلــلــت فيها 
الكثيرين قد تكون أيها القارئ قد مررت بتجربة الصديق الذي 
يستدين منك مبلغًا تافهًا ثم »يقاطعك« تهربًا من سداد الدين، 
وهناك  بــالــســداد،  قيامه  وتــرفــض  كنت ستستحي  ربــمــا  أنــك  مــع 
الــصــديــق الـــذي ال تـــرى وجــهــه أبــــدًا بــعــد أن تــبــدي أســفــك لعدم 

قدرتك على تسليفه مبلغًا معينًا.
عندما دخلت الحياة العملية لم أكن ولم يكن من هم حولي 
مهووسين باالدخار، وحتى عندما أتيت إلى منطقة الخليج بعد 
الــمــال. لم  فــي حالة هلع بسبب  الــنــاس  لــم يكن  البسوس  حــرب 
البعض  لبعضنا  نقدم  كنا  ولكننا  الباذخة  الهدايا  نتبادل  نكن 
كــل أشــكــال الــعــون لــوجــه اهلل، ثــم انقلبت الــمــوازيــن. واهلل أعــرف 
أنه  زاعمًا  شخصًا طلب من صديق له في حضوري مبلغًا كبيرًا 
في ضائقة مالية، ولسوء حظه كنت قد سمعته قبل أيام يتحدث 
إلـــى بضعة آالف من  بــحــاجــة  وأنـــه  ألـــف دوالر  كـــذا  لــديــه  أن  عــن 
الدوالرات ليشترك في محفظة بنكية مدة خمس سنوات بفوائد 
وال  يحاور  ال  الجعافر  أبا  فإن  ولسوء حظه  »مضمونة«،  ضخمة 
يداور في مثل هذه المواقف، فقد كنت أعرف أن هذا النذل يدرك 
أن صــاحــبــه ذاك شــهــم ومــعــروف عــنــه الــجــود بــالــمــوجــود، وبـــدون 
لتربح من  نقود صاحبك  تشغيل  تريد  أنت  يعني  له:  قلت  تــردد 
المحفظة البنكية ثم تسدد له المبلغ »على راحتك«، وحاول الرد 
دوالر  ألف  كذا  لديك  قاطعته:  ولكنني  »واهلل«،  بكلمة  بادئًا  علي 
وهي ما ال يحلم به من طلبت منه الدين، وتريد أن تستولي على 
القليل الذي عنده. أنت رقيع وصفيق. وصعق صديقه لـ»وقاحتي« 
فسردت عليه تفاصيل ما سمعته من طالب السلفة عن استكمال 
المبلغ المحدد للمحفظة البنكية وأقنعته بأن خسارة مثل هذا 

الصديق »مكسب«.
ينبغي فحص  بــل  وحــظــك«،  و»أنـــت  بطيخة  ليس  الــصــديــق 

الناس جيدا قبل ترفيعهم إلى مرتبة صديق.

ــيـــخ تــركــي  ــهـــد ســـمـــو الـــشـ شـ
آل خليفة  بــن عيسى  راشـــد  بــن 
الوطني  المجلس  رئــيــس  نــائــب 
ــخ راشــــــــد بــن  ــيــ ــشــ لـــلـــفـــنـــون، والــ
عبدالرحمن آل خليفة محافظ 
محافظة العاصمة، حفل إطالق 
برنامج  ترست  بحرين  مؤسسة 
»دافــيــنــشــي« الــتــدريــبــي ومــعــرض 
الــعــطــاء الــخــيــري، وذلـــك ضمن 
لريادة  المنامة  أسبوع  فعاليات 

األعمال في نسخته الثامنة.
دعم  إلــى  البرنامج  ويــهــدف 
وخريجي  المبتدئين  الفنانين 
العاطلين  الــفــنــون  بــكــالــوريــوس 
المشاريع  وأصــحــاب  العمل  عن 
مــوارد  توفير  مــن خــالل  الفنية، 
المتخصص  والتدريب  لإلبداع 
ــســــوق، وتـــطـــويـــر  ــالــ الـــمـــرتـــبـــط بــ
وخبراتهم  الــمــشــاركــيــن  مــواهــب 
ــل ادمـــاجـــهـــم فــــي ســـوق  ــ مــــن أجـ

العمل.
وبهذه المناسبة، أشاد سمو 
الشيخ تركي بن راشد آل خليفة 
التدريبي  »دافــيــنــشــي«  بــبــرنــامــج 
الــــذي يــســهــم فـــي تــبــنــي ورعــايــة 
المبدعين في مملكة البحرين، 
ويــعــمــل عــلــى تــطــويــر قــدراتــهــم 
ومــهــاراتــهــم ومــنــحــهــم الــفــرصــة 
أهمية  مــؤكــدًا  مواهبهم،  إلبـــراز 
الفعالة في مثل هذه  المشاركة 
األعمال  تدعم  التي  الــمــعــارض 

الخيرية.
من جهته، أكد الشيخ راشد 

خــلــيــفــة،  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــن  بــ
على  العاصمة  حرص محافظة 
تستهدف  التي  الــمــبــادرات  تنوع 
أسبوع  فعاليات  ضمن  الــشــبــاب 
لتتسم  األعمال  لريادة  المنامة 
ــيــــة وتــــتــــنــــاســــب مــع  ــولــ ــالــــشــــمــ بــ
ميولهم  بمختلف  الــمــشــاركــيــن 
وتــخــصــصــاتــهــم، وذلــــــك بــهــدف 
ــهــــم ومـــهـــاراتـــهـــم  تـــطـــويـــر قــــدراتــ
وتمكينهم من إطالق مشاريعهم 
الـــتـــي تـــتـــنـــاســـب مــــع مــواهــبــهــم 
التنوع  يحقق  بما  وتطلعاتهم، 
الـــــذي تــســعــى الــمــحــافــظــة إلــى 

الوصول إليه.
ــيـــات  ــالـ ــعـ الـــفـ أن  وأضـــــــــــاف، 
ــوع الـــمـــنـــامـــة  ــ ــبـ ــ الـــمـــتـــنـــوعـــة ألسـ
وروح  ثــقــافــة  تنمية  إلـــى  تــهــدف 
ــدى الــشــبــاب  ــ ريـــــــادة األعــــمــــال لـ
ــر مـــهـــارات  ــويـ الـــبـــحـــريـــنـــي، وتـــطـ

ــار لـــديـــهـــم،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــتـــفـــكـــيـــر واالبـ
ودفـــعـــهـــم إلــــى الـــمـــبـــادرة وخــلــق 
الــتــنــوع فـــي الـــمـــشـــروعـــات الــتــي 
ــلــــف األنــــشــــطــــة  ــتــ تــــغــــطــــي مــــخــ
والـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة 
الشركات  واالجتماعية، لتطوير 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة وزيــــادة 
المحلي  الناتج  فــي  مساهمتها 
الحكومية  الــجــهــود  مــع  اتــســاًقــا 
لــتــحــقــيــق الــتــنــوع االقـــتـــصـــادي، 
األعــمــال  ريـــادة  وخــلــق منظومة 

والمشاريع المستدامة.
ــا، أعـــــربـــــت د.  ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
مجلس  رئيس  البلوشي  فاطمة 
أمناء مؤسسة بحرين ترست، عن 
الشيخ  لسمو  وتقديرها  شكرها 
على  خليفة  آل  راشــد  بــن  تركي 
مركز  ألهـــداف  ودعــمــه  اهتمامه 
صــفــيــة كــانــو لــلــفــنــون والــحــرف 

ــابــــع لــلــمــؤســســة،  ــتــ ــيــــدويــــة الــ الــ
قدمه  الــذي  الدعم  على  وأثنت 
الرحمن  عبد  بــن  راشـــد  الشيخ 
محافظة  مــحــافــظ  خــلــيــفــة  آل 
برنامج  مع  والتعاون  العاصمة 
االعمال  لريادة  المنامة  أسبوع 
لـــدعـــم الـــفـــنـــانـــيـــن الــمــبــتــدئــيــن 

والخرجين في مجال الفنون.
فن  معرض  تدشين  تم  كما 
الـــعـــطـــاء الـــخـــيـــري الــمــصــاحــب 
ــارك فــي  لـــلـــبـــرنـــامـــج، حـــيـــث يــــشــ
فــنــانــًا  ــثـــر مــــن 25  أكـ الـــمـــعـــرض 
وفنانة، وعرض فيه أكثر من 100 
لــوحــة فــنــيــة ســيــخــصــص ريــعــهــا 
لــلــمــشــاريــع الـــخـــيـــريـــة الــتــابــعــة 
التعليم  مــجــال  فـــي  لــلــمــؤســســة 

والتدريب.

 - ــيـــر  ــيـــجـ جـ دار  ــنــــت  ــلــ أعــ
لــوكــولــتــر لــصــنــاعــة الــســاعــات 
الـــســـويـــســـريـــة الــــفــــاخــــرة عــن 
مشاركتها في الدورة الثالثين 
العربية  الجواهر  معرض  من 
ــريــــن، الــــــــذي ُيـــعـــد  ــبــــحــ ــــي الــ فـ
للمجوهرات  الرائد  المعرض 
والساعات في الشرق األوسط، 
احتفاال بهذه السنة الممّيزة، 
أحـــدث  الــــــدار  اســتــعــرضــت  إذ 
إبداعاتها التي تعكس خبرتها 
فــي مــجــال صــنــاعــة الــســاعــات 

الراقية.
السنة  هــذه  الــدار  اختارت 
ــوء عــلــى ســاعــة  تــســلــيــط الـــضـ
ســواء  الــشــهــيــرة،  »ريفيرسو« 
كـــانـــت مــطــلــيــة بـــالـــورنـــيـــش أو 
مزخرفة أو مرصعة باألحجار 
الكريمة، فهي ال تنفك تجّسد 
ــة جــيــجــيــر – لــوكــولــتــر  ــراعــ بــ
طــرحــت  لــقــد  حللها.  بــأبــهــى 
أبصرت  أن  منذ  »ريفيرسو« 
بــإصــدارات  عـــام 1931  الــنــور 
عـــديـــدة كــالســيــكــيــة، ورّســـخـــت 
ــز األشـــــهـــــر  ــ ــرمــ ــ ــالــ ــ ــا كــ ــهــ ــســ ــفــ نــ

لجيجير - لوكولتر.
استعرض جناح - جيجير 
ســـاعـــات  أجــــــدد  لـــوكـــولـــتـــر   –-
ســـاعـــة  ــثــــل  مــ »ريفيرسو«، 
 Reverso Tribute
  Duoface Calendar
الــتــي طــرحــت مـــؤّخـــًرا والــتــي 
ــراز  ــطــ الــ روح  ــلـــى  عـ ــافـــظ  ــحـ تـ
ــام  األصــــــلــــــي الـــــــــذي طــــــــرح عــ

نــفــســه  ــوقــــت  الــ ــــي  وفـ  ،1931
المعاصرة  بالعناصر  تتباهى 
صناعة  فــّن  بها  يشتهر  الــتــي 
الــســاعــات فــي الــقــرن الــواحــد 

والعشرين.
ــاهـــى هــــــذا اإلصــــــــدار  ــبـ ــتـ يـ
الــــجــــديــــد بـــغـــنـــى الــتــفــاصــيــل 
ــم، فــُيــضــفــي  ــيـ ــمـ ــتـــصـ ودقــــــــة الـ
أنــــــــاقــــــــة مــــــعــــــاصــــــرة ولــــمــــســــة 
نــاعــمــة إلـــى اثــنــيــن مــن أشهر 
لوكولتر،   – جيجير  تعقيدات 

ــا الــــرزنــــامــــة الـــثـــالثـــيـــة و  ــمـ وهـ
Duoface

بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى ســـاعـــة 
اســـتـــعـــرضـــت  »ريفيرسو«، 
الــــــــــــدار أجــــــــــدد إبـــــداعـــــاتـــــهـــــا، 
»ماستر«  مـــجـــمـــوعـــة  مـــثـــل 
Master التي تتسم بالتميز 
الــتــقــنــي والــتــصــمــيــم الــدائــري 
بــوالريــس  ومــجــمــوعــة  الشهير 
تـــجـــســـد  الــــــتــــــي   Polaris

الـــريـــاضـــات الــحــديــثــة وأنـــاقـــة 
وتنبض  لــوكــولــتــر   – جــيــجــيــر 
ــــروح الـــمـــغـــامـــرة، إلــــى جــانــب  بـ
 Rendez-vous ــة  ــ ــاعـ ــ سـ
Shooting Star  الجديدة 
الــــتــــي ســـبـــق وطـــرحـــتـــهـــا هـــذا 
 Watches العام في معرض
هذه  تختزل   & Wonders
الشهاب  ندرة  المبهرة  الساعة 
الذي ينير السماء بدون إنذار 
الــدائــريــة  حلقتها  مــع  مسبق 

بحبيبات  الــمــرصــعــة  اآلســـــرة 
المصّمم  ومينائها  األلــمــاس، 
باللون  األفنتورين  حجر  مــن 

األزرق الداكن.
ــع  ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ وفــــــــــــــي إطـــــــــــــــــار تـ
المستمر  لوكولتر   – جيجير 
إبــداًعــا  ينبض  الــذي  لعالمها 
مؤخًرا  الـــدار  أعلنت  وثــقــافــًة، 
عــــن تـــعـــاونـــهـــا مــــع الــخــطــاط 
 ،Alexa rochure الشهير 

 Made بـــرنـــامـــج ســـيـــاق  فـــي 
عن  عــبــارة  وهــو   of Maker
التعاون  مــشــاريــع  مــن  سلسلة 
مـــع الــفــنــانــيــن والــمــصــمــمــيــن 
ــيــــن خــــــــارج مـــجـــال  ــيــ والــــحــــرفــ
صــنــاعــة الــســاعــات فــي خطوة 
ــرة الــحــوار  هــدفــهــا تــوســيــع دائــ
بين صناعة الساعات والفنون 

عموما.

عمارة بـن مـطر تد�صن معر�ض 
ــحــافــة« تــزامــنــا مع  »عــلــى ال
مهرجان »ليالـي المـحـرق« غدا
تدشن عمارة بن مطر - ذاكرة المكان، معرض »على الحافة«، 
لمركز  وقــاتــل«  الحلم  ناصية  على  »قــف  الثقافي  الموسم  ضمن 
الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، تزامنًا مع 
مهرجان »ليالي المحرق«، غًدا الخميس )1 ديسمبر 2022(، عند 

الساعة السابعة مساًء.
تتكيف  وأفكارًا  ميدانية،  ورحالت  تجارب  المعرض  يستدعي 
ثقافة  مــن خــالل  الفنانين،  أعــمــال  فــي  الــحــاضــرة  المشاريع  مــع 
الوقت،  بمرور  وتطوره  وتغيراته  البحرين  ساحل  وأهمية  البحر، 
جي،  الــبــاجــه  وتــمــارا  النعيمي،  ولــيــد  الــفــنــانــون  سيتشارك  حيث 
النعيمي،  مــريــم  مـــراد،  أســمــاء  الــعــمــال،  هــشــام  آل خليفة،  حــنــان 
الفوتوغرافي  والتصوير  البصري،  الفهم  أساليب  المطوع،  عزيز 
والوسائط المتعددة والتركيب في مساحة واسعة من التخاطب 

بمعرض »على الحافة«.

اإطـاق  الأعمـال..  لريـادة  المنامـة  اأ�صـبوع  فعاليـات  �صمـن 
برنامـج »دافين�صـي« التدريبـي ومعر�ـض فـن العطـاء الخيري

ــدث  ــ ــض  اأحـ ــر� ــع ــت ــص ــ� ــات ت ــاعـ ــصـ ــ�ـ ــة الـ ــاع ــن ــص ــ� لـــوكـــولـــتـــر ل
البحرين فــي  الــعــربــيــة  ــر  ــواه ــج ال مــعــر�ــض  فــي  ــا  ــه ــات ــداع اإب

بولن�صكي الُمتهم باعتداءات جن�صية 
باري�ض  في  ت�صهـيـر  بدعـوى  ـَـم  ُيحاك

حـــــــــــــــــــــــــــــددت 
جنايات  محكمة 
ــــس  بــــــــاريــــــــس أمــ
مــــارس   5 ــاريــــخ  تــ
مـــــوعـــــدًا   2024
لـــــــمـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــة 
الــــــــــــــمــــــــــــــخــــــــــــــرج 
الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــي 
رومان  البولندي 
بوالنسكي بتهمة 
إلدالئه  التشهير 
بـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 

إيــاه  لــويــس  شــارلــوت  البريطانية  الممثلة  اتــهــام  بصحة  فيها  شكك 
باالعتداء عليها جنسيا. وكانت شارلوت لويس )55 عاما( التي شاركت 
لوس  في   2010 عــام  أكــدت   ،1986 عــام  لبوالنسكي  »بايرتس«  فيلم  في 
في  شقته  في  المخرج  من  جنسي«  »العــتــداء  تعرضت  أنها  أنجلوس 
باريس في مطلع الثمانينيات، عندما كانت في السادسة عشرة.  لكّن 
بوالنسكي سعى في مقابلة مع مجلة »باري ماتش« في ديسمبر 2019 

إلى إظهار عدم صدقية أقوال لويس.  
نشرتها  التي  الطويلة  المقابلة  فــي  عــامــًا(   89( بوالنسكي  وقــال 
الجيد  للكاذب  األولــى  »الميزة   2019 ديسمبر  في  األسبوعية  المجلة 
من  قائمة  في  دائمًا  لويس  شارلوت  ُتذكر  ممتازة.  بذاكرة  تمتعه  هي 

يتهمنني من دون تبيان هذه التناقضات إطالقًا«. 
اقــوال لويس هذه  »بــاري ماتش«  قــارن في مقابلة  لكّن بوالنسكي 
التي أدلت بها عام 2010 مع مقابلة أجرتها معها صحيفة »نيوز أوف 
ُنسبت يومها  المخرج جملة  وأبــرز  البريطانية عام 1999.  وورلــد«  ذي 
رومــان قد فعل شيئا سيئا في  أن  أعــرف  »كنت  إلــى لويس جــاء فيها: 
الواليات المتحدة، لكنني أردت أن أكون عشيقته )...( ربما كنت أرغب 
شارلوت  موقف  اخــتــالف  أن  بوالنسكي  ورأى  هـــو«.   أراد  مما  أكثر  بــه 

لويس يدل على »تناقضات« وعلى »كذبة بغيضة« من جانبها. 
في  إليها  ُنــســب  مــا  صحة  فــي   2010 عــام  طعنت  الممثلة  أن  إال 
في  إليه  المنسوبة  األقــوال  عــددًا من  أن  واعتبرت   .1999 عام  مقابلة 
الــمــقــابــلــة التي  الــبــريــطــانــيــة »غــيــر دقــيــقــة«.  وبــعــد  مــقــال الصحيفة 
وكــالء شــارلــوت لويس بدعوى مدنية  تقدم  مــاتــش«،  »بــاري  ُنشرت في 
على بوالنسكي في مارس 2020 أدت إلى إحالة المخرج على محكمة 
في  مييه  دلفين  المحامية  بوالنسكي  وكيلة  تشأ  ولــم  الــجــنــايــات.  
اتصال مع وكالة فرانس برس اإلدالء بأي تعليق.  وتتوالى االتهامات 
باالعتداءات الجنسية منذ سبعينيات القرن الفائت في حق المخرج 
الذي ولد في باريس عام 1933 وفاز بثالث جوائز أوسكار وحصل مرة 

على السعفة الذهبية في مهرجان كان.

ــى  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يــــــــنــــــــظــــــــم مـ
مسابقة  األمريكية  اإلرسالية 
اعــتــبــاًرا  السنوية  أثــلــون  ميد 
من اليوم األربعاء )30 نوفمبر 
2022(. وتشارك في المسابقة 
العديد من مدارس البحرين، 
ــة مـــن  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
التعليمة  الصحية  المبادرات 
كبيرا  استحسانا  نــالــت  الــتــي 
ويستضيفها  المشاركين  مــن 
مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى اإلرســــــــالــــــــيــــــــة 

األمريكية.
وتتضمن الفعالية العديد 
مـــن الــمــســابــقــات الــمــفــتــوحــة 
ــدارس  ــ ــمــ ــ ــــالب جـــمـــيـــع الــ ــطـ ــ لـ
الـــبـــحـــريـــن، حــيــث تشمل  ــي  فـ
األفــالم  مسابقة  المسابقات 
الــقــصــيــرة ومــســابــقــة الــكــالم 
ومسابقة  اإلرسالية  ومسابقة 
المناظرة  المناظرة )مسابقة 

مخصصة للمعلمين فقط(.
ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ وخــــــــــــــــالل هـــــــــــــذا الـ
سيضيف مستشفى اإلرسالية 

األمريكية أيًضا مسابقة ميد 
زاب، والهدف من مسابقة ميد 
بـــنـــاء عــمــل جــمــاعــي  ــو  هـ زاب 
واخـــتـــبـــار الــعــقــول الــمــبــدعــة، 
فريق  كل  إعطاء  سيتم  حيث 
موضوًعا بشكل مسبق لوضع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــولـــه لــخــلــق 
الوعي في المجتمع من قبل 
خلق  بهدف  المشاركة  الفرق 

الوعي الصحي في المجتمع.
ــوع عـــام  ــ ــوضـ ــ ــون مـ ــكــ ــيــ وســ
الــعــقــل،  »الــتــنــفــس،  هــو   2022
تــأثــيــر كوفيد- الــقــلــب،  تــأثــيــر 
ــكــــريــــم  تــ جــــــانــــــب  إلــــــــــى   »19
الـــفـــائـــزيـــن فــــي كــــل فـــئـــة مــن 
الــمــســابــقــات، حــيــث ســُتــمــنــح 
أعلى  واحــدة حصدت  مدرسة 
عـــدد مــن االنــتــصــارات جــائــزة 

»الصحة هي الثروة«.
أن  بــــــــالــــــــذكــــــــر  جـــــــــديـــــــــر 
ــات ســـتـــقـــام الـــيـــوم  ــيـ ــفـ ــتـــصـ الـ
نوفمبر   30 الموافق  األربــعــاء 
وغـــــدا الــخــمــيــس الـــمـــوافـــق 1 
ديسمبر، على أن تقام الفعالية 
الــخــتــامــيــة لــلــمــســابــقــات في 
قاعة  في  ديسمبر  من  الثاني 

مدرسة الرجاء.

»الإر�صـالية الأمريكيـة« ينظـم م�صـابقة ميـد اأثلـون ال�صـنوية
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مهرجـان الـبـحـر الأحمر ال�صعودي 
يكرم المواهب ال�صينمائية البارزة 

أعلن مهرجان البحر األحمر 
تكريم  أمــس  الــدولــي  السينمائي 
ــارزة،  ــبـ الــمــواهــب الــســيــنــمــائــيــة الـ
الثانية  الـــدورة  افتتاح  حفل  فــي 
في  ُيعقد  أن  المقرر  للمهرجان 
مــديــنــة جــــدة خــــالل الــفــتــرة من 
المقبل،  ديسمبر   10 إلــى  األول 
مــن   131 عــــرضــــه  إلــــــى  إضـــــافـــــة 
ــة والـــقـــصـــيـــرة  ــ ــيـ ــ ــروائـ ــ األفـــــــــالم الـ
بــأكــثــر مــن 41 لغة  ــة  دولــ مــن 61 
ــالم  ــ لــمــجــمــوعــة مــــن صـــنـــاع األفـ

الصاعدين والمتمرسين.
ونقلت وكالة األنباء السعودية )واس( أمس عن الرئيس التنفيذي 
التركي  محمد  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  لمؤسسة 
تقديرًا  يــأتــي  وتكريمهم  السينمائية  بــالــمــواهــب  االحــتــفــاء  إن  قــولــه 

إلسهاماتهم االستثنائية في عالم صناعة السينما.
مشاركة  عن  الــدولــي،  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  وأعلن 
ــوار مع  الــمــخــرج الــعــالــمــي الــشــهــيــر لــوكــا جــوادانــيــيــنــو، فــي جــلــســة حــ
الجمهور قبل العرض الخاص لفيلمه األخير »العظام وكل شيء« في 

دورة المهرجان هذا العام.  
مسيرته  األوسكار  لجائزة  المرشح  اإليطالي  المخرج  وسيناقش 
الشهر  من  الثاني  في  ستقام  التي  الجلسة  خالل  المضيئة  المهنية 

المقبل. 

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1317407
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1317372
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16322/pdf/1-Supplime/16322.pdf?fixed3327
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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جاللته ي�شتقبل جلنة حتكيم جائزة الأمرية �شبيكة لتمكني املراأة.. امللك:

املراأة م�شاركة يف عملية التطوير ال�شاملة و�شنع القرار
اأكد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد 

للمراأة  اأن  كما  عريق،  وما�ٍض  متنامية  لها ح�سارة  البحرين  اأن  املعظم 

البحرين وتقّدمها منذ عقود طويلة، ولها دور  جهوًدا كبريًة يف نه�سة 

نبيل يف رعاية اأ�سرتها، مثمًنا بكل التقدير والعتزاز الإجنازات العديدة 

التي حققتها املراأة البحرينية على ال�سعيد الوطني من خالل م�ساركتها 

يف عملية التطوير ال�ساملة و�سنع القرار وتقلدها اأعلى املراتب واملنا�سب 

ق�سر  يف  جاللته  ا�ستقبال  خالل  ذلك،  جاء  وعاملًيا.  واإقليمًيا  حملًيا 

اأم�ض، وفد هيئة الأمم املتحدة للمراأة واأع�ساء جلنة التحكيم  ال�سافرية 

لتمكني  العاملية  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  جلائزة  الدولية 

بالدورة  الفائزين  عن  لالإعالن  للبالد  زيارتهم  مبنا�سبة  وذلك  املراأة، 

به  ي�سطلع  الذي  الكبري  الريادي  الدور  على  جاللته  واأثنى  الثانية. 

املجل�ض الأعلى للمراأة برئا�سة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 

دورها  وتعزيز  البحرينية  املراأة  مبكانة  الرتقاء  يف  خليفة  اآل  اإبراهيم 

الفاعل على ال�ساحة الدولية.

جاللة امللك 

م�ستقبالً 

وفد هيئة 

الأمم 

املتحدة 

للمراأة

ي�شّيع اليوم مبقربة احلد

العثور على الغوا�س املفقود متوفًيا غرًقا

�سيد اأحمد الوداعي:

متّكن فريق الغوا�سني التابع ملركز الإنقاذ البحري 

من  ال�سرطة  طريان  مب�ساندة  ال�سواحل  خفر  بقيادة 

ن�سمي   ح�سن   احلدي )35  املفقود  املواطن  العثور على 

عاًما( متوفًيا غرًقا يف اأثناء ممار�سته هواية الغو�ض يف 

املنطقة البحرية الواقعة �سمال البحرين.

وقال ع�سام احلّدي عّم الراحل، باأن الفقيد كان يف 

رحلٍة مع عدد من اأ�سدقائه، قبل اأن يتم فقدان اأثره اأثناء 

غو�سه يف اأعماق البحر ال�سبت املا�سي.

 5 حوايل  منذ  الغو�ض  يزاول  الفقيد  باأن  وذكر 

الغّوا�سني  اأمهر  اأحد  وكان  الفراغ،  اأوقات  يف  �سنوات 

الفقيد  ت�سييع  املزمع  من  باأنه  واأفاد  اأ�سدقائه.  ب�سهادة 

املقربة  التعزية يف  احلد، و�ستكون  اليوم مبقرب  الرثى 

ومواقع التوا�سل الجتماعي.

البحرين الأوىل خليجًيا بتوفري 

الطيف الرتددي للجيل اخلام�س

جزء  توفري  عن  الت�سالت  تنظيم  هيئة  اأعلنت 

ل�سبكات   C-Band نطاق  يف  الرتددي  الطيف  من 

اجليل اخلام�ض اخلا�سة، لت�سجيع ا�ستخدام القطاعني 

التكنولوجيات.  لأحدث  اململكة  يف  والعام  اخلا�ض 

بتحقيق  الهيئة  التزام  اإطار  يف  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

اأهداف خطة عملها الطموحة.

يف  خليجية  دولة  اأول  البحرين  مملكة  وتعترب 

توفري هذا النطاق، مما �سي�سهم يف تر�سيخ ا�سم اململكة 

كرائد يف ال�سوق الرقمية، بعدما حققت تغطية جتارية 

هذا  وبتوفري  بن�سبة %100.  اخلام�ض  اجليل  ل�سبكة 

املرونة  اأق�سى  الهيئة  �ست�سمن  الرتددي،  الطيف 

الطيف  ا�ستخدام  وحت�سني  احلالية  الأنظمة  حلماية 

على املدى الق�سري والطويل.

للهيئة فيليب  العام  املدير  قال  وتعليًقا على ذلك 

اأف�سل  من  واحدة  البحرين  مملكة  »تعترب  مارنيك: 

بلدان العامل من حيث تغطية الت�سالت«.

ملف �شوتي يف�شح 

هلع قوات الب�شيج الإيرانية

ك�سف ملف �سوتي ح�سلت عليه جمموعة »بالك 

ريوارد«، النا�سطة يف جمال القر�سنة الإلكرتونية، عن 

خماوف بني امل�سوؤولني الإيرانيني ب�ساأن الحتجاجات 

املنت�سرة يف البالد.

فقد ف�سح املقطع الذي ح�سلت عليه املجموعة بعد 

اخرتاق وكالة اأنباء »فار�ض نيوز«، الذراع الإعالمية 

قوات  قائد  لنائب  اجتماع  تفا�سيل  الثوري،  للحر�ض 

البا�سيج اجلرنال قا�سم قري�سي وجمموعة من مديري 

الإعالميني التابعني للحر�ض الثوري.

التعاطي  واآليات  الحتجاجات  عن  فيه  حتّدثوا 

موقع  بح�سب  اإىل مو�سوعات خمتلفة،  اإ�سافة  معها، 

اأكرث  ا�ستمر  الذي  والجتماع  انرتنا�سونال«.  »اإيران 

من �ساعتني، عقد يف منت�سف نوفمرب اجلاري، وحتدث 

من  جديدة  جوانب  عن  قري�سي  اجلرنال  بدايته  يف 

اإيران وخطط احلكومة واملوؤ�س�سات  الحتجاجات يف 

الأمنية للتعامل معها.
الفقيد ن�سمي احلدي »اأر�سيف«

وقف ن�شر تطورات الو�شع ال�شحي لكورونا.. الفريق الطبي:

حتويل الفحو�شات للمراكز ال�شحية واإغالق امل�شت�شفى الدويل 
عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  اأّكد 

رئي�ض  لل�سحة  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  خليفة  اآل 

الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�ض كورونا 

اأّنه قد مّت التعديل على الإجراءات  )كوفيد-19(، 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�ض  ملكافحة  املتّخذة 

دي�سمرب   4 من  اعتباًرا  تفعيلها  �سيتم  والتي 

 .2022

تعديلها  مّت  التي  الإجراءات  اأبرز  اإىل  واأ�سار 

واملتمثلة يف  توقف ن�سر التقرير اليومي لتطورات 

من  الفح�ض  مراكز  واإغالق  ال�سحي،  الو�سع 

ال�سحية،  للمراكز  الفحو�سات  وحتويل  املركبة 

العالجية  ال�سحية  اخلدمات  جميع  وتقدمي 

واحد وهو  مركزي  موقع  بالفريو�ض يف  املتعلقة 

مبنى »�سحتي« مبجمع ال�سلمانية الطبي. 

باأنه  لل�سحة  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  وتابع 

الدويل،  البحرين  م�ست�سفى  اإغالق  ا  اأي�سً �سيتم 

اأن  العزل، على  امليداين ومركز  وم�ست�سفى �سرتة 

اإىل  بالفريو�ض  للم�سابني  املقّدمة  اخلدمات  ُتنقل 

مركز  اإغالق  اإىل  بالإ�سافة  هذا  »�سحتي«،  مبنى 

التطعيم يف جممع �سرتة وال�ستمرار يف التطعيم 

باملراكز ال�سحية.

ا�شتقبلت رئي�س جلنة حتكيم جائزة الأمرية �شبيكة.. قرينة العاهل:

رعاية ملكية ا�شتثنائية لتعزيز م�شاركة املراأة

الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  اأكدت 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 

عاهل البالد املعظم رئي�سة املجل�ض الأعلى 

للمراأة اأن البحرين وعرب موؤ�س�سة املجل�ض 

الأعلى للمراأة تويل اهتماًما كبرًيا بتعزيز 

للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  مع  التعاون 

من اأجل م�ساندة الدول ال�ساعية لرت�سيخ 

والتوازن  الفر�ض  تكافوؤ  ومبادئ  ثقافة 

اآليات  خالل  من  اجلن�سني  بني  وامل�ساواة 

وا�سرتاتيجيات وخطط مبتكرة و�ساملة.

د.  ا�ستقبالها  خالل  �سموها  واأ�سادت 

لالأمم  العام  الأمني  وكيلة  �سامي  �سيما 

الأمم  لهيئة  التنفيذية  واملديرة  املتحدة 

التحكيم  جلنة  ورئي�سة  للمراأة،  املتحدة 

بنت  �سبيكة  الأمرية  جلائزة  الدولية 

باإجنازات  املراأة،  لتمكني  العاملية  اإبراهيم 

لفتـة  املتوا�سلـة،  البحرينيـة  املراأة 

على  تعمل  ا�ستثنائية  ملكية  برعايـة 

دعًما  لها  وتقّدم  امل�ساركة  تلك  تعزيز 

معنوًيا رفيًعا.

م�شاد لفريو�س كورونا واملتحّورات اجلديدة 

توفري تطعيم »فايزر - بيونتك« املطور

اأعلنت وزارة ال�سحة عن توفر دفعة من تطعيم )فايزر - بيونتك( املطور امل�ساد 

لفريو�ض كورونا واملتحورات اجلديدة منه يف مراكز الرعاية ال�سحية الأولية، داعيًة 

اأخذ التطعيم للتوّجه مبا�سرًة للمراكز ال�سحية التابعة ل�سكنهم بدًءا من  الراغبني يف 

اأم�ض، دون احلاجة للت�سجيل الإلكرتوين حلجز املوعد م�سبًقا.

كورونا  فريو�ض  �سد  للتطعيم  الوطنية  احلملة  اأن  ال�سحة  وزارة  واأكدت 

»كوفيد-19« م�ستمرة بهدف احلفاظ على �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.

�سمو الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 
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بعد درا�شة الو�شع ال�شحي ومتابعة ن�شب الإ�شغال يف امل�شت�شفيات والعناية املركزة

 تعديل الإجراءات املتخذة ملكافحة »كورونا« اعتباًرا من 4 دي�شمرب

اأّكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة رئي�س الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س 

كورونا )كوفيد-19( الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، اأّنه قد مّت التعديل 

تفعيلها  �صيتم  والتي  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  ملكافحة  املتّخذة  الإجراءات  على 

اعتباًرا من 4 دي�صمرب 2022، وذلك بعد درا�صة الو�صع ال�صحي يف مملكة البحرين مع 

متابعة ن�صب الإ�صغال يف امل�صت�صفيات والعناية املركزة للحالت امل�صابة بالفريو�س. 

 واأ�صار اإىل اأبرز الإجراءات التي مّت تعديلها واملتمثلة يف  توقف ن�صر التقرير اليومي 

لتطورات الو�صع ال�صحي يف مملكة البحرين واخلا�صة بفريو�س كورونا )كوفيد-19(، 

واإغالق مراكز الفح�س من املركبة وحتويل الفحو�صات للمراكز ال�صحية، وتقدمي جميع 

مبنى  وهو  واحد  مركزي  موقع  يف  بالفريو�س  املتعلقة  العالجية  ال�صحية  اخلدمات 

»�صحتي« مبجمع ال�صلمانية الطبي.

البحرين  م�صت�صفى  اإغالق  ا  اأي�صً �صيتم  باأنه  لل�صحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  وتابع   

الدويل، وم�صت�صفى �صرتة امليداين ومركز العزل، على اأن ُتنقل اخلدمات املقدمة للم�صابني 

�صرتة  التطعيم يف جممع  مركز  اإغالق  اإىل  بالإ�صافة  هذا،  مبنى �صحتي  اإىل  بالفريو�س 

وال�صتمرار يف التطعيم باملراكز ال�صحية.

وامل�صتجدات  الأو�صاع  متابعة  يف  باململكة  ال�صحي  القطاع  موا�صلة  على    و�صّدد 

ي الوبائي ب�صكل م�صتمر، منّوًها باأّن هذه القرارات تاأتي  د والتق�صّ العاملية، وتطبيق الرت�صّ

تاأكيًدا على جناح جهود مملكة البحرين احلثيثة يف التعامل الأمثل مع فريو�س كورونا 

على جتاوز  قدرتها  متقّدًما يف  اململكة منوذًجا  ت�صبح  اأن  اإىل  اآلت  والتي  )كوفيد-19( 

الإجراءات وفًقا  اململكة مع  ا�صتدامة تعامل  العاملية، كما يربهن على  التحديات  خمتلف 

للم�صتجدات، وذلك حفاظاً على �صحة و�صالمة جميع املواطنني واملقيمني.

�شموها تلتقي املديرة التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة.. قرينة العاهل: 

التعاون مع الأمم املتحدة اأثمر يف دعم اجلهود العاملية لتمكني املراأة

�صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  ا�صتقبلت 

املعظم  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت 

الدكتورة  اهلل  حفظها  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�صة 

�صيما �صامي بحوث وكيلة الأمني العام لالأمم املتحدة 

للمراأة،  املتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذية  واملديرة 

الأمرية  لـجائزة  الدولية  التحكيم  جلنة  ورئي�صة 

�صبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة العاملية لتمكني املراأة، 

اأع�صاء جلنة حتكيم اجلائزة، وذلك يف ق�صر  برفقة 

الرو�صة.

وا�صتهلت قرينة العاهل املعظم الجتماع بالإعراب 

حتكيم  وجلنة  بحوث  للدكتورة  �صموها  �صكر  عن 

اجلائزة على ما يبذلونه من جهد م�صرتك للتاأكد من 

اأهدافها يف الحتفاء مبا  اأن نتائج اجلائزة تتفق مع 

التكرمي  ت�صتحق  جهود  من  الأعمال  قطاع  به  يقوم 

والتقدير لأجل ا�صتدامة تقدم املراأة ورفع م�صاهماتها 

املبادرات  له  ما ت�صعى  بيان  اإىل  اإ�صافة  التنمية،  يف 

الفردية لتنمية جمتمعاتها املحلية عن طريق متكني 

املراأة واأ�صرتها. م�صيدة على هذا ال�صعيد، باإجنازات 

وبرعاية  لفتة  وبنتائج  املتوا�صلة  البحرينية  املراأة 

امل�صاركة  تلك  تعزيز  على  تعمل  ا�صتثنائية  ملكية 

وا�صحة  اآثاره  جند  رفيًعا  معنوًيا  دعًما  لها  وتقدم 

على اأدائها يف التنمية الوطنية.

تبذلها  التي  اجلهود  اهلل  حفظها  �صموها  وثّمنت 

هيئة الأمم املتحدة للمراأة يف حتقيق اأهداف ومقا�صد 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية  »جائزة 

الثانية  دورتها  انطلقت  التي  املراأة«  لتمكني  العاملية 

املتحدة  والأمم  البحرين  بني مملكة  م�صرتك  بتعاون 

ملرحلة  حالًيا  وو�صلت  العام 2021  من  يونيو  يف 

اإعالن النتائج بعد عمل مثمر وجاد من جلنة اجلائزة 

تلبية  من  والتاأكد  والتقييم  امل�صاركات  تلقي  على 

معايري اجلائزة.

املجل�س  رئي�صة  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  واأكدت 

التعاون  با�صتدامة  املجل�س  اهتمام  للمراأة  الأعلى 

اخلربات يف  وتبادل  للمراأة،  املتحدة  الأمم  هيئة  مع 

بالتعايف  منها  املرتبطة  خا�صة  املجالت،  خمتلف 

املراأة يف  م�صاركتها ح�صور  اأثر  وبيان  اجلائحة  من 

وا�صتقرارها  القت�صادية  وم�صاهمتها  العامة  احلياة 

الأ�صري.

واأكدت �صموها حفظها اهلل اأن مملكة البحرين وعرب 

كبرًيا  اهتماًما  تويل  للمراأة  الأعلى  املجل�س  موؤ�ص�صة 

بتعزيز التعاون مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة من اأجل 

م�صاندة الدول ال�صاعية لرت�صيخ ثقافة ومبادئ تكافوؤ 

الفر�س والتوازن وامل�صاواة بني اجلن�صني من خالل 

اآليات وا�صرتاتيجيات وخطط عمل مبتكرة و�صاملة، 

منوهًة �صموها يف هذا ال�صدد بعمل الهيئة على متكني 

جميع الن�صاء والفتيات و�صمان ح�صولهن على كامل 

بني  امل�صاواة  ت�صوده  عامل  لبناء  الإن�صانية  حقوقهن 

اجلن�صني، وذلك �صمن توجهات اخلطة ال�صرتاتيجية 

لهيئة الأمم املتحدة للمراأة للفرتة 2025-2022.

مملكة  تطلع  عن  املعظم  العاهل  قرينة  واأعربت 

م�صرتكة  تنموية  م�صاريع  على  العمل  اإىل  البحرين 

بني املجل�س الأعلى للمراأة ومكتب هيئة الأمم املتحدة 

تنمية  اململكة يف جمال  اأولويات  للمراأة، مع مراعاة 

عمل  برنامج  توجهات  مع  وتوافقها  املراأة،  وتقدم 

احلكومة املوقرة وروؤية البحرين القت�صادية 2030 

التي  وال�صرتاتيجيات  القت�صادي  التعايف  وخطط 

انبثقت عنها.

اأعربت الدكتورة �صيما �صامي بحوث  من جانبها 

وكيلة الأمني العام لالأمم املتحدة واملديرة التنفيذية 

املتحدة  الأمم  للمراأة عن حر�س  املتحدة  الأمم  لهيئة 

واملجل�س  البحرين  مملكة  مع  التعاون  تعزيز  على 

عاملًيا،  املراأة  متكني  يف  ي�صهم  مبا  للمراأة  الأعلى 

م�صرية اإىل اأن »جائزة الأمرية �صبيكة بنت اإبراهيم اآل 

خليفة العاملية لتمكني املراأة« باتت اأمنوذًجا يحتذى 

الأمم  بني  والتجارب  اخلربات  وتبادل  التن�صيق  يف 

املتحدة ودول العامل.

 حميدان: اإطالق املزيد من املبادرات

 النوعية يف جمال تقدم املراأة البحرينية

حميدان،  علي  حممد  بن  جميل  رفع 

اإىل  التهاين  اآيات  اأ�صمى  العمل،  وزير 

الأمرية �صبيكة بنت  امللكي  ال�صمو  �صاحبة 

اإبراهيم اآل خليفة قرينة ملك البالد املعظم، 

مبنا�صبة  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  رئي�صة 

يف  البحرينية  املراأة  باإجنازات  الحتفاء 

واأ�صاد  عام.  كل  من  دي�صمرب  من  الأول 

من  البحرينية  املراأة  حققته  مبا  حميدان 

اإجنازات كبرية يف خمتلف املجالت، حيث 

التنمية،  عملية  يف  رئي�صًيا  عن�صًرا  تعترب 

نواحي  جميع  اإىل  م�صاهماتها  ومتتد 

تكون  اأن  بذلك  فا�صتحقت  العامة،  احلياة 

البناء والتنمية،  اأ�صا�صًيا يف عملية  �صريًكا 

تتويًجا  لي�صكل  الحتفاء  هذا  ياأتي  لذلك 

املجالت  كافة  يف  املواطنات  لإ�صهامات 

وطننا  ونه�صة  بناء  يف  املثمر  وعطائهن 

العزيز.

اإطالق  ا�صتمرار  العمل،  وزير  واأكد 

من  النوعية  املبادرات  من  املزيد  الوزارة 

املنجزات يف جمال  من  املزيد  اأجل حتقيق 

خمتلف  على  البحرينية،  املراأة  تقدم 

والجتماعية،  القت�صادية  الأ�صعدة 

انطالًقا من التجارب ال�صابقة والبناء عليها 

وتطويرها، متطلعني اإىل املزيد من التعاون 

بني الوزارة واملجل�س الأعلى للمراأة من اأجل 

احلفاظ على املكت�صبات التي حتققت للمراأة 

العملية  يخدم  مبا  وتعزيزها،  البحرينية 

التنموية ال�صاملة يف مملكة البحرين.

وزير العمل
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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را�شد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  ا�شتقبل 

ال�شيخ خليفة  اأم�س، وبح�شور  الوزارة  الزياين، مبقر 

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س  خليفة،  اآل  اأحمد  بن 

والآثار، امل�شاركني يف برنامج »الثقافة والدبلوما�شية«، 

 27 املوافق  املا�شي  الأحد  يوم  اأعماله  انطلقت  والتي 

نوفمرب و�شت�شتمر حتى 30 نوفمرب اجلاري، بتعاون 

والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  بني  م�شرتك  وتنظيم 

والأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

للدرا�شات  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  واأكادميية 

الدبلوما�شية.

وقد رحب وزير اخلارجية بامل�شاركني وبزيارتهم 

م�شيًدا  الربنامج،  يف  للم�شاركة  البحرين  ململكة 

يف  امل�شرتكة  اجلهات  بذلتها  التي  الطيبة  باجلهود 

من  عدد  فيه  ي�شارك  الذي  املهم  الربنامج  هذا  تنظيم 

املخت�شني يف ال�شوؤون الثقافية بدول جمل�س التعاون، 

وزيارات  وجل�شات  حما�شرات  من  عليه  ا�شتمل  وما 

ميدانية تهدف لتعريف امل�شاركني على منجزات واإرث 

ال�شوء  وت�شليط  والثقايف  احل�شاري  البحرين  مملكة 

على جمال الدبلوما�شية الثقافية.

 واأكد وزير اخلارجية اأن جميع اجلهود التي تقوم 

ت�شب  اهلل،  حفظهم  التعاون،  جمل�س  دول  قيادات  بها 

يف خدمة املواطن اأوًل، م�شيًفا اأن كل املواطنني، رجاًل 

والأمان  والزدهار  النماء  عن�شر  هم  ن�شاًء،  اأم  كانوا 

ومبادئ  ولقيم  لأوطانهم  �شفراء  وهم  وال�شتقرار، 

دولهم يف الداخل واخلارج، مو�شًحا اأن مملكة البحرين 

تنتهج �شيا�شة حكيمة يف تعاملها مع حميطها اخلليجي 

والعربي والإقليمي والعاملي، فهي ت�شري بخطى ثابتة 

نحو تعزيز روح التعاي�س وقيم الت�شامح وقبول الآخر 

واحرتام العهود واملواثيق والتفاقيات الدولية.

اأن  الزياين  الدكتور عبداللطيف بن را�شد  اأكد   كما 

على  تركز  واملتزنة  احلكيمة  البحرينية  الدبلوما�شية 

م�شرًيا  امل�شتدامة،  والتنمية  الإن�شان  وحقوق  ال�شالم 

لأهمية ال�شالم والذي ت�شعى ال�شعوب من خالله لإيجاد 

بيئة اآمنة م�شتقرة ومزدهرة وب�شورة م�شتدامة.

من  عدد  على  بالرد  اخلارجية  وزير  وقام  هذا   

من  عدد  حول  امل�شاركون  وجهها  التي  الت�شاوؤلت 

املو�شوعات والق�شايا الإقليمية والدولية الراهنة.

الدكتور  حر�س  امل�شاركون  ثمن  بدورهم،   

عبداللطيف بن را�شد الزياين على ا�شتقبالهم، واجلهود 

التي تقوم بها وزارة اخلارجية يف كل ما من �شاأنه خدمة 

اأطر  الدبلوما�شية البحرينية من خالل تفعيل وتعزيز 

كافة اجلهات  امل�شرتك مع  والتن�شيق  التعاون  واأوجه 

باجلهود  منوهني  وخارجها،  البحرين  مملكة  داخل 

الكبرية البارزة التي ت�شطلع بها كذلك اأكادميية حممد 

اأجل  من  الدبلوما�شية  للدرا�شات  خليفة  اآل  مبارك  بن 

تعزيز التعاون امل�شرتك بني دول جمل�س التعاون يف 

كافة جمالت العمل الدبلوما�شي.

 ح�شر اللقاء، الدكتورة ال�شيخة منرية بنت خليفة 

اآل خليفة، مدير عام اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة 

للدرا�شات الدبلوما�شية، والدكتور �شعد الزغيبي، مدير 

العامة  الأمانة  يف  والآثار  وال�شياحة  الثقافة  اإدارة 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

ا�ستقبل امل�ساركني يف برنامج الثقافة والدبلوما�سية.. وزير اخلارجية:

الدبلوما�سية البحرينية تركز على ال�سالم وحقوق الإن�سان

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافقت 

واخلدمات ال�شحية )NHRA( على ال�شتخدام 

�شد  املطور  بيونتك  فايزر-  لتطعيم  الطارئ 

فريو�س كورونا )كوفيد- 19(، وذلك من خالل 

فما  عاما   12 من  العمرية  الفئات  اأمام  اإتاحته 

فوق. 

ال�شتخدام  على   )NHRA( موافقة  وتاأتي 

الطارئ لتطعيم فايزر- بيونتك املطور امل�شاد 

كجرعة   ،)19 )كوفيد-  كورونا  فريو�س 

من�شطة، اإذ يجمع التطعيم بني مكونات التطعيم 

اأوميكرون بهدف  اإىل مكون  اإ�شافة  ال�شابق مع 

الفريو�س  من  الوقاية  درجات  اأعلى  توفري 

ومتحوراته.

 وقد جاء ذلك بناء على الدرا�شة التي قامت 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  بها 

ال�شحة  بوزارة  التطعيمات  وجلنة  ال�شحية 

على �شوء املعلومات التي وفرتها �شركة فايزر 

حول النتائج التي ر�شدتها للتطعيم من حيث 

عقد  مت  ذلك  جانب  اإىل  والفاعلية،  ال�شالمة 

التي قدمتها  الوثائق  لدرا�شة  اجتماعات مكثفة 

ونتائج  الت�شنيع  �شملت جودة  والتي  ال�شركة 

حتليل ال�شالمة خالل الفرتة املا�شية، كما عقدت 

ال�شركة  فريق  مع  مو�شعة  اجتماعات  الهيئة 

وممثليها لالإجابة على كافة ال�شتف�شارات التي 

قدمتها الهيئة.

الطارئ  ال�شتخدام  ترخي�س  ويتم 

بالتن�شيق مع ال�شركة امل�شنعة لتطبيق العديد 

من اإجراءات مراقبة اجلودة والأمان والفعالية 

مواعيد  الإعالن عن  �شيتم  باأنه  علًما  للتطعيم، 

البدء بتوافر التطعيم للراغبني يف اأخذ التطعيم 

من خالل املركز املخ�ش�شة للتطعيم. 

للتطعيم  الطارئ  ال�شتخدام  وباإجازة 

يوؤكد  ذلك  فاإن  البحرين،  مملكة  يف  املطور 

احلر�س الذي توليه اململكة للحفاظ على �شحة 

من  واحلد  واملقيمني  املواطنني  كافة  و�شالمة 

انت�شار فريو�س كورونا.

اإتاحة اللقاح للفئات العمرية من 12 عاًما فما فوق.. »املهن ال�سحية«:

ترخي�س ا�ستخدام تطعيم فايزر- بيونتك املطور �سد فريو�س كورونا

ال�سحة: توفري تطعيم )فايزر – بيونتك( املطور 

وامل�ساد لفريو�س كورونا يف مراكز الرعاية ال�سحية

 – )فايزر  تطعيم  من  دفعة  توفر  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

منه  واملتحورات اجلديدة  لفريو�س كورونا  امل�شاد  املطور  بيونتك( 

يف مراكز الرعاية ال�شحية الأولية، داعيًة الراغبني يف اأخذ التطعيم 

يوم  من  بدًءا  ل�شكنهم  التابعة  ال�شحية  للمراكز  مبا�شرًة  للتوجه 

الإلكرتوين  للت�شجيل  احلاجة  دون   ،2022 نوفمرب   29 الثالثاء 

حلجز املوعد م�شبًقا.

 واأكدت وزارة ال�شحة اأن احلملة الوطنية للتطعيم �شد فريو�س 

كورونا »كوفيد - 19« م�شتمرة بهدف احلفاظ على �شحة و�شالمة 

خالل  من  اجل�شم  لدى  املناعة  منحنى  ورفع  واملقيمني  املواطنني 

الفريو�س  �شد  احلماية  توفري  يف  ت�شهم  التي  املختلفة  التطعيمات 

وحتوراته.  واأ�شارت وزارة ال�شحة اإىل اأنه ميكن الطالع على قائمة 

بيونتك   – فايزر  توفر تطعيم  التي  الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز 

املطور والربوتوكول اخلا�س به من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين 

.healthalert.gov.bh / /:https التابع لوزارة ال�شحة

ا�شتقبل وزير الإعالم رمزان بن عبداهلل النعيمي القائم 

باأعمال �شفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين موؤيد 

اإذ جرى بحث عدد من املو�شوعات ذات  عمر عبدالرحمن، 

الهتمام امل�شرتك.

باأعمال  بالقائم  الإعالم  وزير  رحب  اللقاء،  وخالل 

والتعاون  الأخوة  عالقات  عمق  موؤكًدا  العراقي،  ال�شفري 

ال�شقيقني وتطورها يف  وال�شعبني  البلدين  تربط بني  التي 

العالقات  م�شار  ي�شهده  مبا  منوًها  املجالت،  من  العديد 

الثنائية بني البلدين من مناء م�شتمر.

عن  العراقي  ال�شفري  باأعمال  القائم  اأعرب  جانبه،  من 

موؤكًدا  ال�شتقبال،  على  الإعالم  لوزير  وتقديره  �شكره 

اعتزازه مبا يربط بني البلدين ال�شقيقني من روابط وثيقة، 

امل�شرتك  العمل  من  مزيًدا  القادمة  الفرتة  ت�شهد  اأن  متمنًيا 

الذي يلبي تطلعات البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

وزير الإعالم يوؤكد 

عمق العالقات مع العراق

�سفري البحرين لدى بلجيكا يلتقي

 مع عدد من اأع�ساء الربملان الأوروبي

التقى �شفري مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ودوقية 

لوك�شمبورغ الكربى وممثلها لدى الحتاد الأوروبي وحلف 

�شمال الأطل�شي عبداهلل بن في�شل بن جرب الدو�شري، مع كل 

الأوروبي  ال�شعب  ع�شو حزب  وايت،  لوبيز  اأنطونيو  من 

يف الربملان الأوروبي، وتوما�س زديجوف�شكي، ع�شو حزب 

يف  البحرين  اأ�شدقاء  جمموعة  رئي�س  الأوروبي  ال�شعب 

الربملان الأوروبي، وماك�شميليان كراه، ع�شو حزب الهوية 

الزيارة  وذلك خالل  الأوروبي،  الربملان  والدميقراطية يف 

التي يقوم بها �شعادته ملدينة �شرتا�شبورغ يف اجلمهورية 

الفرن�شية حل�شور اجلل�شات العامة للربملان الأوروبي.

املفتوحة  العربية  اجلامعة  فازت 

اخلارجية  وزارة  برنامج  �شمن  بجائزة 

مالية  منحة  على  ح�شلت  اإذ  الأمريكية، 

تاأهيل  جمال  يف  الأمريكية  ال�شفارة  من 

ال�شباب والتبادل الثقايف، وذلك بناء على 

املقرتح املقدم من مركز التدريب والتعليم 

امل�شتمر باجلامعة ب�شاأن »مبادرة التدريب 

هذا  ن�شخة  �شهدت  وقد  والتوظيف«. 

وتعد  املتقدمني  من  كبرية  مناف�شة  العام 

موؤ�ش�شة  هي  املفتوحة  العربية  اجلامعة 

التعليم العايل الوحيدة التي ح�شلت على 

هذه املنحة لهذا العام.

غرم  الدكتور  قدم  ال�شدد،  هذا  ويف 

اهلل الغامدي رئي�س اجلامعة ال�شكر ملركز 

التدريب على جهوده يف هذا الإطار، وعرب 

عن �شعادته باحل�شول على هذه اجلائزة 

من  ملجموعة  تتويجا  بو�شفها  واملنحة 

امل�شروعات التي مت تنفيذها بنجاح خالل 

الفرتة املا�شية.

ه�شام  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

الطحاوي رئي�س مركز التدريب والتعليم 

به  تقدمت  الذي  امل�شروع  اأن  امل�شتمر 

يف  يعنى  متكامل  م�شروع  هو  اجلامعة 

�شباب اخلريجني من  بتاأهيل  الأول  املقام 

اجلامعة جلعلهم خياًرا منا�شًبا ومميًزا يف 

�شوق العمل. كما اأ�شار اإىل اأن هذه املبادرة 

قد  ون�شف  عام  من  اأكرث  منذ  بداأت  التي 

الوظائف  من  عدد  توفري  يف  اأ�شهمت 

ب�شكل  �شواء  اجلامعة  خلريجي  املنا�شبة 

اأن  اإىل  الطحاوي  ولفت  جزئي.  اأو  كلي 

تخ�ش�س  �شوف  بالكامل  املنحة  قيمة 

ومن  اجلامعة  خريجي  وتاأهيل  لتدريب 

ثم العمل على توفري وظائف تتنا�شب مع 

تخ�ش�شاتهم.

الأمريكية  ال�شفارة  و�شكرت اجلامعة 

الذي  الكبري  الدعم  البحرين على  مبملكة 

من  عدد  تنفيذ  من خالل  للجامعة  قدمته 

�شمن  الناجحة،  والأن�شطة  امل�شروعات 

املثمر واملتنامي وياأمل يف  التعاون  اإطار 

ا�شتمراره على نف�س الوترية يف امل�شتقبل.

نظري مبادرتها يف التدريب والتوظيف

اجلامعة العربية املفتوحة تفوز بجائزة وزارة اخلارجية الأمريكية

د. ه�شام الطحاوي د. غرم اهلل الغامدي

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفيات احلكومية يبحث التن�سيق مع جمعية الأطباء
اأكد الدكتور اأحمد حممد الأن�شاري الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات احلكومية 

اأحد  اأن �شمان توفري خدمات �شحية وطبية متميزة وذات جودة عالية ي�شكل 

اأبرز اهتمامات احلكومة يف ظل توجيهات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، ومبتابعة �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حيث 

حققت مملكة البحرين العديد من النجاحات يف القطاع ال�شحي والطبي، يف ظل 

ما يتوافر لديها من بنية �شحية وطبية متقدمة، وما تتمتع به من كوادر طبية 

ومتري�شية موؤهلة.

جاء ذلك خالل ا�شتقباله الدكتور عامر الدرازي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

الأطباء البحرينية وعدد من اأع�شاء اجلمعية، وذلك تعزيًزا للتعاون والتن�شيق 

امل�شرتك بني امل�شت�شفيات واجلمعية يف دعم القطاع ال�شحي مبملكة البحرين. التقت د. ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

مدير  رامبل  بكري�شتيان  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء 

الربيطانية  العايل  التعليم  باأكادميية  الدولية  ال�شراكات 

.)Advance HE(

املوؤمتر  اأعمال  هام�س  على  جرى  الذي  اللقاء  وخالل 

الدويل لقيادة واإدارة امل�شاريع يف الع�شر الرقمي، تباحث 

موؤ�ش�شات  بني  التعاون  اآفاق  تعزيز  �شبل  حول  الطرفان 

التعليم  واأكادميية  البحرين  مملكة  يف  العايل  التعليم 

التعليم  من جمل�س  ا  وذلك حر�شً اأعلى،  مل�شتويات  العايل 

العايل على تطوير قدرات اع�شاء هيئة التدري�س التعليمية 

واملهنية والقيادية يف اجلامعات املحلية ملا لذلك من اأثر على 

حت�شني خمرجات التعليم العايل والرتقاء مب�شتوياتها.

واأكدت ال�شيخة رنا ح�شول اأكرث من 650 ع�شًوا من 

الزمالة  البحرين على  الهيئة الكادميية يف مملكة  اأع�شاء 

من اأكادميية التعليم العايل الربيطانية، كما ح�شل اآخرين 

على م�شتويات متقدمة من هذه الزمالة، موؤكدة وبهذا العدد 

من الزمالت احتلت مملكة البحرين املرتبة اخلام�شة عاملًيا 

يف اأكرث عدد زمالت من الأكادميية الربيطانية.

واأعربت المني العام ملجل�س التعليم العايل عن �شكرها 

والذي  اجلانبني،  بني  القائم  التعاون  مل�شتوى  وتقديرها 

نتج عنه زيادة اأعداد الهيئة الأكادميية مبوؤ�ش�شات التعليم 

العايل وتطوير خمرجاتها.

د. رنا بنت عي�سى: تطوير قدرات 

املدر�سني اأولوية لتح�سني املخرجات
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را�شد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  ا�شتقبل 

ال�شيخ خليفة  اأم�س، وبح�شور  الوزارة  الزياين، مبقر 

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س  خليفة،  اآل  اأحمد  بن 

والآثار، امل�شاركني يف برنامج »الثقافة والدبلوما�شية«، 

 27 املوافق  املا�شي  الأحد  يوم  اأعماله  انطلقت  والتي 

نوفمرب و�شت�شتمر حتى 30 نوفمرب اجلاري، بتعاون 

والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  بني  م�شرتك  وتنظيم 

والأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

للدرا�شات  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  واأكادميية 

الدبلوما�شية.

وقد رحب وزير اخلارجية بامل�شاركني وبزيارتهم 

م�شيًدا  الربنامج،  يف  للم�شاركة  البحرين  ململكة 

يف  امل�شرتكة  اجلهات  بذلتها  التي  الطيبة  باجلهود 

من  عدد  فيه  ي�شارك  الذي  املهم  الربنامج  هذا  تنظيم 

املخت�شني يف ال�شوؤون الثقافية بدول جمل�س التعاون، 

وزيارات  وجل�شات  حما�شرات  من  عليه  ا�شتمل  وما 

ميدانية تهدف لتعريف امل�شاركني على منجزات واإرث 

ال�شوء  وت�شليط  والثقايف  احل�شاري  البحرين  مملكة 

على جمال الدبلوما�شية الثقافية.

 واأكد وزير اخلارجية اأن جميع اجلهود التي تقوم 

ت�شب  اهلل،  حفظهم  التعاون،  جمل�س  دول  قيادات  بها 

يف خدمة املواطن اأوًل، م�شيًفا اأن كل املواطنني، رجاًل 

والأمان  والزدهار  النماء  عن�شر  هم  ن�شاًء،  اأم  كانوا 

ومبادئ  ولقيم  لأوطانهم  �شفراء  وهم  وال�شتقرار، 

دولهم يف الداخل واخلارج، مو�شًحا اأن مملكة البحرين 

تنتهج �شيا�شة حكيمة يف تعاملها مع حميطها اخلليجي 

والعربي والإقليمي والعاملي، فهي ت�شري بخطى ثابتة 

نحو تعزيز روح التعاي�س وقيم الت�شامح وقبول الآخر 

واحرتام العهود واملواثيق والتفاقيات الدولية.

اأن  الزياين  الدكتور عبداللطيف بن را�شد  اأكد   كما 

على  تركز  واملتزنة  احلكيمة  البحرينية  الدبلوما�شية 

م�شرًيا  امل�شتدامة،  والتنمية  الإن�شان  وحقوق  ال�شالم 

لأهمية ال�شالم والذي ت�شعى ال�شعوب من خالله لإيجاد 

بيئة اآمنة م�شتقرة ومزدهرة وب�شورة م�شتدامة.

من  عدد  على  بالرد  اخلارجية  وزير  وقام  هذا   

من  عدد  حول  امل�شاركون  وجهها  التي  الت�شاوؤلت 

املو�شوعات والق�شايا الإقليمية والدولية الراهنة.

الدكتور  حر�س  امل�شاركون  ثمن  بدورهم،   

عبداللطيف بن را�شد الزياين على ا�شتقبالهم، واجلهود 

التي تقوم بها وزارة اخلارجية يف كل ما من �شاأنه خدمة 

اأطر  الدبلوما�شية البحرينية من خالل تفعيل وتعزيز 

كافة اجلهات  امل�شرتك مع  والتن�شيق  التعاون  واأوجه 

باجلهود  منوهني  وخارجها،  البحرين  مملكة  داخل 

الكبرية البارزة التي ت�شطلع بها كذلك اأكادميية حممد 

اأجل  من  الدبلوما�شية  للدرا�شات  خليفة  اآل  مبارك  بن 

تعزيز التعاون امل�شرتك بني دول جمل�س التعاون يف 

كافة جمالت العمل الدبلوما�شي.

 ح�شر اللقاء، الدكتورة ال�شيخة منرية بنت خليفة 

اآل خليفة، مدير عام اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة 

للدرا�شات الدبلوما�شية، والدكتور �شعد الزغيبي، مدير 

العامة  الأمانة  يف  والآثار  وال�شياحة  الثقافة  اإدارة 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

ا�ستقبل امل�ساركني يف برنامج الثقافة والدبلوما�سية.. وزير اخلارجية:

الدبلوما�سية البحرينية تركز على ال�سالم وحقوق الإن�سان

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافقت 

واخلدمات ال�شحية )NHRA( على ال�شتخدام 

�شد  املطور  بيونتك  فايزر-  لتطعيم  الطارئ 

فريو�س كورونا )كوفيد- 19(، وذلك من خالل 

فما  عاما   12 من  العمرية  الفئات  اأمام  اإتاحته 

فوق. 

ال�شتخدام  على   )NHRA( موافقة  وتاأتي 

الطارئ لتطعيم فايزر- بيونتك املطور امل�شاد 

كجرعة   ،)19 )كوفيد-  كورونا  فريو�س 

من�شطة، اإذ يجمع التطعيم بني مكونات التطعيم 

اأوميكرون بهدف  اإىل مكون  اإ�شافة  ال�شابق مع 

الفريو�س  من  الوقاية  درجات  اأعلى  توفري 

ومتحوراته.

 وقد جاء ذلك بناء على الدرا�شة التي قامت 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  بها 

ال�شحة  بوزارة  التطعيمات  وجلنة  ال�شحية 

على �شوء املعلومات التي وفرتها �شركة فايزر 

حول النتائج التي ر�شدتها للتطعيم من حيث 

عقد  مت  ذلك  جانب  اإىل  والفاعلية،  ال�شالمة 

التي قدمتها  الوثائق  لدرا�شة  اجتماعات مكثفة 

ونتائج  الت�شنيع  �شملت جودة  والتي  ال�شركة 

حتليل ال�شالمة خالل الفرتة املا�شية، كما عقدت 

ال�شركة  فريق  مع  مو�شعة  اجتماعات  الهيئة 

وممثليها لالإجابة على كافة ال�شتف�شارات التي 

قدمتها الهيئة.

الطارئ  ال�شتخدام  ترخي�س  ويتم 

بالتن�شيق مع ال�شركة امل�شنعة لتطبيق العديد 

من اإجراءات مراقبة اجلودة والأمان والفعالية 

مواعيد  الإعالن عن  �شيتم  باأنه  علًما  للتطعيم، 

البدء بتوافر التطعيم للراغبني يف اأخذ التطعيم 

من خالل املركز املخ�ش�شة للتطعيم. 

للتطعيم  الطارئ  ال�شتخدام  وباإجازة 

يوؤكد  ذلك  فاإن  البحرين،  مملكة  يف  املطور 

احلر�س الذي توليه اململكة للحفاظ على �شحة 

من  واحلد  واملقيمني  املواطنني  كافة  و�شالمة 

انت�شار فريو�س كورونا.

اإتاحة اللقاح للفئات العمرية من 12 عاًما فما فوق.. »املهن ال�سحية«:

ترخي�س ا�ستخدام تطعيم فايزر- بيونتك املطور �سد فريو�س كورونا

ال�سحة: توفري تطعيم )فايزر – بيونتك( املطور 

وامل�ساد لفريو�س كورونا يف مراكز الرعاية ال�سحية

 – )فايزر  تطعيم  من  دفعة  توفر  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

منه  واملتحورات اجلديدة  لفريو�س كورونا  امل�شاد  املطور  بيونتك( 

يف مراكز الرعاية ال�شحية الأولية، داعيًة الراغبني يف اأخذ التطعيم 

يوم  من  بدًءا  ل�شكنهم  التابعة  ال�شحية  للمراكز  مبا�شرًة  للتوجه 

الإلكرتوين  للت�شجيل  احلاجة  دون   ،2022 نوفمرب   29 الثالثاء 

حلجز املوعد م�شبًقا.

 واأكدت وزارة ال�شحة اأن احلملة الوطنية للتطعيم �شد فريو�س 

كورونا »كوفيد - 19« م�شتمرة بهدف احلفاظ على �شحة و�شالمة 

خالل  من  اجل�شم  لدى  املناعة  منحنى  ورفع  واملقيمني  املواطنني 

الفريو�س  �شد  احلماية  توفري  يف  ت�شهم  التي  املختلفة  التطعيمات 

وحتوراته.  واأ�شارت وزارة ال�شحة اإىل اأنه ميكن الطالع على قائمة 

بيونتك   – فايزر  توفر تطعيم  التي  الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز 

املطور والربوتوكول اخلا�س به من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين 

.healthalert.gov.bh / /:https التابع لوزارة ال�شحة

ا�شتقبل وزير الإعالم رمزان بن عبداهلل النعيمي القائم 

باأعمال �شفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين موؤيد 

اإذ جرى بحث عدد من املو�شوعات ذات  عمر عبدالرحمن، 

الهتمام امل�شرتك.

باأعمال  بالقائم  الإعالم  وزير  رحب  اللقاء،  وخالل 

والتعاون  الأخوة  عالقات  عمق  موؤكًدا  العراقي،  ال�شفري 

ال�شقيقني وتطورها يف  وال�شعبني  البلدين  تربط بني  التي 

العالقات  م�شار  ي�شهده  مبا  منوًها  املجالت،  من  العديد 

الثنائية بني البلدين من مناء م�شتمر.

عن  العراقي  ال�شفري  باأعمال  القائم  اأعرب  جانبه،  من 

موؤكًدا  ال�شتقبال،  على  الإعالم  لوزير  وتقديره  �شكره 

اعتزازه مبا يربط بني البلدين ال�شقيقني من روابط وثيقة، 

امل�شرتك  العمل  من  مزيًدا  القادمة  الفرتة  ت�شهد  اأن  متمنًيا 

الذي يلبي تطلعات البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

وزير الإعالم يوؤكد 

عمق العالقات مع العراق

�سفري البحرين لدى بلجيكا يلتقي

 مع عدد من اأع�ساء الربملان الأوروبي

التقى �شفري مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ودوقية 

لوك�شمبورغ الكربى وممثلها لدى الحتاد الأوروبي وحلف 

�شمال الأطل�شي عبداهلل بن في�شل بن جرب الدو�شري، مع كل 

الأوروبي  ال�شعب  ع�شو حزب  وايت،  لوبيز  اأنطونيو  من 

يف الربملان الأوروبي، وتوما�س زديجوف�شكي، ع�شو حزب 

يف  البحرين  اأ�شدقاء  جمموعة  رئي�س  الأوروبي  ال�شعب 

الربملان الأوروبي، وماك�شميليان كراه، ع�شو حزب الهوية 

الزيارة  وذلك خالل  الأوروبي،  الربملان  والدميقراطية يف 

التي يقوم بها �شعادته ملدينة �شرتا�شبورغ يف اجلمهورية 

الفرن�شية حل�شور اجلل�شات العامة للربملان الأوروبي.

املفتوحة  العربية  اجلامعة  فازت 

اخلارجية  وزارة  برنامج  �شمن  بجائزة 

مالية  منحة  على  ح�شلت  اإذ  الأمريكية، 

تاأهيل  جمال  يف  الأمريكية  ال�شفارة  من 

ال�شباب والتبادل الثقايف، وذلك بناء على 

املقرتح املقدم من مركز التدريب والتعليم 

امل�شتمر باجلامعة ب�شاأن »مبادرة التدريب 

هذا  ن�شخة  �شهدت  وقد  والتوظيف«. 

وتعد  املتقدمني  من  كبرية  مناف�شة  العام 

موؤ�ش�شة  هي  املفتوحة  العربية  اجلامعة 

التعليم العايل الوحيدة التي ح�شلت على 

هذه املنحة لهذا العام.

غرم  الدكتور  قدم  ال�شدد،  هذا  ويف 

اهلل الغامدي رئي�س اجلامعة ال�شكر ملركز 

التدريب على جهوده يف هذا الإطار، وعرب 

عن �شعادته باحل�شول على هذه اجلائزة 

من  ملجموعة  تتويجا  بو�شفها  واملنحة 

امل�شروعات التي مت تنفيذها بنجاح خالل 

الفرتة املا�شية.

ه�شام  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

الطحاوي رئي�س مركز التدريب والتعليم 

به  تقدمت  الذي  امل�شروع  اأن  امل�شتمر 

يف  يعنى  متكامل  م�شروع  هو  اجلامعة 

�شباب اخلريجني من  بتاأهيل  الأول  املقام 

اجلامعة جلعلهم خياًرا منا�شًبا ومميًزا يف 

�شوق العمل. كما اأ�شار اإىل اأن هذه املبادرة 

قد  ون�شف  عام  من  اأكرث  منذ  بداأت  التي 

الوظائف  من  عدد  توفري  يف  اأ�شهمت 

ب�شكل  �شواء  اجلامعة  خلريجي  املنا�شبة 

اأن  اإىل  الطحاوي  ولفت  جزئي.  اأو  كلي 

تخ�ش�س  �شوف  بالكامل  املنحة  قيمة 

ومن  اجلامعة  خريجي  وتاأهيل  لتدريب 

ثم العمل على توفري وظائف تتنا�شب مع 

تخ�ش�شاتهم.

الأمريكية  ال�شفارة  و�شكرت اجلامعة 

الذي  الكبري  الدعم  البحرين على  مبملكة 

من  عدد  تنفيذ  من خالل  للجامعة  قدمته 

�شمن  الناجحة،  والأن�شطة  امل�شروعات 

املثمر واملتنامي وياأمل يف  التعاون  اإطار 

ا�شتمراره على نف�س الوترية يف امل�شتقبل.

نظري مبادرتها يف التدريب والتوظيف

اجلامعة العربية املفتوحة تفوز بجائزة وزارة اخلارجية الأمريكية

د. ه�شام الطحاوي د. غرم اهلل الغامدي

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفيات احلكومية يبحث التن�سيق مع جمعية الأطباء
اأكد الدكتور اأحمد حممد الأن�شاري الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات احلكومية 

اأحد  اأن �شمان توفري خدمات �شحية وطبية متميزة وذات جودة عالية ي�شكل 

اأبرز اهتمامات احلكومة يف ظل توجيهات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، ومبتابعة �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حيث 

حققت مملكة البحرين العديد من النجاحات يف القطاع ال�شحي والطبي، يف ظل 

ما يتوافر لديها من بنية �شحية وطبية متقدمة، وما تتمتع به من كوادر طبية 

ومتري�شية موؤهلة.

جاء ذلك خالل ا�شتقباله الدكتور عامر الدرازي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

الأطباء البحرينية وعدد من اأع�شاء اجلمعية، وذلك تعزيًزا للتعاون والتن�شيق 

امل�شرتك بني امل�شت�شفيات واجلمعية يف دعم القطاع ال�شحي مبملكة البحرين. التقت د. ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

مدير  رامبل  بكري�شتيان  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء 

الربيطانية  العايل  التعليم  باأكادميية  الدولية  ال�شراكات 

.)Advance HE(

املوؤمتر  اأعمال  هام�س  على  جرى  الذي  اللقاء  وخالل 

الدويل لقيادة واإدارة امل�شاريع يف الع�شر الرقمي، تباحث 

موؤ�ش�شات  بني  التعاون  اآفاق  تعزيز  �شبل  حول  الطرفان 

التعليم  واأكادميية  البحرين  مملكة  يف  العايل  التعليم 

التعليم  من جمل�س  ا  وذلك حر�شً اأعلى،  مل�شتويات  العايل 

العايل على تطوير قدرات اع�شاء هيئة التدري�س التعليمية 

واملهنية والقيادية يف اجلامعات املحلية ملا لذلك من اأثر على 

حت�شني خمرجات التعليم العايل والرتقاء مب�شتوياتها.

واأكدت ال�شيخة رنا ح�شول اأكرث من 650 ع�شًوا من 

الزمالة  البحرين على  الهيئة الكادميية يف مملكة  اأع�شاء 

من اأكادميية التعليم العايل الربيطانية، كما ح�شل اآخرين 

على م�شتويات متقدمة من هذه الزمالة، موؤكدة وبهذا العدد 

من الزمالت احتلت مملكة البحرين املرتبة اخلام�شة عاملًيا 

يف اأكرث عدد زمالت من الأكادميية الربيطانية.

واأعربت المني العام ملجل�س التعليم العايل عن �شكرها 

والذي  اجلانبني،  بني  القائم  التعاون  مل�شتوى  وتقديرها 

نتج عنه زيادة اأعداد الهيئة الأكادميية مبوؤ�ش�شات التعليم 

العايل وتطوير خمرجاتها.

د. رنا بنت عي�سى: تطوير قدرات 

املدر�سني اأولوية لتح�سني املخرجات

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12289/PDF/INAF_20221130005848857.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/989426/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/989425/News.html


العدد:  6199

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»شاملة الضريبة«

 »ناس« تطور منطقة 
الرفة بـ6.4 مليون دينار

 مناورات أمريكية إسرائيلية 
تحاكي استهداف مواقع نووية إيرانية 

 البحرين األولى خليجيًا في توفير 
نطاق »C-Band« للجيل الخامس

08 10 08 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net

توفير »فايزر« المطّور المضاد 
لـ»كورونا« والمتحّورات الجديدة
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إعالن الفائزين بالدورة الثانية اليوم برعاية قرينة العاهل

 الملك: جائزة األميرة سبيكة لتمكين
 المرأة رسالة للعالم بنشر التنمية واالستقرار

األميرة سبيكة: مشاريع تنموية بين »األعلى للمرأة« و»األمم المتحدة«

 أش��اد حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه باألهداف 
الخي��رة لجائزة األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة 
العالمي��ة لتمكي��ن المرأة، المتمثلة في نش��ر رس��الة 
تأكي��د للعالم حول ما يمثله إس��هام الم��رأة في جهود 
التنمية من أهمية كبرى وتأثير على تحقيق االس��تقرار 

المجتمعي في الدول كافة.
وأك��د جاللته حفظ��ه اهلل، خ��الل اس��تقباله أمس وفد 
هيئ��ة األمم المتح��دة للم��رأة وأعضاء لجن��ة التحكيم 
الدولية للجائزة برئاسة س��عادة الدكتورة سيما سامي 
بحوث رئيسة اللجنة وكيلة األمين العام لألمم المتحدة 
والمدي��رة التنفيذي��ة لهيئ��ة األم��م المتح��دة للمرأة، 

بمناس��بة زيارتهم للبالد لإلعالن عن الفائزين بالدورة 
الثانية في الحفل الذي سيقام اليوم تحت رعاية صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليفة 
حفظها اهلل قرينة عاهل البالد المعظم رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة، أن البحرين له��ا حضارة متنامية وماٍض 
عريق، كما أن للمرأة جه��ودًا كبيرة في نهضة البحرين 

وتقدمه��ا منذ عقود طويل��ة ولها دور نبي��ل في رعاية 
أسرتها.

وأعرب جاللته عن تقدي��ره للتعاون المثمر القائم بين 
المجلس األعلى للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة في 
المجاالت جميعها، وال سيما في مجال دعم هذه الجائزة 

والنهوض بقضايا المرأة في العالم.

إيقاف نـــشـــر الـتقرير اليومي 
لتــطــورات الــــوضــــع الـصـحي 
الخاصة بـفيــروس كـورونا فـــي 

مملكــة البحــرين

إغالق عيـادة مستشفــى البحرين 
الخدمات  جميع  وتقديم  الدولي 
مبــنــى (صـحـتي)  العالجية في 

بمجمع السلمانية الطبي

التطعيم في مجمع  مركز  إغالق 
سترة واالســتمرار فـي الـتطعيم 

بالمراكز الصحية

إغالق مــــراكــــز الــفـــحـــص من 
المركبة وتحويـــل الفحــوصــات 

للمراكز الصحية

تفعيل التعديالت على اإلجراءات المتّخذة
لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)

 اعتبارًا من 4 ديسمبر 2022

 إعالن الفائز بجائزة عيسى 
لخدمة اإلنسانية 14 ديسمبر

ترأس س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجاللة الملك المعظم، رئيس مجلس أمناء جائزة 
عيس��ى لخدمة اإلنس��انية بقصر القضيبية أمس، االجتماع الراب��ع للدورة الرابعة لمجلس أمن��اء الجائزة 2022-
2025، حي��ث ناقش المجل��س مقترحات األمانة العامة للجائزة بش��أن موع�د وترتيبات عق��د المؤتمر الصحفي 

الخاص بإعالن اسم الفائز، واتخذ قرارًا بعقد المؤتمر 14 ديسمبر بقصر القضيبية.
وكل��ف مجلس األمناء، األمانة العامة باتخ��اذ الترتيبات الالزمة إلعداد الفيلم الميداني الوثائقي الخاص بس��يرة 

وأعمال الفائز. واتفق على أن يعقد المجلس اجتماعه القادم 11 ديسمبر.

 »العفو الدولية«: أطفال معرضون لعقوبة اإلعدام في إيران
 »تسريبات« تفضح خطة 

الحرس الثوري لمواجهة االحتجاجات

فيم��ا تتواصل التظاه��رات في إيران للش��هر الثالث على 
التوالي دون أن تخم��د جذوتها، كانت طهران على موعد 
مع احتجاج من نوع آخر، رفع ش��عار »التس��ريبات« كسالح 
لمواجهة قمع السلطات اإليرانية التظاهرات التي خرجت 
تطالب بإصالحات، إال أنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط 
النظ��ام. ونش��رت مجموع��ة »ب��الك ري��وارد« للقرصن��ة 

المعارض��ة للنظام اإليراني أمس مقطع��ًا صوتيًا حصلت 
عليه بعد اختراق وكالة أنباء »فارس نيوز« الذراع اإلعالمية 
للح��رس الثوري، خ��الل اجتماع نائب قائد قوات الباس��يج 
الجنرال قاس��م قريش��ي ومجموعة من مديري اإلعالميين 
التابعي��ن للحرس الث��وري، تحدثوا فيه ع��ن االحتجاجات 

وآليات التعاطي معها.

تعديل إجراءات مكافحة الفيروس من األحد

 إلغاء pcr المركبات
 وتحويل »فحص كورونا« للمراكز الصحية

أّك��د رئي��س المجلس األعل��ى للصحة رئي��س الفريق الوطن��ي الطبي 
للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد19( الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليف��ة، أّنه تّم التعديل على اإلج��راءات المتّخذة لمكافحة 

فيروس كورونا، والتي سيتم تفعيلها اعتبارًا من 4 ديسمبر.
وأش��ار إل��ى أبرز اإلج��راءات التي ت��ّم تعديله��ا والمتمثل��ة في توقف 
نش��ر التقرير اليومي لتط��ورات الوضع الصحي ف��ي البحرين والخاصة 
بالفي��روس، وإغالق مراك��ز الفحص م��ن المركبة وتحوي��ل الفحوص 
للمراكز الصحية، وتقدي��م جميع الخدمات الصحية العالجية المتعلقة 
بالفي��روس ف��ي موق��ع مرك��زي واح��د وهو مبن��ى »صحت��ي« بمجمع 

السلمانية الطبي. 

 3 معارض عالمية ترفد اقتصاد 
البحرين بـ2.1 مليار دوالر في أقل من شهر

أنس األغبش «

رفدت معارض »البحرين الدولي للطيران«، و»س��يتي 
س��كيب البحرين«، و»الجواهر العربي��ة 2022«، التي 
احتضنته��ا البحرين خ��الل نوفمبر الج��اري، االقتصاد 
ملي��ار   2.1« دين��ار  ماليي��ن   805 بحوال��ي  المحل��ي 
دوالر«، محققة عوائ��د اقتصادية إيجابية على مختلف 
القطاعات االقتصادية. وسجل معرض البحرين الدولي 
للطيران ال��ذي أقيم في الفترة م��ن 9 إلى 11 نوفمبر 
ف��ي قاعدة الصخير الجوية تح��ت رعاية حضرة صاحب 

الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المعظ��م، إجمالي صفقات وعقود بي��ن جهات محلية 
ودولي��ة بلغت قيمته��ا 1.8 ملي��ار دوالر )680 مليون 

دينار(.
وفيم��ا وصل إجمالي مبيعات معرض س��يتي س��كيب 
ال��ذي أقيم تح��ت رعاية صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء ف��ي الفترة م��ن 22 إلى 25 نوفمب��ر إلى 101 
مليون دينار، وبلغت مبيعات معرض الجواهر العربية 

2022 حوالي 24 مليون دينار.

 650 أكاديميًا بالبحرين 
 يحملون الزمالة البريطانية

و45 في صدارة »ستانفورد« للعلماء
أك��دت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
 أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
آل خليفة، حصول 650 عضوًا م��ن أعضاء الهيئة األكاديمية في 
البحرين على الزمالة من أكاديمي��ة التعليم العالي البريطانية، 
َر  كما حصل آخرون على مستويات متقدمة من هذه الزمالة.وتصدَّ
45 أكاديميًا من جامعة الخليج العربي تصنيف جامعة ستانفورد 
لتصنيف العلماء 2023 على مستوى البحرين، وهو تصنيف ألكثر 
 AD scientific index الباحثين استشهادًا بأبحاثهم، وفق معيار
العالم��ي إذ جاء في القائم��ة 310 باحثين من البحرين بناًء على 
درجات مؤش��ر هيرتش المعني باالستشهادات ببحوث الباحثين 
المنش��ورة ف��ي باحث س��كوباس وقواع��د المعلوم��ات العلمية 

بالسنوات ال�5 األخيرة.
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إغالق الفحص من المركبة وتحويله للمراكز الصحية

 التعديل على اإلجراءات المتخذة 
لمكافحة كورونا وتفعيلها 4 ديسمبر

رئي��س  للصح��ة  األعل��ى  المجل��س  رئي��س  أّك��د 
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د-19( الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليفة، أّنه ت��ّم التعديل على اإلجراءات 
المتّخ��ذة لمكافحة في��روس كورونا، والتي س��يتم 
تفعيلها اعتبارًا من 4 ديس��مبر، وذلك بعد دراسة 
الوض��ع الصح��ي في مملك��ة البحرين م��ع متابعة 
نسب اإلش��غال في المستشفيات والعناية المركزة 

للحاالت المصابة بالفيروس. 
وأش��ار إل��ى أب��رز اإلج��راءات الت��ي ت��ّم تعديله��ا 
والمتمثلة في توقف نشر التقرير اليومي لتطورات 
الوض��ع الصحي ف��ي البحري��ن والخاص��ة بفيروس 
كورونا، وإغالق مراكز الفحص من المركبة وتحويل 
جمي��ع  وتقدي��م  الصحي��ة،  للمراك��ز  الفحوص��ات 
الخدم��ات الصحية العالجية المتعلق��ة بالفيروس 
ف��ي موقع مركزي واحد وهو مبنى »صحتي« بمجمع 

السلمانية الطبي. 
وأض��اف رئيس المجلس األعلى للصحة، أنه س��يتم 
أيضًا إغالق مستشفى البحرين الدولي، ومستشفى 
سترة الميداني ومركز العزل، على أن ُتنقل الخدمات 
المقدمة للمصابين بالفي��روس إلى مبنى صحتي، 
باإلضافة إلى إغالق مركز التطعيم في مجمع سترة 

واالستمرار في التطعيم بالمراكز الصحية. 
وش��ّدد على مواصلة القطاع الصحي بالمملكة في 
متابعة األوضاع والمس��تجدات العالمية، وتطبيق 
الترّصد والتقّصي الوبائي بش��كل مس��تمر، منّوهًا 
ب��أّن هذه الق��رارات تأتي تأكيدًا عل��ى نجاح جهود 
البحري��ن الحثيث��ة في التعامل األمث��ل مع فيروس 
كورونا، والتي آلت إل��ى أن تصبح المملكة نموذجًا 

متقّدمًا ف��ي قدرتها على تج��اوز مختلف التحديات 
العالمي��ة، كم��ا يبره��ن عل��ى اس��تدامة تعام��ل 

المملك��ة مع اإلج��راءات وفقًا للمس��تجدات، حفاظًا 
على صحة وسالمة جميع المواطنين والمقيمين.

 وفاء عبدالعزيز: المرأة 
 بالبحرين تعيش أزهى 

عصورها في ظل رعاية الملك
األعم��ال  رفع��ت س��يدة 
وف��اء عبدالعزيز التهاني 
لصاحب��ة  والتبري��كات 
الملك��ي األميرة  الس��مو 
إبراهي��م  بن��ت   س��بيكة 
آل خليف��ة قرين��ة جاللة 
المل��ك المعظم رئيس��ة 
المجل��س األعل��ى للمرأة 
بمناس��بة االحتفال بيوم 
الم��رأة البحرينية، والذي 
يوافق األول من ديسمبر 

من كل عام.
الم��رأة ف��ي  وأك��دت أن 

البحرين تعيش أزهى عصورها في ظل الرعاية واالهتمام من 
ل��دن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظم، وبدعم ومس��اندة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، حي��ث تبوأت المرأة البحريني��ة أعلى المراتب 
والمناصب، واستطاعت أن تكون شريكًا فاعاًل ومؤثرًا في كل 

جوانب النهضة المباركة التي تشهدها البحرين.
 وأش��ادت بالدور الرائد الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرين��ة جاللة الملك 
المعظم رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، ومبادرات س��موها 
العديدة، والتي جعلت من تمكين وتقدم المرأة واقعًا حقيقيًا 
وملموس��ًا في ش��تى مواقع العمل واإلنتاج، ولتقدم البحرين 
بذل��ك نموذجًا يحتذى ف��ي االرتقاء بمكانة الم��رأة لتمارس 
دوره��ا الوطني بكل جدارة واس��تحقاق. ووجهت التهنئة إلى 
الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، وهالة األنصاري 
وبقي��ة أعضاء المجل��س األعلى للمرأة بمناس��بة صدور األمر 
الملك��ي الس��امي بتعيينه��ن ف��ي المجلس، مثمن��ة جهود 
المجلس وإنجازاته على صعيد تعزيز حضور المرأة في الشأن 
العام، وما ينفذه من برامج واستراتيجيات إلبراز مكانة المرأة 

البحرينية.

وفاء عبدالعزيز

  المرأة البحرينية
 قرأت وتعلمت وشاركت

الم��رأة البحرينية أنموذج يش��ار له بالبنان خليجيًا وعربي��ًا وعالميًا، فهي 
التي قرأت األبعاد اإلس��تراتيجية مبكرًا بفكر ومعرفة، وتعلمت أن تكون 
نامية ومنمية للتنمية المستدامة بإدارة واعدة صاعدة، وشاركت في بناء 
نهض��ة وطنها وأمتها، وما عام 2022 إال ش��اهد على تقدمها ومكانتها، 

فحق لنا أن نقول إن هذا العام هو عام المرأة البحرينية بامتياز. 
نع��م بامتياز.. تميز حاض��ر وحصاد ملفت حققته الم��رأة البحرينية على 

الكثير من األصعدة هذا العام لتكون نقلة نوعية في يومها 1 ديسمبر.
ومع اقتراب نهاية عام 2022 توالت إشارات وبشائر الخير والتفاؤل حينما 
لم��ع نجم المرأة البحريني��ة عاليًا بتبوئها أعلى مرات��ب التمكين في كل 
المجاالت السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية، وهو دليل على 

بسطها لجناحها الذي يعد ركنًا أساسيًا في بناء الوطن.
فشعار قرأت.. تعلمت.. شاركت كانت البداية لثمار المشاركة المنقطعة 
النظي��ر للم��رأة البحريني��ة، وبنظرة س��ريعة لنتائج االنتخاب��ات النيابية 
والبلدية وما أفرزته من زيادة نسبة مشاركة المرأة البحرينية نرى دالالت 
واضح��ة بأن الوع��ي المجتمعي إزاء الق��درات الفريدة للم��رأة البحرينية 
في إدارة ش��ؤون الحياة العامة محل ثقة وتقدير، فضال عن زيادة نس��بة 
المرأة في التش��كيلة الحكومية الجديدة، وكذلك في نيلها للثقة الملكية 
ف��ي التعيين بمجلس الش��ورى، ونجاحها في تقل��د العديد من المناصب 
القيادي��ة في مؤسس��ات المجتمع المدن��ي األخرى، كالمراكز الش��بابية 
والجمعيات وغيرها الكثير، ليس��ت إال مؤش��رات بأن ع��ام 2022 هو عام 

نمو المرأة البحرينية بامتياز.
 ونح��ن نعيش الي��وم وكل يوم عرس��ًا مميزًا بعد الع��رس الديمقراطي، 
يحتف��ل الوطن فيه بيوم الم��رأة البحرينية الذي يصادف 1 ديس��مبر من 
كل ع��ام، ال بد لنا م��ن وقفة تأمل لقائدة نهضة المرأة صاحبة الس��مو 
الملك��ي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، لما قدمت��ه من عطاء 
بفك��ر نير وعمل متقن في تطوي��ر منظومة دعم المرأة على المس��توى 
المحلي والخليجي واإلقليمي والدولي، حتى أصبحت بصماتها عنوانًا بارزًا، 
ومرجع��ا صانعا، يلهم كل نس��اء العالم بما تحظى ب��ه المرأة البحرينية 
في وطنها من المس��اواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فهنيئًا لك أيتها 

المرأة البحرينية، وتحية من القلب لكل نساء الوطن العزيزات.

 محكمة التمييز: جليلة السيد 
ليست عضوًا في جمعية سياسية »منحلة«

حكمت محكم��ة التمييز صباح أمس بعدم قبول 
الطعن المقام من المترشح حسين علي عبداهلل 
أضراب��وه ضد المطع��ون ضدها النائ��ب جليلة 
الس��يد علوي حس��ن علي ف��ي الدائ��رة الثامنة 

بمحافظة العاصمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: »إن العبرة 
بإثب��ات أو نف��ي كون أحد األش��خاص عضوًا في 
أي جمعي��ة سياس��ية من عدمه ه��و بما يفصح 
عنه كش��ف أس��ماء أعضاء الجمعية السياس��ية 
المحف��وظ ل��دى مكت��ب الجمعيات السياس��ية 
ولي��س بما ينش��ر من أق��وال أو أخب��ار صحفية 
معني��ة بمتابعة ش��ؤون الجمعيات السياس��ية 
بوزارة العدل، وليس بما ينشر من أقوال أو أخبار 

صحفية«.
وكان الثاب��ت م��ن خط��اب مكت��ب الجمعي��ات 
السياس��ية بوزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 

ال��وارد للمحكم��ة من أن��ه بالعودة إلى كش��ف 
أس��ماء أعضاء الجمعي��ات السياس��ية لم يتبين 
ورود اس��م المطعون ضده��ا الثانية من ضمن 
أعضاء أي جمعية سياس��ية، ف��إن المقرر قانونًا 
ووفق��ًا للمادة الس��ابعة من المرس��وم بقانون 
رقم )14( لس��نة 2002 بش��أن مباش��رة الحقوق 
السياسية على أن تشكل في كل منطقة انتخابية 
لجنة تسمى لجنة اإلشراف على سالمة االستفتاء 
واالنتخاب تتولى القيام بإعداد جداول الناخبين 
وتلقي طلبات الترش��يح وفحصها وإعداد كشوف 
المرش��حين والنظر ف��ي الطلب��ات واالعتراضات 
المتعلق��ة بأي إج��راء أو قرار يص��در عنها، كما 
نصت المادة )13( من المرسوم بقانون رقم )15( 
بشأن مجلسي الش��ورى والنواب على أن يعرض 
في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء 
مرش��حيها لمدة ثالثة األي��ام التالية لقفل باب 

الترش��ح، وصرحت لكل مرش��ح باالعتراض على 
إدراج اس��م أي من المترشحين خالل مدة عرض 
الكشف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 
الس��ابعة من المرس��وم بقانون رقم )14( لسنة 
2002، وللجن��ة أن تصدر قرارها خالل ثالثة أيام 
من تاريخ تقديم االعتراض، ويعتبر عدم إصدار 
اللجنة قرارها خالل المدة المذكورة قرارًا ضمنيًا 
برفضه، ولصاحب الش��أن حق الطعن في القرار 
أم��ام محكمة االس��تئناف العلي��ا المدنية خالل 
ثالثة أيام، بما مؤداه أن المش��رع رس��م طريقًا 
يتعي��ن على المترش��ح س��لوكه لالعتراض على 
إدراج اسم أي مرشح في كشوف المترشحين وهو 
ما لم يسلكه الطاعن، إذ كان ذلك وكان الطعن 
الماثل ينصب على قيام مانع من موانع الترش��ح 
لعضوي��ة مجلس الن��واب وال يتعل��ق بعمليتي 

االقتراع والفرز«.

زينة جاسم نائبًا للرئيس 

الوداعي رئيسًا لمجلس بلدي الشمالية
سماهر سيف اليزل  «

ظف��ر ممثل الدائ��رة األولى العضو 
سيد ش��بر الوداعي بمنصب رئيس 
مجل��س بل��دي الش��مالية بعدد 8 
أص��وات م��ن أص��ل 12 صوت��ًا في 
تناف��س  حي��ث  الثاني��ة،  الجول��ة 
الوداع��ي مع أربع أعضاء آخرين على 
المنص��ب، وه��م عبداهلل ش��ريدة، 
وزينب الدرازي، وعبداهلل القبيس��ي، 
وجاس��م هج��رس، وق��ررت اللجن��ة 
االتج��اه لجولة ثاني��ة بين الوداعي 
بأغلبية  األول  ليحس��مها  وش��ريدة 

األصوات. 
في حين ُعينت العضو زينة جاس��م 
نائبًا للرئيس بع��د إعادة االنتخاب 
بسبب عدم حصول أغلبية، ونافست 
زين��ب كاًل من العضو محمد س��عد 
الدوس��ري وعبداهلل عاشور وحصلت 

على 7 أصوات. 
واس��تهل مجل��س بلدي الش��مالية 
أم��س أول أعمال��ه ل��دور االنعقاد 
األول الفصل التش��ريعي الس��ادس 

ب��أداء القس��م وانتخ��اب الرئي��س 
ونائب الرئيس، بحضور وزير شؤون 
البلدي��ات والزراع��ة وائ��ل المبارك 
المحافظ��ة  بلدي��ة  ع��ام  ومدي��ر 

الشمالية لمياء الفضالة، وعدد من 
ممثل��ي الصح��ف ووس��ائل اإلعالم 
باإلضافة إلى مس��ؤولين من وزارة 

البلديات وبلدية المحافظة.

شراكة فعلية مع مجلس النواب لتحقيق األهداف

 الوداعي: سأعمل بمبدأ 
الشراكة والعمل المنظم

سماهر سيف اليزل  «

أكد رئيس مجلس بلدي الش��مالية 
سيد شبر الوداعي أنه سيعمل على 
المنظم،  الش��راكة والعم��ل  مب��دأ 
ودراس��ة كل ما يتعل��ق بالمجلس 
البل��دي بالش��راكة م��ع األعض��اء، 
وتحدي��د الملفات ومس��اراتها وفق 
االتف��اق المش��ترك، وبناء ش��راكة 
فعلية مع مجلس النواب والسلطات 
باإلنج��ازات  لالرتق��اء  التش��ريعية 

وتحقيق األهداف والطموحات. 
وأض��اف ف��ي أول تصريحات��ه بعد 
تنصيبه رئيسًا للمجلس، أنه سيبني 
ش��راكة م��ع اإلع��الم ال��ذي يعتبر 
وس��يلة الوصول للمجتمع، ووسيلة 
تحقيق اإلنج��ازات، مش��يرًا إلى أنه 
س��يقف وقف��ة واحدة لدع��م كل ما 

يطلبه اإلعالم من المجلس. 
الس��لطات  م��ع  التع��اون  وبش��أن 
لتحري��ك  والن��واب  التش��ريعية 
الملف��ات العالق��ة، ق��ال الوداعي: 

»أنا من أنصار التوجه لبناء ش��راكة 
وسنس��عى  الن��واب،  مجل��س  م��ع 
لعقد اجتماع مش��ترك للتباحث مع 
أعض��اء الن��واب الممثلي��ن للدوائر 
ودراس��ة  الش��مالية،  بالمحافظ��ة 
أس��س التع��اون المش��ترك وبن��اء 
البرلمانيي��ن،  م��ع  عالق��ة وثيق��ة 
وس��نحث أعض��اء المجل��س البلدي 
ب��أن تكون هن��اك عالقة مباش��رة 
م��ع كل نائب في دائرت��ه لتمكين 

شبر الوداعياإلنجازات«.

 »الصحة«: توفر مطعوم
 »فايزر – بيونتك« المطور

أعلن��ت وزارة الصحة عن توفر 
)فايزر- تطعي��م  م��ن  دفع��ة 

المض��اد  المط��ور  بيونت��ك( 
والمتحورات  كورون��ا  لفيروس 
مراك��ز  ف��ي  من��ه  الجدي��دة 
الرعاية الصحية األولية، داعيًة 
الراغبي��ن ف��ي أخ��ذ التطعيم 
للمراك��ز  مباش��رًة  للتوج��ه 
لس��كنهم  التابع��ة  الصحي��ة 

ب��دءًا من أمس الثالثاء، دون الحاجة للتس��جيل اإللكتروني لحجز 
الموعد مسبقًا.

وأك��دت وزارة الصحة أن الحملة الوطني��ة للتطعيم ضد فيروس 
كورونا )كوفيد 19( مس��تمرة بهدف الحفاظ على صحة وسالمة 
المواطني��ن والمقيمي��ن ورف��ع منحنى المناعة لدى الجس��م من 
خالل التطعيمات المختلفة التي تس��هم في توفير الحماية ضد 

الفيروس وتحوراته.
وأش��ارت وزارة الصحة إلى أنه يمكن االط��الع على قائمة مراكز 
الرعاية الصحية األولية التي توفر تطعيم فايزر-بيونتك المطور 
والبروتوكول الخاص به من خالل زيارة الموقع اإللكتروني التابع 

.https://healthalert.gov.bh لوزارة الصحة

زينب زين الدين

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/30/watan-20221130.pdf?1669787133
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1039384
https://alwatannews.net/article/1039384
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12

Link

P  13

Link

Link

P  6

Link

06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 17  |   العدد 6199   |  األربعاء 06 جمادى األول 1444هـ  |  Wed 30 Nov 2022أخبار الوطن

إغالق الفحص من المركبة وتحويله للمراكز الصحية

 التعديل على اإلجراءات المتخذة 
لمكافحة كورونا وتفعيلها 4 ديسمبر

رئي��س  للصح��ة  األعل��ى  المجل��س  رئي��س  أّك��د 
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د-19( الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليفة، أّنه ت��ّم التعديل على اإلجراءات 
المتّخ��ذة لمكافحة في��روس كورونا، والتي س��يتم 
تفعيلها اعتبارًا من 4 ديس��مبر، وذلك بعد دراسة 
الوض��ع الصح��ي في مملك��ة البحرين م��ع متابعة 
نسب اإلش��غال في المستشفيات والعناية المركزة 

للحاالت المصابة بالفيروس. 
وأش��ار إل��ى أب��رز اإلج��راءات الت��ي ت��ّم تعديله��ا 
والمتمثلة في توقف نشر التقرير اليومي لتطورات 
الوض��ع الصحي ف��ي البحري��ن والخاص��ة بفيروس 
كورونا، وإغالق مراكز الفحص من المركبة وتحويل 
جمي��ع  وتقدي��م  الصحي��ة،  للمراك��ز  الفحوص��ات 
الخدم��ات الصحية العالجية المتعلق��ة بالفيروس 
ف��ي موقع مركزي واحد وهو مبنى »صحتي« بمجمع 

السلمانية الطبي. 
وأض��اف رئيس المجلس األعلى للصحة، أنه س��يتم 
أيضًا إغالق مستشفى البحرين الدولي، ومستشفى 
سترة الميداني ومركز العزل، على أن ُتنقل الخدمات 
المقدمة للمصابين بالفي��روس إلى مبنى صحتي، 
باإلضافة إلى إغالق مركز التطعيم في مجمع سترة 

واالستمرار في التطعيم بالمراكز الصحية. 
وش��ّدد على مواصلة القطاع الصحي بالمملكة في 
متابعة األوضاع والمس��تجدات العالمية، وتطبيق 
الترّصد والتقّصي الوبائي بش��كل مس��تمر، منّوهًا 
ب��أّن هذه الق��رارات تأتي تأكيدًا عل��ى نجاح جهود 
البحري��ن الحثيث��ة في التعامل األمث��ل مع فيروس 
كورونا، والتي آلت إل��ى أن تصبح المملكة نموذجًا 

متقّدمًا ف��ي قدرتها على تج��اوز مختلف التحديات 
العالمي��ة، كم��ا يبره��ن عل��ى اس��تدامة تعام��ل 

المملك��ة مع اإلج��راءات وفقًا للمس��تجدات، حفاظًا 
على صحة وسالمة جميع المواطنين والمقيمين.

 وفاء عبدالعزيز: المرأة 
 بالبحرين تعيش أزهى 

عصورها في ظل رعاية الملك
األعم��ال  رفع��ت س��يدة 
وف��اء عبدالعزيز التهاني 
لصاحب��ة  والتبري��كات 
الملك��ي األميرة  الس��مو 
إبراهي��م  بن��ت   س��بيكة 
آل خليف��ة قرين��ة جاللة 
المل��ك المعظم رئيس��ة 
المجل��س األعل��ى للمرأة 
بمناس��بة االحتفال بيوم 
الم��رأة البحرينية، والذي 
يوافق األول من ديسمبر 

من كل عام.
الم��رأة ف��ي  وأك��دت أن 

البحرين تعيش أزهى عصورها في ظل الرعاية واالهتمام من 
ل��دن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظم، وبدعم ومس��اندة من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، حي��ث تبوأت المرأة البحريني��ة أعلى المراتب 
والمناصب، واستطاعت أن تكون شريكًا فاعاًل ومؤثرًا في كل 

جوانب النهضة المباركة التي تشهدها البحرين.
 وأش��ادت بالدور الرائد الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرين��ة جاللة الملك 
المعظم رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، ومبادرات س��موها 
العديدة، والتي جعلت من تمكين وتقدم المرأة واقعًا حقيقيًا 
وملموس��ًا في ش��تى مواقع العمل واإلنتاج، ولتقدم البحرين 
بذل��ك نموذجًا يحتذى ف��ي االرتقاء بمكانة الم��رأة لتمارس 
دوره��ا الوطني بكل جدارة واس��تحقاق. ووجهت التهنئة إلى 
الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، وهالة األنصاري 
وبقي��ة أعضاء المجل��س األعلى للمرأة بمناس��بة صدور األمر 
الملك��ي الس��امي بتعيينه��ن ف��ي المجلس، مثمن��ة جهود 
المجلس وإنجازاته على صعيد تعزيز حضور المرأة في الشأن 
العام، وما ينفذه من برامج واستراتيجيات إلبراز مكانة المرأة 

البحرينية.

وفاء عبدالعزيز

  المرأة البحرينية
 قرأت وتعلمت وشاركت

الم��رأة البحرينية أنموذج يش��ار له بالبنان خليجيًا وعربي��ًا وعالميًا، فهي 
التي قرأت األبعاد اإلس��تراتيجية مبكرًا بفكر ومعرفة، وتعلمت أن تكون 
نامية ومنمية للتنمية المستدامة بإدارة واعدة صاعدة، وشاركت في بناء 
نهض��ة وطنها وأمتها، وما عام 2022 إال ش��اهد على تقدمها ومكانتها، 

فحق لنا أن نقول إن هذا العام هو عام المرأة البحرينية بامتياز. 
نع��م بامتياز.. تميز حاض��ر وحصاد ملفت حققته الم��رأة البحرينية على 

الكثير من األصعدة هذا العام لتكون نقلة نوعية في يومها 1 ديسمبر.
ومع اقتراب نهاية عام 2022 توالت إشارات وبشائر الخير والتفاؤل حينما 
لم��ع نجم المرأة البحريني��ة عاليًا بتبوئها أعلى مرات��ب التمكين في كل 
المجاالت السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية، وهو دليل على 

بسطها لجناحها الذي يعد ركنًا أساسيًا في بناء الوطن.
فشعار قرأت.. تعلمت.. شاركت كانت البداية لثمار المشاركة المنقطعة 
النظي��ر للم��رأة البحريني��ة، وبنظرة س��ريعة لنتائج االنتخاب��ات النيابية 
والبلدية وما أفرزته من زيادة نسبة مشاركة المرأة البحرينية نرى دالالت 
واضح��ة بأن الوع��ي المجتمعي إزاء الق��درات الفريدة للم��رأة البحرينية 
في إدارة ش��ؤون الحياة العامة محل ثقة وتقدير، فضال عن زيادة نس��بة 
المرأة في التش��كيلة الحكومية الجديدة، وكذلك في نيلها للثقة الملكية 
ف��ي التعيين بمجلس الش��ورى، ونجاحها في تقل��د العديد من المناصب 
القيادي��ة في مؤسس��ات المجتمع المدن��ي األخرى، كالمراكز الش��بابية 
والجمعيات وغيرها الكثير، ليس��ت إال مؤش��رات بأن ع��ام 2022 هو عام 

نمو المرأة البحرينية بامتياز.
 ونح��ن نعيش الي��وم وكل يوم عرس��ًا مميزًا بعد الع��رس الديمقراطي، 
يحتف��ل الوطن فيه بيوم الم��رأة البحرينية الذي يصادف 1 ديس��مبر من 
كل ع��ام، ال بد لنا م��ن وقفة تأمل لقائدة نهضة المرأة صاحبة الس��مو 
الملك��ي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، لما قدمت��ه من عطاء 
بفك��ر نير وعمل متقن في تطوي��ر منظومة دعم المرأة على المس��توى 
المحلي والخليجي واإلقليمي والدولي، حتى أصبحت بصماتها عنوانًا بارزًا، 
ومرجع��ا صانعا، يلهم كل نس��اء العالم بما تحظى ب��ه المرأة البحرينية 
في وطنها من المس��اواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فهنيئًا لك أيتها 

المرأة البحرينية، وتحية من القلب لكل نساء الوطن العزيزات.

 محكمة التمييز: جليلة السيد 
ليست عضوًا في جمعية سياسية »منحلة«

حكمت محكم��ة التمييز صباح أمس بعدم قبول 
الطعن المقام من المترشح حسين علي عبداهلل 
أضراب��وه ضد المطع��ون ضدها النائ��ب جليلة 
الس��يد علوي حس��ن علي ف��ي الدائ��رة الثامنة 

بمحافظة العاصمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: »إن العبرة 
بإثب��ات أو نف��ي كون أحد األش��خاص عضوًا في 
أي جمعي��ة سياس��ية من عدمه ه��و بما يفصح 
عنه كش��ف أس��ماء أعضاء الجمعية السياس��ية 
المحف��وظ ل��دى مكت��ب الجمعيات السياس��ية 
ولي��س بما ينش��ر من أق��وال أو أخب��ار صحفية 
معني��ة بمتابعة ش��ؤون الجمعيات السياس��ية 
بوزارة العدل، وليس بما ينشر من أقوال أو أخبار 

صحفية«.
وكان الثاب��ت م��ن خط��اب مكت��ب الجمعي��ات 
السياس��ية بوزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 

ال��وارد للمحكم��ة من أن��ه بالعودة إلى كش��ف 
أس��ماء أعضاء الجمعي��ات السياس��ية لم يتبين 
ورود اس��م المطعون ضده��ا الثانية من ضمن 
أعضاء أي جمعية سياس��ية، ف��إن المقرر قانونًا 
ووفق��ًا للمادة الس��ابعة من المرس��وم بقانون 
رقم )14( لس��نة 2002 بش��أن مباش��رة الحقوق 
السياسية على أن تشكل في كل منطقة انتخابية 
لجنة تسمى لجنة اإلشراف على سالمة االستفتاء 
واالنتخاب تتولى القيام بإعداد جداول الناخبين 
وتلقي طلبات الترش��يح وفحصها وإعداد كشوف 
المرش��حين والنظر ف��ي الطلب��ات واالعتراضات 
المتعلق��ة بأي إج��راء أو قرار يص��در عنها، كما 
نصت المادة )13( من المرسوم بقانون رقم )15( 
بشأن مجلسي الش��ورى والنواب على أن يعرض 
في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء 
مرش��حيها لمدة ثالثة األي��ام التالية لقفل باب 

الترش��ح، وصرحت لكل مرش��ح باالعتراض على 
إدراج اس��م أي من المترشحين خالل مدة عرض 
الكشف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 
الس��ابعة من المرس��وم بقانون رقم )14( لسنة 
2002، وللجن��ة أن تصدر قرارها خالل ثالثة أيام 
من تاريخ تقديم االعتراض، ويعتبر عدم إصدار 
اللجنة قرارها خالل المدة المذكورة قرارًا ضمنيًا 
برفضه، ولصاحب الش��أن حق الطعن في القرار 
أم��ام محكمة االس��تئناف العلي��ا المدنية خالل 
ثالثة أيام، بما مؤداه أن المش��رع رس��م طريقًا 
يتعي��ن على المترش��ح س��لوكه لالعتراض على 
إدراج اسم أي مرشح في كشوف المترشحين وهو 
ما لم يسلكه الطاعن، إذ كان ذلك وكان الطعن 
الماثل ينصب على قيام مانع من موانع الترش��ح 
لعضوي��ة مجلس الن��واب وال يتعل��ق بعمليتي 

االقتراع والفرز«.

زينة جاسم نائبًا للرئيس 

الوداعي رئيسًا لمجلس بلدي الشمالية
سماهر سيف اليزل  «

ظف��ر ممثل الدائ��رة األولى العضو 
سيد ش��بر الوداعي بمنصب رئيس 
مجل��س بل��دي الش��مالية بعدد 8 
أص��وات م��ن أص��ل 12 صوت��ًا في 
تناف��س  حي��ث  الثاني��ة،  الجول��ة 
الوداع��ي مع أربع أعضاء آخرين على 
المنص��ب، وه��م عبداهلل ش��ريدة، 
وزينب الدرازي، وعبداهلل القبيس��ي، 
وجاس��م هج��رس، وق��ررت اللجن��ة 
االتج��اه لجولة ثاني��ة بين الوداعي 
بأغلبية  األول  ليحس��مها  وش��ريدة 

األصوات. 
في حين ُعينت العضو زينة جاس��م 
نائبًا للرئيس بع��د إعادة االنتخاب 
بسبب عدم حصول أغلبية، ونافست 
زين��ب كاًل من العضو محمد س��عد 
الدوس��ري وعبداهلل عاشور وحصلت 

على 7 أصوات. 
واس��تهل مجل��س بلدي الش��مالية 
أم��س أول أعمال��ه ل��دور االنعقاد 
األول الفصل التش��ريعي الس��ادس 

ب��أداء القس��م وانتخ��اب الرئي��س 
ونائب الرئيس، بحضور وزير شؤون 
البلدي��ات والزراع��ة وائ��ل المبارك 
المحافظ��ة  بلدي��ة  ع��ام  ومدي��ر 

الشمالية لمياء الفضالة، وعدد من 
ممثل��ي الصح��ف ووس��ائل اإلعالم 
باإلضافة إلى مس��ؤولين من وزارة 

البلديات وبلدية المحافظة.

شراكة فعلية مع مجلس النواب لتحقيق األهداف

 الوداعي: سأعمل بمبدأ 
الشراكة والعمل المنظم

سماهر سيف اليزل  «

أكد رئيس مجلس بلدي الش��مالية 
سيد شبر الوداعي أنه سيعمل على 
المنظم،  الش��راكة والعم��ل  مب��دأ 
ودراس��ة كل ما يتعل��ق بالمجلس 
البل��دي بالش��راكة م��ع األعض��اء، 
وتحدي��د الملفات ومس��اراتها وفق 
االتف��اق المش��ترك، وبناء ش��راكة 
فعلية مع مجلس النواب والسلطات 
باإلنج��ازات  لالرتق��اء  التش��ريعية 

وتحقيق األهداف والطموحات. 
وأض��اف ف��ي أول تصريحات��ه بعد 
تنصيبه رئيسًا للمجلس، أنه سيبني 
ش��راكة م��ع اإلع��الم ال��ذي يعتبر 
وس��يلة الوصول للمجتمع، ووسيلة 
تحقيق اإلنج��ازات، مش��يرًا إلى أنه 
س��يقف وقف��ة واحدة لدع��م كل ما 

يطلبه اإلعالم من المجلس. 
الس��لطات  م��ع  التع��اون  وبش��أن 
لتحري��ك  والن��واب  التش��ريعية 
الملف��ات العالق��ة، ق��ال الوداعي: 

»أنا من أنصار التوجه لبناء ش��راكة 
وسنس��عى  الن��واب،  مجل��س  م��ع 
لعقد اجتماع مش��ترك للتباحث مع 
أعض��اء الن��واب الممثلي��ن للدوائر 
ودراس��ة  الش��مالية،  بالمحافظ��ة 
أس��س التع��اون المش��ترك وبن��اء 
البرلمانيي��ن،  م��ع  عالق��ة وثيق��ة 
وس��نحث أعض��اء المجل��س البلدي 
ب��أن تكون هن��اك عالقة مباش��رة 
م��ع كل نائب في دائرت��ه لتمكين 

شبر الوداعياإلنجازات«.

 »الصحة«: توفر مطعوم
 »فايزر – بيونتك« المطور

أعلن��ت وزارة الصحة عن توفر 
)فايزر- تطعي��م  م��ن  دفع��ة 
المض��اد  المط��ور  بيونت��ك( 
والمتحورات  كورون��ا  لفيروس 
مراك��ز  ف��ي  من��ه  الجدي��دة 
الرعاية الصحية األولية، داعيًة 
الراغبي��ن ف��ي أخ��ذ التطعيم 
للمراك��ز  مباش��رًة  للتوج��ه 
لس��كنهم  التابع��ة  الصحي��ة 

ب��دءًا من أمس الثالثاء، دون الحاجة للتس��جيل اإللكتروني لحجز 
الموعد مسبقًا.

وأك��دت وزارة الصحة أن الحملة الوطني��ة للتطعيم ضد فيروس 
كورونا )كوفيد 19( مس��تمرة بهدف الحفاظ على صحة وسالمة 
المواطني��ن والمقيمي��ن ورف��ع منحنى المناعة لدى الجس��م من 
خالل التطعيمات المختلفة التي تس��هم في توفير الحماية ضد 

الفيروس وتحوراته.
وأش��ارت وزارة الصحة إلى أنه يمكن االط��الع على قائمة مراكز 
الرعاية الصحية األولية التي توفر تطعيم فايزر-بيونتك المطور 
والبروتوكول الخاص به من خالل زيارة الموقع اإللكتروني التابع 

.https://healthalert.gov.bh لوزارة الصحة

زينب زين الدين

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING CO. W.L.L has a 

vacancy for the occupation of DRIVER/
OPERATOR(SHOVEL), suitably qualified 

applicants can contact 17877246 or 
zainabhr@aldoorbh.com

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L has a 
vacancy for the occupation of MANAGER, 
suitably qualified applicants can contact 
16666661 or hrm@sevensholding.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE 
COMPANY W.L.L has a vacancy for the 
occupation of DRAFTSMAN, suitably 

qualified applicants can contact 17532010 
or a.jawahery@exibah.com

The Arch Hotel W.L.L has a vacancy for the 
occupation of CLEANER, suitably qualified 

applicants can contact 17116611 or CORP@
DADABAI.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) has 
a vacancy for the occupation of CARPENTER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading 
W.L.L has a vacancy for the occupation of 
SUPERVISOR, suitably qualified applicants 

can contact 36646766 or DAIREX1@
HOTMAIL.COM

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY 
W.L.L. has a vacancy for the occupation 

of WORKER, suitably qualified applicants 
can contact 17404435 or khalid.bitar@

bh.nestle-waters.com

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L has 
a vacancy for the occupation of FOOD 

SERVICE WORKER, suitably qualified 
applicants can contact 16666661 or hrm@

sevensholding.com

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & 
TRANSPORT CO. W.L.L has a vacancy for the 
occupation of CLERK(GOODS DISPATCHING 
&RECEIVING), suitably qualified applicants 

can contact 17708888 or lmra@mmetc.com

Armacell Middle East Company S. P. C. 
owned by Armacell Internat has a vacancy 

for the occupation of PRODUCTION 
ENGINEERING TECHNICIAN, suitably 

qualified applicants can contact 32139050 
or NEVILLE.DSOUZA@ARMACELL.COM

WA Tech Water Technology W.l.l has 
a vacancy for the occupation of 

OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)
GENERAL, suitably qualified applicants 
can contact 17720180 or CONTACT@

WATECHMENA.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L has 
a vacancy for the occupation of CLEANER, 
suitably qualified applicants can contact 
36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.

COM

AL SULTAN GATE GLASS W.L.L has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 39383843 
or AHMEDS4U@HOTMAIL.COM

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND 
INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED has a vacancy 
for the occupation of STRUCTURAL STEEL 
WORKER (WORKSHOP), suitably qualified 

applicants can contact 17620672 or 
SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

LUCKY BIRD CONTRACTING & SERVICES has 
a vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 
33750898 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.

COM

CASINO PEST CONTROL- BAHRAINI 
PARTNERSHIP COMPANY has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 39839861 
or CASINOPESTCONTROLBH@GMAIL.COM

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND 
INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED has a vacancy 

for the occupation of WELDER, suitably 
qualified applicants can contact 17620672 

or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

CACTUS ADVERTISING AND PROMOTION 
W.L.L has a vacancy for the occupation 
of SALES EXCUTIVE, suitably qualified 

applicants can contact 17252683 or jpd@
cactus.bh

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) has 
a vacancy for the occupation of LABOURER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

Asraar Alwurood Gents Hairdrssing Salon 
has a vacancy for the occupation of BARBER, 

suitably qualified applicants can contact 
36666053 or ALIALTHWADI40@GMAIL.COM

AL GHALIA CONTRACTING W.L.L has a 
vacancy for the occupation of ENGINEERING 

AIDE, suitably qualified applicants can 
contact 34399991 or hrvp@alghalia.com

Salem Motors has a vacancy for the 
occupation of ACCOUNTING ASSISTANT, 
suitably qualified applicants can contact 
39496000 or MSALEM589@GMAIL.COM

FOCUS FOR BROKERAGE, REAL ESTATE AND 
CLEARING has a vacancy for the occupation 

of COLLECTION SUPERVISOR, suitably 
qualified applicants can contact 33362362 

or KHALID.ALI1WAN@GMAIL.COM

AL GHALIA CONTRACTING W.L.L has a 
vacancy for the occupation of SUPERVISOR, 

suitably qualified applicants can contact 
34399991 or hrvp@alghalia.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) has 
a vacancy for the occupation of CARPENTER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) has 
a vacancy for the occupation of LABOURER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

CITY GLASSES W L L has a vacancy for the 
occupation of WELDER, suitably qualified 

applicants can contact 39813203 or 
acityglass@yahoo.com

JAMILA AKHTAR CONTRACTING has a 
vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 
17346157 or jac.servicesbh@gmail.com

ALFADHEL SANDWICHES has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 32014386 
or FADHEL-11@HOTMAIL.COM

NASS MECHANICAL CONTRACTING 
COMPANY W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of MECHANICAL HELPER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) has 
a vacancy for the occupation of MASON, 
suitably qualified applicants can contact 

39470985 or yousif@aanass.net

WADI ALGADEER BAKARY has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 39699197 
or MAJEED_JAAFAR@HOTMAIL.COM

SALEEM ELECTRONICS TWO has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 33749292 
or RAJASAJJADIQBAL@GMAIL.COM

AMBER QURESHI CONSTRUCTION has a 
vacancy for the occupation of SUPERVISOR, 

suitably qualified applicants can contact 
33700712 or RANA_JIM@YAHOO.COM

MINACO GENERAL SERVICES has a vacancy 
for the occupation of DRIVER, suitably 

qualified applicants can contact 36668189 
or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM

TOP PLAYERS SALOON has a vacancy for 
the occupation of HAIR DRESSER, suitably 
qualified applicants can contact 17280049 

or HISHAMKHAWAJA85@GMAIL.COM

ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SYSTEMS has a vacancy 
for the occupation of TECHNICIAN, suitably 
qualified applicants can contact 38888838 
or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

AHMED MOHAMED CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of HEAVY 

DRIVER, suitably qualified applicants can 
contact 35306735 or DAMESBH1@GMAIL.

COM

MINACO GENERAL SERVICES has a vacancy 
for the occupation of DRIVER, suitably 

qualified applicants can contact 36668189 
or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L has 
a vacancy for the occupation of STEEL 

FABRICATOR, suitably qualified applicants 
can contact 17725522 or yousif@aanass.net

NASS MECHANICAL CONTRACTING 
COMPANY W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of MECHANICAL HELPER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) has 
a vacancy for the occupation of MASON, 
suitably qualified applicants can contact 

39470985 or yousif@aanass.net

NASS MECHANICAL CONTRACTING 
COMPANY W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of MECHANICAL HELPER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

NASS MECHANICAL CONTRACTING 
COMPANY W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of FITTER, suitably qualified 
applicants can contact 39470985 or yousif@

aanass.net

WORLEY SERVICES PTY LIMITED BRANCH 
OF A FOREIGN COMPANY has a vacancy for 

the occupation of SUPERVISOR, suitably 
qualified applicants can contact 33505333 

or IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM

Middle East Carbon Dioxide W.L.L has a 
vacancy for the occupation of PLANT / UNIT 
OPERATOR, suitably qualified applicants can 
contact 17708200 or Tawalbs@airproducts.

com

AMERICAN MISSION HOSPITAL has 
a vacancy for the occupation of 

NURSE(GENERAL), suitably qualified 
applicants can contact 17177711 or 

CATHERINE@AMH.ORG.BH

Shehab Aljaw Establishment for Lighting 
and Electrical Installations has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 36550966 
or m.altai1972@gmail.com

AHL ALKARA; has a vacancy for the 
occupation of WORKER, suitably qualified 

applicants can contact 33484086 or 
KAABI71@HOTMAIL.COM

Barbeer Green Contracting - Bahraini 
Partnership Co. has a vacancy for the 

occupation of WORKER, suitably qualified 
applicants can contact 34384278 or n123.

nawaz@gmail.com

GMI MANPOWER W.L.L has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 39959936 
or manpower.gmi@gmail.com

EAGLE LINES DELIVERY W.L.L has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 34585817 
or SAMI.ULLAH23321@GMAIL.COM

NASS MECHANICAL CONTRACTING 
COMPANY W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of FITTER, suitably qualified 
applicants can contact 39470985 or yousif@

aanass.net

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) has 
a vacancy for the occupation of CARPENTER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

NASS MECHANICAL CONTRACTING 
COMPANY W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of MECHANICAL HELPER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND 
INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED has a vacancy 

for the occupation of WELDER, suitably 
qualified applicants can contact 17620672 

or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES 
W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
WORKER, suitably qualified applicants can 
contact 17742961 or SMSWLL@BATELCO.

COM.BH

MACDONALDS has a vacancy for the 
occupation of FOOD SERVICE WORKER, 

suitably qualified applicants can contact 
17220000 or HR@FAKHRO.COM

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED has 
a vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 

33572333 or hanan@ALHELLI.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) has 
a vacancy for the occupation of LABOURER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

NASS MECHANICAL CONTRACTING 
COMPANY W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of MECHANICAL HELPER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

Blue Sky Laundry has a vacancy 
for the occupation of LAUNDERER/

PRESSER(GENERAL), suitably qualified 
applicants can contact 39091518 or UM-

MARWAH@HOTMAIL.COM

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of 

ESTIMATOR(COST), suitably qualified 
applicants can contact 39697800 or DM@

mannaigroup.net

ALSEEF & ALHOSEN ALMANEE FURNITURE 
S has a vacancy for the occupation of 

MARKETING SPECIALIST, suitably qualified 
applicants can contact 17780065 or 

MUABALK@HOTMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) has 
a vacancy for the occupation of MASON, 
suitably qualified applicants can contact 

39470985 or yousif@aanass.net

NASS MECHANICAL CONTRACTING 
COMPANY W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of MECHANICAL HELPER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

GOLDEN GROUP CONTRACTORS has a 
vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 
17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@

GMAIL.COM

MASTER COOL REFRIGERANTS W.L.L has a 
vacancy for the occupation of WORKER(GAS 

FILLING & TRANSFORTING), suitably 
qualified applicants can contact 17783698 

or TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 39697979 
or HASSAN800@GMAIL.COM

SAIF TRANSPORT EST has a vacancy for the 
occupation of DRIVER, suitably qualified 

applicants can contact 34441777 or 
SAIF.0073@YAHOO.COM

Global Star Trading W.L.L has a vacancy 
for the occupation of SALESMAN, suitably 
qualified applicants can contact 33953861 

or MALAH_AWARID@HOTMAIL.COM

SUCCESS DEAL TRADING CO. W.L.L has a 
vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 

17001640 or ceo@SSS.bh

AL RAYES EXPRESS TRAVEL AND TOURISM 
has a vacancy for the occupation of 

ACCOUNTANT, suitably qualified applicants 
can contact 17252144 or AHMED.ALRAYES@

ALRAYESDECOR.COM

NASS MECHANICAL CONTRACTING 
COMPANY W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of MECHANICAL HELPER, 

suitably qualified applicants can contact 
39470985 or yousif@aanass.net

Gulf Capital Holding Co. W.L.L has a 
vacancy for the occupation of MANAGER 

(INTERNATIONAL RELATIONS), suitably 
qualified applicants can contact 17007217 

or AYAZ@TECHNIP-ME.COM

Very Low Price Line Traders has a vacancy 
for the occupation of DRIVER, suitably 

qualified applicants can contact 33323566 
or SJ.EA@LIVE.COM

I world connect has a vacancy for the 
occupation of SALES OFFICER, suitably 

qualified applicants can contact 17700777 
or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE 
COMPANY W.L.L has a vacancy for the 

occupation of WORKER, suitably qualified 
applicants can contact 17532010 or 

a.jawahery@exibah.com

Alalwan clothes manufacture W.L.L 
has a vacancy for the occupation of 

EMBROIDERER(CLOTHES), suitably qualified 
applicants can contact 35055248 or 

kkllsss.93@GMAIL.CIM

DEMYAT ABAYAT has a vacancy for the 
occupation of WORKER, suitably qualified 

applicants can contact 39458577 or 
dimyatgroup@gmail.com

KNR Scaffolding W.L.L has a vacancy for the 
occupation of WORKER, suitably qualified 

applicants can contact 33355001 or KAMC.
BH@GMAIL.COM

NASS MECHANICAL CONTRACTING 
COMPANY W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of RIGGER, suitably qualified 
applicants can contact 39470985 or yousif@

aanass.net

THE PERFECT DESIGN FOR KITCHENS W 
l l has a vacancy for the occupation of 

LABOURER, suitably qualified applicants 
can contact 33435050 or pd.docm21@

gmail.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L has a 
vacancy for the occupation of CLEANER, 
suitably qualified applicants can contact 

36509129 or info@magicshinebh.com

Nitro Contracting has a vacancy for the 
occupation of WORKER, suitably qualified 
applicants can contact 39881866 or kamc.

bh@gmail.com

Princess Paradise Beauty Spa and Fitness 
has a vacancy for the occupation of 

BEAUTICIAN, suitably qualified applicants 
can contact 33792529 or alwahacity@

gmail.com

HAREER ALSULTAN ABAYAT has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 39776609 
or CHROMEPCC@GMAIL.COM

ALDEERAH PHARMACY W.L.L has a vacancy 
for the occupation of PHARMACIST, suitably 
qualified applicants can contact 77207730 

or INFO@ALDEERAH.INFO

USMANS NEW LOOK SALON has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 33379334 
or USMAN_DC@YAHOO.COM

WA Tech Water Technology W.l.l has 
a vacancy for the occupation of 

OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)
GENERAL, suitably qualified applicants 
can contact 17720180 or CONTACT@

WATECHMENA.COM

SUPER VALUE MARKET W.L.L. has a vacancy 
for the occupation of SALESMAN, suitably 
qualified applicants can contact 17295488 

or ATLASBMS@GMAIL.COM

MAQ Marine Services has a vacancy for 
the occupation of PIPEFITTER, suitably 

qualified applicants can contact 36266658 
or MAQMARINE@GMAIL.COM

NEW IDEAL CERAMIC WLL has a vacancy for 
the occupation of MANAGER (MARKETING), 

suitably qualified applicants can contact 
17702950 or GVC.ALTABOOK@GMAIL.COM

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) has a vacancy 
for the occupation of RESERVATIONS 

MANAGER, suitably qualified applicants can 
contact 17561327 or hr@edamah.com

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L has 
a vacancy for the occupation of GUEST 

ARRANGEMENT SPECIALIST, suitably 
qualified applicants can contact 16666661 

or hrm@sevensholding.com

DAR AL TAYBEEN SPICES has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 17214230 
or AMMZJ67@GMAIL.COM

Jukako construction has a vacancy for 
the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 33080333 
or JUKAKO.CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

Vacancies Available
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الحمر يتسّلم نسختين من رسالتي ماجستير 
للباحثين محمد المراشدة وعبدالرحيم محمود

المل��ك  جالل��ة  مستش��ار  اس��تقبل 
المعظ��م لش��ؤون اإلع��الم نبيل بن 
يعق��وب الحم��ر، بمكتبه ف��ي قصر 
صال��ح  محم��د  الباح��ث  القضيبي��ة 
المراش��دة، حي��ث أهداه نس��خة من 
ج��اءت  الت��ي  الماجس��تير  رس��الة 
بعنوان »دور قادة الرأي في تش��كيل 
ال��رأي العام البحرين��ي تجاه القضايا 
الدولية.. دراس��ة مس��حية على عينة 
من حس��ابات المغردي��ن البحرينيين 
والباح��ث  التويت��ر«،  موق��ع  ف��ي 
عبدالرحيم محمود عبدالرحيم، والذي 
أهداه نس��خة من رس��الة الماجستير 
بعنوان »معالج��ة الصحف البحرينية 
النيابي��ة ودوره��ا ف��ي  لالنتخاب��ات 
تش��جيع الناخبي��ن عل��ى المش��اركة 
السياسية.. دراس��ة تحليلية ميدانية 

النتخابات 2018«. 
وخالل اللقاء، ن��وه الحمر بجهودهما 
ف��ي إعداد رس��التيهما، متمنيًا لهما 
دوام التوفيق، مشيدًا بعطاء الطاقات 
البحرينية الشابة وتفانيها في خدمة 
المملكة وتعزيز مكانتها في مختلف 

المجاالت والتخصصات.
م��ن جانبهم��ا، أع��رب الباحثان عن 
خال��ص الش��كر والتقدير لمستش��ار 
جاللة الملك المعظم لشؤون اإلعالم 
عل��ى م��ا يبديه م��ن تش��جيع ألبناء 

البحرين.

 األنصاري: ضمان توفير خدمات 
صحية وطبية ذات جودة عالية

أك��د الرئي��س التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنص��اري أن ضم��ان توفير 
خدم��ات صحي��ة وطبية متمي��زة وذات ج��ودة عالية 
يشكل أحد أبرز اهتمامات الحكومة في ظل توجيهات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورع��اه، وبمتابعة 
 صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، حيث 
حقق��ت مملك��ة البحري��ن العديد م��ن النجاحات في 
القط��اع الصحي والطبي، في ظل ما يتوافر لديها من 
بنية صحية وطبية متقدمة، وما تتمتع به من كوادر 

طبية وتمريضية مؤهلة.
جاء ذلك خالل اس��تقباله رئيس مجلس إدارة جمعية 
األطب��اء البحريني��ة الدكتور عامر ال��درازي وعددًا من 
أعض��اء الجمعية، وذل��ك تعزيزًا للتعاون والتنس��يق 
المش��ترك بي��ن المستش��فيات والجمعي��ة في دعم 

القطاع الصحي بمملكة البحرين.
وخالل اللقاء، ثم��ن الدكتور األنصاري ال��دور الفّعال 

واإليجاب��ي الذي تقوم به الجمعية، مش��يرًا إلى أن ما 
تحقق من تقّدم بالقط��اع الطبي يأتي نتيجة الدعم 
الذي يحظ��ى به هذا القط��اع الحي��وي، والذي تجلت 
أهميت��ه في نجاح الجهود الوطني��ة للتصدي لجائحة 
فيروس كورون��ا، واإلنجازات المش��ّرفة التي تحّققت 
م��ن خالل العمل الجاد والمخل��ص للطاقات والكوادر 
الطبية في الوق��وف بروح فريق البحرين الواحد وبكّل 

عزم وتفاٍن أثناء هذه الجائحة العالمية.
وأش��اد بالجه��ود الت��ي تقوم به��ا جمعي��ة األطباء 
البحريني��ة في التعبير عن التطلع��ات المنتمين لها 
األطب��اء، وتوفي��ر اإلمكاني��ات التي تس��اعدهم على 
التطوير والتمي��ز، بما يضمن تقدي��م خدمة صحية 
وطبية وفق أفضل المعايير العالمية. وأعرب األنصاري 
عن عميق شكره وتقديره لدور األطباء وجهودهم في 
تطوير القطاع الطبي والصحي وتنميته ومس��اعيهم 
دائم��ًا إل��ى تحقي��ق األه��داف المنش��ودة، متمني��ًا 
للجمعية ولمنتسبيها كل التوفيق والنجاح في خدمة 

القطاع الصحي بالمملكة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/30/watan-20221130.pdf?1669787133
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1039254
https://alwatannews.net/article/1039246
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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تحية تقدير وإكبار لكل بحرينية على ماتقوم به لخدمة 
وطنها.
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الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم
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أرجو أن تصل الرسالة
الطفل السعودي عمر األنصاري الذي انتشر له فيديو مع صحفي من بيرو 
بحوار عفوي تم تصويره في قطر ظهر فيه هذا الطفل الذي يبلغ 13 عامًا 

فقط خير ممثل للسعودية وللخليج وللعرب وللمسلمين.
»الهوي��ة الوطنية« كانت هي العنوان الرئيس في حديث عمر، كل جواب 
كان يؤك��د عم��ر فيه عل��ى أن مرجعي��ة تصرفهم هو دينهم اإلس��امي 
وتقاليده��م العربي��ة، فلم��ا تحدث عن الك��رم قال ألن دينن��ا يحثنا على 
ذلك، حين تحدث عن حس��ن الضيافة، قال ألننا عرب وهذه عاداتنا، حين 
ق��ال له عن الفوز قال ألننا نح��ب التنافس، كان يحرص على إبراز الهوية 
العربية واإلس��امية، وكأن أحدًا قد كّلفه بتسويق تلك الهوية، في حين 
أن ش��خصيته وتربيته وتعليمه وتأهيله وبيئته ه��ي من أعدته ليكون 

سفيرًا دونما تكليف رسمي.
عمر األنص��اري يقول للصحفي من بيرو أتعرف ميس��ي؟ بالتأكيد تعرفه 
إنه يعاني مثلي من القصر بسبب ضعف في بعض الهرمونات، فرد عليه 
الصحفي، ال أعرف كم طولك ولكني أعرف كم هو كبير قلبك لقد المس��ت 

قلوبنا جميعًا بلطفك.
ه��ذا ما نقص��ده بتنش��ئة وإعداد ش��باب يش��عرون بالمس��ؤولية تجاه 
هويتهم وكأن لديهم مهمة مكلفين بها بش��كل غير رس��مي، إذ عليهم 
أن يس��وقوها ويب��رزوا مكامن قوته��ا إنما البد أن يعتزوا به��ا قبًا، وأن 
يعايش��وها ويعرفوه��ا ويفاخ��روا الن��اس به��ا. ه��ذا الطفل ق��ام بتلك 
المهمة ونجح فيه��ا دونما حاجة إلتقان تام للغة اإلنجليزية ودون حاجة 
»لاكس��نت« األمريكي، كل مقوماته كانت االعت��زاز بهويته والفخر بها 

ولهذا كان تسويقها سهًا عليه.
تلك التنشئة التي نتمناها وهي مهمة مكلف بها البيت بالتربية المنزلية 
والقدوة وكذلك الدولة بمؤسساتها وتوجهاتها، األمور ال ُتترك عشوائية 
ونتوق��ع أنها تنبت كالفطر ف��ي أجيالنا، أبدًا هي غ��رس ممنهج، ورعاية 

وعناية واهتمام كي نصل لمثل عمر.
دول��ة اإلمارات على س��بيل المثال وضع��ت »الهوية الوطنية« مش��روعًا 
أوكل��ت ل��ه مؤسس��ات ووضعت ل��ه اس��تراتيجية ش��املة وخصصت له 
الميزانيات، كي تنش��ئ جيًا مرتبطًا بهويته معت��زًا بها محافظًا عليها، 
يقاوم كل عناصر التهديد لها، الهوية أبعد وأوسع من التراث، التراث أحد 
مقوماتها فقط، الهوية الوطنية ليست منهجًا تابعًا لمدرسة قديمة أكل 
عليها الدهر وش��رب، اس��ألوا الصين والروس واليابان والكوريين، اسألوا 
الهن��د، اس��ألوا المجتمعات الت��ي نهضت وتقدمت وه��ي تضع هويتها 

الخاصة نصب عينيها.
التعل��م والتقدم وال يتطلبان االنس��اخ واقتاع الجذور، لذلك يبهرك من 

ينجح ويصل ويظل متمسكًا معتزًا بهويته أيًا كانت جنسيته.
هكذا نريد للش��اب البحريني مس��تقبًا وتأهيًا، شباب منفتح على العالم 
وينهل من علوم الدنيا لكنه بحريني الهوى والنش��أة واألعراف والتقاليد، 

فخور ببحرينيته معتز بها.
هل وصلت الرسالة؟

أول تجربة طيران في العالم بوقود الهيدروجين
أعلنت ش��ركة الطيران منخفضة الكلفة إيزي جيت وش��ركة رولز-رويس 
القابض��ة ألنظمة الطيران المدني والطاق��ة والدفاع أنهما زودتا محرك 
طائرة تجريبية بالهيدروجين في سابقة هي األولى من نوعها في العالم.

وذكرت الش��ركتان أن االختبار األرضي كان خطوة رئيس��ة نحو إثبات أن 
الهيدروجين يتجه بقوة ألن يكون وقود طيران خاليًا من الكربون.

وأج��ري االختبار في موقع بوس��كومب داون التابع لوزارة الدفاع في بلدة 
أمسبري بإنجلترا.

ُيذكر أن إيزي جيت ورولز رويس ش��كلتا شراكة في يوليو الماضي، بهدف 
إظهار أنه يمكن اس��تخدام الهيدروجين ف��ي مجموعة من الطائرات من 

منتصف عام 2030 فصاعدًا.
وتعهدت الشركتان بالوصول إلى صفر االنبعاثات الكربونية بحلول عام 

.2050

 عائلة بريطانية تخفض 
نفقات الطعام إلى 6 دوالرات شهريًا

نجح��ت عائل��ة بريطانية في تج��اوز أزمة غاء 
المعيش��ة عن طريق البحث عن جميع وجباتها 
في الب��راري القريب��ة من منزله��ا، إذ تقلصت 

نفقاتها إلى 6 دوالرات فقط في الشهر.
واكتش��ف جيم بارومز، 32 عامًا، طريقة البحث 
ع��ن الطعام في س��ن مبك��رة بعد مش��اهدة 
جدت��ه »آن«، 84 عامًا، وهي تبحث عن الفطر، 

وسرعان ما أعجبته هذه الطريقة.
وعّلم جيم زوجته كات باروم )35 عامًا( وابنتيه 
الصغيرتي��ن ف��ن البق��اء على قي��د الحياة عبر 
البح��ث عن الطع��ام. وإضافة إل��ى البحث عن 
الطع��ام في البراري، يقوم أف��راد العائلة بزرع 

العديد م��ن المنتج��ات الغذائية ف��ي حديقة 
منزلهم في مانشستر.

وبدأ األم��ر في يناي��ر 2020، عندما حاول جيم 
التخل��ي عن ش��راء الطعام من متاج��ر المواد 
الغذائية بعد أن س��ئم من الوجبات المصنعة 
والمجمدة والمكلف��ة. ومنذ ذلك الحين، أحبت 

العائلة طريقة الحياة الجديدة.
دوالرًا   120 م��ن  أكث��ر  اآلن  األس��رة  وتوف��ر 
أس��بوعيًا بطريقة العيش ه��ذه، وتحتاج فقط 
إلى الذهاب إلى الس��وبر ماركت للحصول على 
بع��ض األساس��يات التي ال تتج��اوز كلفتها 6 

دوالرات شهريًا.

 أضخم اختراق لـ»واتساب« 
وتسريب بيانات 500 مليون مستخدم

تع��رض تطبيق واتس��اب ألكبر هجم��ة إلكترونية 
واخت��راق للبيانات في تاريخه، حيث تم عرض أرقام 
هواتف ما يقرب من 500 مليون مستخدم للبيع عبر 
 ،»Cybernews« اإلنترنت. وأفاد تقرير ص��ادر عن
تم نش��ر إعان على منت��دى مجتمع خاص بجماعة 
هاك��رز، مدعًيا أن��ه يبيع قاعدة بيان��ات 2022 من 

487 مليون رقم هاتف ذكي لمستخدمي واتساب.
وفي 16 نوفمبر، نش��ر أحد المش��اركين إعانًا على 
منت��دى مجتم��ع القرصن��ة المعروف، زاعم��ًا أنهم 

يبيعون قاعدة بيانات 2022 تضم 487 مليون رقم 
هاتف محمول لمستخدمي واتساب.

وُيزع��م أن مجموع��ة البيانات تحت��وي على بيانات 
مستخدمي واتساب من 84 دولة.

ويدعي الش��خص الذي قام بالتهديد أن هناك أكثر 
من 32 مليون س��جل مستخدم أميركي مدرج، وجزء 
كبير آخ��ر من أرقام الهواتف تخ��ص مواطني مصر 
)45 مليوًن��ا(، وإيطالي��ا )35 مليونًا(، والس��عودية 
)29 مليون��ًا(، وفرنس��ا )20 مليون��ًا( وتركي��ا )20 

مليون��ًا(، والمملكة المتحدة )11 مليونًا(، وروس��يا 
)10 مايين(. وأضاف ل�»Cybernews« إنهم كانوا 
يبيع��ون مجموعة البيانات األمريكية مقابل 7 آالف 
دوالر،   2500 مقاب��ل  المتح��دة  والمملك��ة  دوالر، 
وألماني��ا ب��� 2000 دوالر. ويس��تخدم المهاجمون 
مثل هذه المعلوم��ات في الغالب لهجمات التصيد 
االحتيال��ي، لذلك على المس��تخدمين البقاء حذرين 
من أي مكالمات م��ن أرقام غير معروفة ومكالمات 

ورسائل غير مرغوب فيها.

 إنقاذ 150 سلحفاة 
بحرية قبالة سواحل الواليات المتحدة

معني��ة  أمريكي��ة  مؤسس��ة  قال��ت 
بالحف��اظ عل��ى الكائن��ات البحري��ة 
االثني��ن إن أكث��ر من 150 س��لحفاة 
بحرية تتلقى العاج من حاالت طبية 
ته��دد الحي��اة ناجمة ع��ن انخفاض 
ح��رارة الجس��م بع��د إنقاذه��ا قبالة 
س��احل والية ماساتشوستس بشمال 

شرق الباد.
ني��و  »أكواري��وم  وذك��رت مؤسس��ة 
إنجاند« في بوس��طن إن مستشفى 
الساحف البحرية التابع له يعالج 120 
س��لحفاة من نوع »كيمب« المهددة 
باالنقراض و33 سلحفاة خضراء بعد 
أن أنقذتها محمية ماساتشوس��تس 

أودوبون ويلفليت باي للحياة البرية.
وبدأت الس��احف البحرية في الجنوح 
في شبه جزيرة كيب كود في المحيط 

األطلسي في 18 نوفمبر.
وق��ال آدم كيني��دي من المؤسس��ة: 

»كانت الس��احف البحري��ة المصابة 
باإلجه��اد نتيجة البرد في الس��نوات 
الماضية تبدأ في الجنوح إلى الشاطئ 
في أواخر أكتوبر«، وأضاف: »الطقس 
األكث��ر اعت��دااًل يعني أن مي��اه خليج 
كي��ب كود تظ��ل أكث��ر دفئ��ا لفترة 
طويلة، وهو م��ا نعتقد أنه قد يكون 
عامة عل��ى تأثير تغي��ر المناخ على 
خليج مين«. ويح��دث اإلجهاد بالبرد، 
الذي يش��به انخفاض حرارة الجس��م، 
عندما تصب��ح الحيوانات محاصرة في 
خليج كيب كود وال تس��تطيع الهجرة 
جنوبًا إل��ى المياه األكثر دفئ��ا، وفقًا 
زاد  المؤسسة،  وبحس��ب  للمؤسسة. 
عدد الساحف البحرية المجهدة جراء 
الب��رد ف��ي ماساتشوس��تس بش��كل 
مط��رد من حوال��ي 50 س��لحفاة في 
الس��نة في 2000 إل��ى أكثر من 700 

في 2021.

اكتشاف جديد يوفر على 
الكثيرين ارتداء النظارات الطبية

يعان��ي الكثي��ر من متاع��ب ارتداء النظ��ارات الطبي��ة، إال أن 
الباحثين توصلوا الكتشاف طبي جديد سيوفر التعب ويمنحك 

قدرات بصرية جيدة.
وتم��ت الموافقة على القطرة العينية »فويتي« من قبل إدارة 
الغ��ذاء وال��دواء األمريكية، وهي قطرة مخصصة لألش��خاص 

الذين يعانون من قصر النظر الشيخوخي.
وقالت الدكتورة إيا فاكتوروفيتش، طبيبة العيون في معهد 
باس��يفيك فيجن: »نعل��م جميعًا أن نظارات الق��راءة مزعجة، 
في غض��ون 15 دقيقة يمكنك رؤية جه��از الكمبيوتر الخاص 
بك، ويمكن��ك رؤية هاتفك حتى تتمكن من تحس��ين نطاق 

الرؤية«.
وأضاف��ت أن »القط��رة تس��تهدف آلي��ة التركيز ف��ي العين، 
وتعمل عل��ى تقليص حدق��ة العين وزي��ادة التركيز، وهناك 
أنواع كثيرة من هذا الدواء قيد التجارب، لكن هذا هو أول دواء 

يتم اعتماده، إنه أمر رائع للغاية«.
وُيعد قصر النظر الشيخوخي، حالة شائعة ومتقدمة تقلل من 
ق��درة العين على التركيز في األش��ياء القريبة وعادة ما تؤثر 

على األشخاص بعد سن األربعين.

 العثور على الغواص 
المفقود شمالي البحرين متوفى غرقًا

تمكن فريق الغواصين التابع لمركز اإلنقاذ البحري 
بقيادة خفر الس��واحل بمس��اندة طيران الش��رطة 
م��ن العث��ور عل��ى المواط��ن المفق��ود )35 عامًا( 
متوفى غرق��ًا في أثناء ممارس��ته هواي��ة الغوص 

ف��ي المنطقة البحري��ة الواقعة ش��مالي البحرين. 
وأوضحت قيادة خفر الس��واحل أن��ه تم اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة 

بالواقعة.

بحريني يحصل على لقب عائلته بعد 80 عامًا
اس��تطاع بحريني م��ن المنامة رس��ميًا، أن يحصل 
عل��ى لقب عائلت��ه، بع��د أن وصل ف��ي العمر إلى 
80 عام��ًا، وذل��ك بموجب حكم أصدرت��ه المحكمة 
الصغرى المدنية، بعد أن قاضى المواطن الحكومة 
اإللكترونية، اإلدارة العامة للجنسية، وجهاز قضايا 
الدولة. وأكدت المحامي��ة علياء عبداإلله المرزوقي 
ل�»الوط��ن«، أن وقائ��ع الدعوة تتلخ��ص في قيام 
المواطن الثمانيني بتقدي��م طلب إضافة لقب إلى 
اس��مه، إال أن الجهات الرسمية امتنعت عن ذلك إال 

بحكم قضائي، ما حدا به إقامة الدعوة.

المحكم��ة بدوره��ا ق��ررت إحال��ة الدع��وى للجن��ة 
المختص��ة المنصوص عليه��ا في الم��ادة )7( من 
المرس��وم بقان��ون رق��م 26 لس��نة 2000 بش��أن 
تنظيم إجراءات دعاوى اكتس��اب األس��ماء واأللقاب 
وتعديله��ا، وق��د باش��رت اللجنة عمله��ا وأودعت 
تقريرها التي انتهت فيه إلى التوصية بإجابة طلب 

المدعي بإضافة اللقب.
كم��ا ت��م تطبي��ق ن��ص الم��ادة 4 من المرس��وم 
بقانون 26 لس��نة 2000، بش��أن تنظي��م إجراءات 
دعاوى اكتساب األس��ماء واأللقاب وتعديلها والتي 

تنص على أن »يش��ترط في إثبات اكتساب األلقاب 
أو تعديله��ا ش��هادة ثاث��ة م��ن العائل��ة المراد 
االنتس��اب إليه��ا مم��ن ال يقل عم��ر كل منهم عن 
أربعين سنة ميادية ولم يسبق لهم اكتساب اللقب 
بحك��م قضائي أو ق��رار إداري أو تزكية معرف لهذه 

العائلة«. 
وحكمت المحكمة الصغ��رى المدنية بإلزام أجهزة 
الدول بإضافة لقب الثمانيني البحريني، وتس��جيل 
ذلك في جميع الس��جات الرسمية، وألزمت المدعي 

بالمصروفات.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تقديم جميع الخدمات العالجية في 
مبنى “صحتي” بـ “السلمانية”

التعديل على اإلجراءات وتفعيلها من 4 ديسمبر بعد دراسة الوضع الصحي

 رئيس “األعلى للصحة”: إيقاف نشر تقرير 
“كوفيد 19”... وإغالق مراكز الفحص من المركبة

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
19( الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
تـــم  أنـــه  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
التعديل على اإلجـــراءات المتخذة 
لمكافحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
19(، التـــي ســـيتم تفعيلهـــا اعتبـــاًرا 
مـــن 4 ديســـمبر 2022، وذلـــك بعـــد 
دراســـة الوضع الصحـــي في مملكة 
البحرين مع متابعة نســـب اإلشغال 
في المستشـــفيات والعناية المركزة 

للحاالت المصابة بالفيروس. 
وأشـــار إلـــى أبـــرز اإلجـــراءات التي 
تـــم تعديلهـــا والمتمثلة فـــي  توقف 
لتطـــورات  اليومـــي  التقريـــر  نشـــر 
الوضع الصحي في مملكة البحرين 
والخاصـــة بفيروس كورونا )كوفيد 
19(، وإغـــاق مراكـــز الفحـــص مـــن 
الفحوصـــات  وتحويـــل  المركبـــة 
للمراكـــز الصحيـــة، وتقديـــم جميـــع 
العاجيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
موقـــع  فـــي  بالفيـــروس  المتعلقـــة 
مركزي واحد وهـــو مبنى “صحتي” 

بمجمع السلمانية الطبي. 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وتابـــع 
للصحـــة بأنـــه ســـيتم أيًضـــا إغـــاق 
الدولـــي،  البحريـــن  مستشـــفى 
ومستشفى ســـترة الميداني ومركز 
الخدمـــات  ُتنقـــل  أن  علـــى  العـــزل، 
المقدمـــة للمصابيـــن بالفيروس إلى 
إلـــى  مبنـــى صحتـــي هـــذا إضافـــة 

إغـــاق مركـــز التطعيـــم فـــي مجمع 
التطعيـــم  فـــي  ســـترة واالســـتمرار 
علـــى  الصحيـــة.  وشـــدد  بالمراكـــز 
مواصلـــة القطاع الصحـــي بالمملكة 
في متابعة األوضاع والمستجدات 
الترصـــد  وتطبيـــق  العالميـــة، 
والتقصـــي الوبائي بشـــكل مســـتمر، 
تأكيـــًدا  تأتـــي  القـــرارات  أن  مبينـــا 
البحريـــن  مملكـــة  جهـــود  لنجـــاح 

الحثيثـــة فـــي التعامـــل األمثـــل مع 
فيـــروس كورونا )كوفيد 19( والتي 
آلـــت إلى أن تصبح المملكة نموذًجا 
متقدًمـــا فـــي قدرتهـــا علـــى تجـــاوز 
مختلـــف التحديـــات العالميـــة، كمـــا 
تبرهـــن اســـتدامة تعامـــل المملكـــة 
مـــع اإلجراءات وفًقا للمســـتجدات؛ 
حفاًظـــا على صحة وســـامة جميع 

المواطنين والمقيمين.

“إنجاز البحرين” دربت 350 ألف بحريني خالل 17 عاما
المنامة - محافظة العاصمة

أكـــدت رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة إنجـــاز البحرين، 
عضو المجلس األعلى للمرأة ســـمو الشيخة حصة بنت 
خليفـــة آل خليفـــة، أن أســـبوع المنامة لريـــادة األعمال 
يســـهم في تمكين ودعم رواد األعمال ودعم المشاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة، ويحفـــز االبتـــكار ويخلق آفاقا 
رحبـــه لـــدى الشـــباب، ويظهـــر تقديـــر مملكـــة البحرين 

لمجتمع األعمال على الصعيدين المحلي والدولي.
وكشـــفت ســـمو الشـــيخة حصة بنت خليفة آل خليفة 

خال الكلمة التي ألقتها ضمن افتتاح فعاليات أسبوع 
المنامـــة لريادة األعمال في نســـخته الثامنة، عن قيام 
مؤسســـة إنجـــاز البحرين بتدريب أكثر مـــن 350 ألف 
شـــباب بحريني مـــن مختلـــف المســـتويات والمراحل 
علـــى مـــدى الســـنوات الــــ 17 الماضيـــة، عبـــر البرامـــج 
والمبـــادرات الرائـــدة التـــي تبنتهـــا “إنجـــاز البحريـــن”، 
الرامية إلى وضع الركائز واألســـس التي يســـتند إليها 
الشباب البحريني لانخراط في مجال ريادة األعمال 

وإدماجهم في سوق العمل.
وأشـــادت ســـموها بأســـبوع المنامـــة لريـــادة األعمـــال 
الـــذي تنظمـــه محافظـــة العاصمة بمشـــاركة العديد من 
الخبراء والمختصين في مجال ريادة األعمال، مشيرة 
ســـموها إلى أن الحدث يعد فرصة مهمة أمام الشـــباب 
البحريني؛ لاطـــاع على التجارب المحليـــة والعالمية 
الناجحـــة بهـــدف االســـتلهام منها فـــي مســـيرتهم نحو 

تحقيق أهدافهم.

المنامة - وزارة الداخلية

تمكـــن فريق الغواصين التابـــع لمركز اإلنقاذ البحري 
بقيادة خفر الســـواحل بمساندة طيران الشرطة من 
ا  العثـــور علـــى المواطـــن المفقـــود )35 عامـــا( متوَفيَّ
غرقـــا أثنـــاء ممارســـته هواية الغوص فـــي المنطقة 

البحرية الواقعة شمال البحرين.
وأوضحـــت قيـــادة خفـــر الســـواحل أنـــه تـــم اتخـــاذ 
اإلجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة 

بالواقعة.

العثور على المواطن المفقود 
شمال البحرين متوفيا غرقا
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أكـــد عاهل البـــاد المعظم صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة أن البحرين لها حضـــارة متنامية 
ومـــاٍض عريـــق، كمـــا أن للمـــرأة جهوًدا كبيـــرة في نهضة 
البحريـــن وتقدمها منذ عقـــود طويلة، ولها دور نبيل في 
رعايـــة أســـرتها. وكان جالة الملك المعظم قد اســـتقبل 

فـــي قصـــر الصافريـــة أمـــس وفد هيئـــة األمـــم المتحدة 
للمـــرأة وأعضـــاء لجنة التحكيم الدوليـــة لجائزة األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة العالميـــة لتمكين المرأة 
برئاسة رئيسة اللجنة وكيلة األمين العام لألمم المتحدة 
والمديـــرة التنفيذية لهيئـــة األمم المتحدة للمرأة ســـيما 
بحوث، بحضور الممثل الشخصي لجالة الملك المعظم 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفـــة واألمين العام 

للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري، بمناسبة زيارتهم 
للبـــاد لإلعان عـــن الفائزين بالـــدورة الثانية في الحفل 
الـــذي ســـيقام اليوم )األربعاء( تحـــت رعاية قرينة عاهل 
البـــاد المعظم رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة، 
تزامًنـــا مـــع احتفـــاالت المملكـــة بمناســـبة يـــوم المـــرأة 

البحرينية 2022.

المنامة - بنا

)٠٢(

)05(

البحريـــن  نفـــط  شـــركة  فـــازت 
جديـــد  تقديـــر  فـــي  “بابكـــو”، 
لجهودها في دعم أدوار الشـــباب 
وتمكينهـــم مـــن اإلســـهام بفاعلية 
فـــي التنميـــة المســـتدامة وتأمين 
البيئة المناسبة لهم إلحداث تأثير 
وتغييـــر حقيقـــي فـــي المجتمـــع، 
لتمكيـــن  حمـــد  الملـــك  بجائـــزة 
الشـــباب لتحقيق أهـــداف التنمية 

المستدامة.
وجاء فوز الشـــركة بهـــذه الجائزة 
المرموقة بعد النجاح الكبير الذي 

حققته سياساتها الداعمة لشباب 
“بابكو”، التي أسهمت في تشجيع 
شباب الشركة على االنخراط في 
جهود التنمية المســـتدامة بما في 
ذلـــك دفعهم لمزيد مـــن اإلنتاجية 
التدريبيـــة  البرامـــج  خـــال  مـــن 
والتحفيزيـــة، والـــورش الخاصـــة 
بتنمية مهارات الشباب؛ لتأهيلهم 
مجتمعهـــم  لخدمـــة  وإعدادهـــم 
أوجـــه  ودعـــم  بيئتهـــم  ورعايـــة 
التنميـــة المســـتدامة فـــي وطنهم 

الغالي.

“بابكو” تفوز بجائزة الملك 
حمد لتمكين الشباب لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة

)١٩(

جهود كبيرة للمرأة في نهضة البحرين
المملكة لها حضارة متنامية وماض عريق... الملك المعظم:

حصة بنت خليفة: “أسبوع المنامة” يحفز على االبتكار ويخلق آفاقا شبابية رحبة

)17(انطالق مؤتمر “عربال 24” في مصر بمشاركة “البا” ممثلة للبحرين
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المنامة - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن توفر دفعة من 
تطعيـــم )فايزر - بيونتك( المطور المضاد 
لفيروس كورونـــا والمتحورات الجديدة 
منه في مراكـــز الرعاية الصحية األولية، 
داعيًة الراغبين في أخذ التطعيم للتوجه 
مباشرًة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم 
اإللكترونـــي  للتســـجيل  الحاجـــة  دون 

لحجز الموعد مسبًقا.
وأكدت وزارة الصحة أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا “كوفيد 
19” مستمرة؛ بهدف الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين ورفع 
منحـــى المناعة لدى الجســـم مـــن خالل التطعيمات المختلفة التي تســـهم في 

توفير الحماية ضد الفيروس وتحوراته.
وأشـــارت وزارة الصحـــة إلـــى أنـــه يمكـــن االطالع علـــى قائمة مراكـــز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة التـــي توفر تطعيـــم فايزر - بيونتـــك المطـــور والبروتوكول 
الخـــاص بـــه مـــن خـــالل زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي التابـــع لـــوزارة الصحـــة 

.healthalert.gov.bh / /:https

“فايزر المطور” اآلن بالمراكز الصحية

“إنجاز البحرين” دربت 350 ألف بحريني خالل 17 عاما

إعالن الفائز بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية 14 ديسمبر

حصة بنت خليفة: أسبوع المنامة يحفز على االبتكار ويخلق آفاقا شبابية رحبة

محمد بن مبارك يشكر األعضاء على جهودهم

اعـــرب محافـــظ العاصمة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، عـــن اعتزازه 
بالشـــراكة المتميـــزة مـــع مؤسســـة إنجاز 
لريـــادة  المنامـــة  أســـبوع  فـــي  البحريـــن 
األعمـــال، وتقدم بالشـــكر الجزيل لرئيس 
ســـمو  البحريـــن  إنجـــاز  إدارة  مجلـــس 
الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة 

على مشاركتها في حفل االفتتاح.
مـــن جانبها، أكـــدت رئيس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة إنجاز البحرين عضـــو المجلس 
األعلـــى للمرأة ســـمو الشـــيخة حصة بنت 
المنامـــة  خليفـــة آل خليفـــة، أن أســـبوع 
تمكيـــن  فـــي  يســـهم  األعمـــال  لريـــادة 
ودعـــم رواد األعمال ودعم المشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، ويحفـــز االبتكار 
ويخلق آفاقا رحبه لدى الشـــباب، ويظهر 
تقديـــر مملكـــة البحرين لمجتمـــع األعمال 

على الصعيدين المحلي والدولي.
وكشفت سمو الشيخة حصة بنت خليفة 
ألقتهـــا  التـــي  الكلمـــة  خـــالل  خليفـــة  آل 
ضمـــن افتتـــاح فعاليـــات أســـبوع المنامة 
لريـــادة األعمال في نســـخته الثامنة، عن 
قيـــام مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن بتدريب 

أكثـــر مـــن 350 ألـــف شـــباب بحريني من 
علـــى  والمراحـــل  المســـتويات  مختلـــف 
مـــدى الســـنوات الــــ 17 الماضيـــة، وذلـــك 
مـــن خـــالل البرامـــج والمبـــادرات الرائدة 
التي تبنتها “إنجاز البحرين”، الرامية إلى 
وضع الركائز واألســـس التي يستند إليها 
الشـــباب البحريني لالنخـــراط في مجال 
فـــي ســـوق  األعمـــال وإدماجهـــم  ريـــادة 

العمل.
المنامـــة  بأســـبوع  ســـموها  وأشـــادت 
لريـــادة األعمـــال الـــذي تنظمـــه محافظة 
العاصمـــة بمشـــاركة العديد مـــن الخبراء 

والمختصيـــن في مجال ريـــادة األعمال، 
يعـــد  الحـــدث  أن  إلـــى  مشـــيرة ســـموها 
فرصـــة مهمـــة أمـــام الشـــباب البحرينـــي؛ 
المحليـــة  التجـــارب  علـــى  لالطـــالع 
والعالمية الناجحة بهدف االستلهام منها 

في مسيرتهم نحو تحقيق أهدافهم. 
ونوهـــت ســـموها بالبرامج التـــي أطلقتها 
الجهـــود  الحكوميـــة ضمـــن  المؤسســـات 
الوطنيـــة الراميـــة لتعزيـــز مجـــال ريـــادة 
األعمال في األوســـاط الشـــبابية بوصفها 
عمليـــة تكاملية تشـــمل مختلف قطاعات 
الدولة، من أبرزها تخصيص المؤسســـات 

المجـــال  هـــذا  فـــي  مناهـــج  التعليميـــة 
تخصـــص  وإضافـــة  الثانويـــة،  للمرحلـــة 
ريـــادة األعمال إلى برامـــج البكالوريوس 
في جامعة البحريـــن، كما أطلق المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بالتعاون مع شـــركة بنفت 
برنامـــج “مســـار” الذي يركـــز على تدريب 
النســـاء في مجـــال التكنولوجيـــا المالية، 
إذ يأتـــي البرنامج ضمن جهـــود المجلس 
فـــي  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  لتحقيـــق 
المهـــن المســـتقبلية خصوصا فـــي مجال 

التكنولوجيا المالية.
البحريـــن”  “إنجـــاز  أن  ســـموها  وبينـــت 
حرصـــت على توجيـــه برامجهـــا الهادفة؛ 
لمختلـــف  األعمـــال  ريـــادة  لتعزيـــز 
المســـتويات التعليمـــة، ومـــن أبـــرز تلـــك 
المبادرات الرائدة هي “برنامج الشـــركة”، 
الذي يوفر التدريب العملي لرواد األعمال 
الشباب من خالل منحهم الفرصة إلنشاء 
واكتســـاب  الخاصـــة،  أعمالهـــم  وإدارة 
معرفة وخبرة واســـعة طوال دورة حياة 
الشـــركة، كمـــا يتعلـــم الشـــباب األســـاليب 
ناشـــئة  شـــركة  وإدارة  إلنشـــاء  الالزمـــة 
ناجحـــة وينتهـــي بهـــم األمر إلـــى تحويل 
أفكارهم البسيطة لمفهوم عمل متكامل.

تـــرأس الممثـــل الخـــاص لجاللـــة الملـــك المعظـــم، رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء جائـــزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بقصر القضيبية أمس، 
االجتمـــاع الرابـــع للـــدورة الرابعـــة لمجلس أمنـــاء الجائزة 
22 – 2025، وشـــكر ســـموه فـــي بدايـــة االجتمـــاع الجهود 
التي يبذلها أعضاء المجلس للســـير بالجائزة نحو تحقيق 

األهداف اإلنسانية السامية التي أنشئت من أجلها.
كمـــا اســـتعرض المجلـــس المقترحـــات واألفـــكار الخاصة 
بتطويـــر االحتفالية الملكية الخاصة بتســـليم الجائزة إلى 
الفائـــز بهـــا، وقـــد كلفـــت األمانـــة العامة بتـــدارس مختلف 
األفـــكار والمقترحـــات التـــي تـــم اســـتعراضها للنظـــر فـــي 

إمكانية تنفيذها، وناقش مقترحات األمانة العامة للجائزة 
بشـــأن موعــــد وترتيبات عقـــد المؤتمر الصحفـــي الخاص 
بإعالن اســـم الفائـــز، واتخذ قرارا بعقـــد المؤتمر الصحفي 
صبـــاح يوم األربعاء 14 ديســـمبر بقصـــر القضيبية، وكلف 

األمانـــة العامـــة باتخـــاذ الترتيبـــات الالزمة إلعـــداد الفيلم 
الميداني الوثائقي الخاص بســـيرة وأعمـــال الفائز. واتفق 
علـــى أن يعقـــد المجلس اجتماعـــه المقبل يـــوم األحد 11 

ديسمبر المقبل.

لمنامة - محافظة العاصمة

المنامة - بنا

“الجمارك” و“الغرفة” توقعان اتفاقية “مستوى الخدمة”
تبسيط اإلجراءات وتوفير أفضل الحلول الجمركية

وقعـــت شـــؤون الجمـــارك وغرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين اتفاقية تضم مستويات 
حديثـــة من الخدمـــات الجمركية لمختلف 
العمـــالء تحـــت مســـمى اتفاقية “مســـتوى 
الخدمة”، بحضور رئيس شـــؤون الجمارك 
الشـــيخ أحمد بن حمد آل خليفة، والنائب 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  لرئيـــس  األول 

البحرين خالد نجيبي.
وبهـــذه المناســـبة، أكد رئيـــس الجمارك أن 
شـــؤون الجمـــارك مســـتمرة بتقديم أفضل 
الممارســـات  أنجـــح  وتحقيـــق  الحلـــول 
الجمركية، مشيرا إلى أن توقيع االتفاقية 
الخدمـــات  أحـــدث  توفيـــر  إلـــى  يهـــدف 
وتنظيم وسائل االتصال وتعزيز العالقات 
مـــع جميـــع الشـــركاء إضافـــة إلى تبســـيط 
األطـــراف،  لـــكل  الجمركيـــة  اإلجـــراءات 
ومـــن منطلق ورغبة الطرفين تســـهم هذه 
االتفاقيـــة بارتقاء مســـتوى األداء المقدم 

للعمـــالء عـــن طريـــق تســـهيل اإلجـــراءات 
الجمركية.

وتهـــدف االتفاقيـــة إلـــى الحصـــول علـــى 
اتفـــاق متبـــادل لضمـــان توفيـــر معلومات 
الحاليـــة  الجمركيـــة  القوانيـــن  بشـــأن 
والمتجـــددة التـــي قد تســـهم فـــي تطوير 
للمصدريـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  كفـــاءة 
المحلييـــن والمســـتوردين، ووضـــع خطـــة 
الدوريـــة  والتقاريـــر  البيانـــات  لتبـــادل 
المشـــتركة بيـــن كال الطرفيـــن إلـــى جانب 
تحقيق األهداف المشـــتركة وتعزيز الثقة 
المتبادلة بينهما لتقديم الخدمات كل في 
مجال اختصاصه لجميع الشحنات البرية 

والجوية والبحرية.
مـــن جهته، أكد النائب األول لرئيس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد نجيبـــي 
الدور الحيوي الذي تلعبه شؤون الجمارك 
بمملكـــة البحرين لخدمة القطـــاع الخاص 

متمثـــاًل بالشـــارع التجـــاري والصناعي بما 
ينعكـــس علـــى تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي 
للمملكـــة، الفًتـــا إلى أن التواصل المســـتمر 
بيـــن غرفـــة البحريـــن وشـــؤون الجمـــارك 
يعكـــس مـــدى التعـــاون والثقـــة المتبادلـــة 
مـــن أجل تحقيق األهداف االســـتراتيجية 
مصلحـــة  فـــي  تصـــب  التـــي  المنشـــودة 
االقتصـــاد الوطني، والـــذي تتجلى صوره 

مـــن خـــالل تخصيـــص عـــدد مـــن ضبـــاط 
االتصال المباشـــرين مـــع “الغرفة” لمعالجة 
أي معوقـــات يتعرض لهـــا القطاع الخاص 
كونهـــا  البحريـــن  مملكـــة  وخـــارج  داخـــل 
لالقتصـــاد  والمحـــرك  األساســـي  الفاعـــل 
الحركـــة  بتطـــور  أســـهم  مـــا  اللوجســـتي، 
اللوجستية في على الصعيد التجاري في 

المملكة بصورة كبيرة.

المنامة - وزارة الداخلية

د. عبداهلل أحمد منصور آل رضي

“حمٌد َبَنى الَبحَريَن َواَحَة ُألَفـٍة”
َصـاِدَحـا َغــــراِمي  ِفي  ُفــــؤاِدي  أْضـَحى 

ـا َقــــْد َحــــَوى أَْن ُيْفـِصَحـا َوُيِرْيــــُد َعـمَّ

َغـاِمـٌر ِبــــَاِدي  َيــــا  ِلَرِضــــِك  ِحـــــبِّي 

َكـْم ُصْغـُت ِفــــْيِك ِمَن الَحـِنـْيِن َمَداِئَحـا

َوأُِرْيــــُد َيـا َبْحــــَريُن ِبـاْسِمــــِك َصاِدًقـا

ــــاِلَحا أَْن أَْمــــَدَح الَمِلـــَك الَعــــِظْيَم الَصّ

َحــــَمٌد َبــــَنى الَبْحــــَريَن َواَحــــَة أُْلـَفـٍة

َوأَْصـَلَحـا الــــِوَداِد  َعَلى  الُقُلوَب  َجـَمــــَع 

َوَســـَعى َحـِثـْيَثــــاً َكي َتُكــــوَن َمَنــــاَرًة

ِلـَتـُفـــــوَق ُكــــلَّ الَعـاَلِمــــيَن َتَساُمـَحـا

َواِحـًدا َفــــَترى َجـِمــــيَع النَّاِس َقـلـَبــــاً 

َما َشـــذَّ َعــــْن ُروِح اإِلَخــــاِء َوَمــــا َنَحــــا

أَْنــــَت َكـَفـْلـَتـَهــــا اَلْدَيــــاِن  ُحـِريَّــــُة 

َقْد َكاَن َنْهُجــــَك ِفي التََّساُمِح َواِضَحــــا

َغـــــَدْت َمــــْدَرَسًة  أَرَســـْيَت  َفَمـَبــــاِدٌئ 

ـــَك َراِبَحــا َوَغــــَدا ِبَهــــا َشْعــــٌب أََحـبَـّ

ِبـَاُدَنـا َتُكــــوَن  ِلَْن  َحــــَرْصَت  َحـَمــــٌد 

ــــَماِء اَلْنَجَحــــا َبــــيَن الَمَمــــاِلِك في الَنّ

َجـَاُلـُه َجــــلَّ  الَعــــرِش  َربِّ  َوِبَفْضــــِل 

َحَمــــٌد أََصــــاَب ِبـَمــــا َنــــَواُه َو أَْفـَلَحــا

َوِخـَصاِلــــِه ِحـلِمــــِه  ِفـــي  َسَمــــا  َمِلٌك 

َراِجَحــــا َعـْقــــَاً  الَعــــرِش  َوَحَبــــاُه َربُّ 

َدأُبـــــُه َفالـَعـَداَلــــِة  َوْعــــدٌل  َحــــْزٌم 

َيْسَمَحــــا َلــــْن  أََذًى  أَو  ُظـْلــــٍم  َوِلَيِّ 

َطـْبُعــــُه َعـُطــــوٌف  َمـِلــــٌك  ـــُه  َلـِكـنَـّ

َيْجـَنَحــــــا َواُلُبـــــوَِّة  ـــِة  ِللـَمَحـبَـّ أَْن 

َرأَفـــــًة أَْمــــٍر  َذاُت  ـــَب  َتَطـلَـّ َفــــإَذا 

أْصَبـَحــــا َعـُطـوَفــــُا  إْنَساَنــــاً  َسَتــــَراُه 

َوارَتَقى الِقـَيــــاَدِة  ِفي  َتـَفــــرََّد  َحـَمــــٌد 

َحى ـــْمَس الُمِضْيَئَة في الضُّ َمْن ُيْنِكُر الشَّ

تعقيًبـــا علـــى مـــا يتـــم تداولـــه بشـــأن 
انتشـــار البعـــوض في بعـــض المناطق، 
أكـــدت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة 
الراميـــة  جهودهـــا  مواصلـــة  الصحـــة 
إلـــى الحـــد من انتشـــار البعـــوض، وأن 
لجدولـــة  وفقـــا  تتواصـــل  الحمـــالت 
العديـــد  تســـتهدف  وقائيـــة  وخطـــط 
مـــن المواقع، حيث يقـــوم المختصون 
بقســـم صحـــة البيئـــة بحمـــالت دورية 
وبشـــكل يومي في جميـــع محافظات 
مملكـــة البحريـــن، لمكافحـــة البعـــوض 
آالت  باســـتخدام  واليرقـــات،  البالـــغ 
الرش والتضبيب الحراري، إلى جانب 
اســـتخدام المبيدات الخاصة للحد من 
انتشـــار البعـــوض، إضافة إلـــى تكثيف 

اآلليات الالزمة لحماية أفراد المجتمع 
خصوًصـــا مـــع العوامل التي قـــد تزيد 
المواســـم  تغيـــر  مثـــل  انتشـــارها  مـــن 
وفصول العام وما يصاحبه من هطول 
األمطـــار وتجمعاتها مـــع الحرص على 
مكافحـــة البـــؤر فـــي أماكـــن تكاثرهـــا 

بشكل مستمر.
ونوهـــت إدارة الصحـــة العامـــة بوزارة 
الصحة باهتمامهـــا البالغ باتخاذ جميع 
اإلجراءات الالزمة على وجه السرعة، 
فـــور تلقيها المالحظات والبالغات من 
قبـــل جميع أفـــراد المجتمع، ومن بينها 
المتعلقة بانتشـــار الحشرات والبعوض 
في بعض المناطق، وذلك حفاًظا على 

الصحة العامة.
كما شـــددت إدارة الصحة العامة على 

أهميـــة التعـــاون مـــن جانـــب الجمهور 
وتعزيز الشـــراكة المجتمعية؛ من أجل 
الحرص على اتبـــاع جميع اإلجراءات 
المناطـــق  فـــي  والمطلوبـــة  الوقائيـــة 
الســـكنية للحـــد مـــن انتشـــار البعوض 

ومسببات تكاثره.

كما أكدت وزارة الصحة أن المختصين 
بقســـم صحـــة البيئـــة يقومـــون وعلى 
مدار الســـاعة بمهام التقصي والكشف 
عن بـــؤر توالد يرقـــات البعوض حيث 
المبيـــدات  باســـتخدام  المعالجـــة  تـــم 
الخاصـــة لمكافحـــة يرقـــات البعـــوض، 

كما تـــم أيًضا مكافحة البعـــوض البالغ 
والتضبيـــب  الـــرش  آالت  باســـتخدام 

الحراري.
ودعـــت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة 
الصحـــة جميع المواطنيـــن والمقيمين 
لضـــرورة االنتبـــاه مـــن تجمـــع الميـــاه 

الراكـــدة فـــي الحاويـــات أو النافورات 
المنزليـــة أو فتحـــات تصريـــف الميـــاه 

غير محكمة اإلغالق.
كمـــا لفتت الـــوزارة إلى ضـــرورة اتباع 
تحـــد  التـــي  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
مـــن انتشـــار البعـــوض والتـــي تهـــدف 
إلـــى التخلص من المياه بشـــكل دوري 
لتفـــادي تكـــون يرقات البعـــوض فيها، 
مشـــددة علـــى أهميـــة نقـــل المخلفات 
إلـــى األماكـــن المخصصـــة لهـــا، وذلـــك 
تفادًيـــا النتشـــار البعوض والحشـــرات 

بالمنطقة.
وأشـــارت إدارة الصحـــة العامة بوزارة 
الصحـــة إلى أنه يمكـــن اإلبالغ عن أي 
مالحظات بهذا الشـــأن، عبـــر االتصال 

بالخط المباشر )66701633(.

المنامة - وزارة الصحة

حمالت يومية لرش البعوض بالمبيدات في المناطق السكنية
تخصيص خط مباشر لإلباغ عن بؤر انتشارها... “الصحة”:

المنامة - وزارة الصحة

قامـــت وزارة الصحـــة بـــرش المبيـــدات الحشـــرية فـــي 
الدائرة األولى )البسيتين والساية وآريف( وذلك بطلب 

ومتابعة العضو البلدي محمد المحمود.
علًما أن الوزارة توفر هذه الخدمة في مختلف المواسم 
وبشـــكل مكثف في موســـم تكاثر الحشرات، حيث يتم 

رش المناطق التي تحتوي على األشجار؛ نظًرا النتشار 
البعوض من خاللها، متقدًما العضو بالشكر الجزيل إلى 
الوزارة لتجاوبها الســـريع مـــع طلباته، وهو نهج الوزارة 
منـــذ تأسيســـها من خـــالل سياســـة األبـــواب المفتوحة 

واالتصاالت المباشرة مع المعنيين بالتنفيذ.

“الصحة” تكافح البعوض في البسيتين

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/11/516030015021.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5160/bahrain/785675.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5160/bahrain/785775.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

Link

P  5

Link

local@albiladpress.com

األربعاء 30 نوفمبر 2022 - 6 جمادى األولى 1444 - العدد 5160
05

المنامة - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن توفر دفعة من 
تطعيـــم )فايزر - بيونتك( المطور المضاد 
لفيروس كورونـــا والمتحورات الجديدة 
منه في مراكـــز الرعاية الصحية األولية، 
داعيًة الراغبين في أخذ التطعيم للتوجه 
مباشرًة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم 
اإللكترونـــي  للتســـجيل  الحاجـــة  دون 

لحجز الموعد مسبًقا.
وأكدت وزارة الصحة أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا “كوفيد 
19” مستمرة؛ بهدف الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين ورفع 
منحـــى المناعة لدى الجســـم مـــن خالل التطعيمات المختلفة التي تســـهم في 

توفير الحماية ضد الفيروس وتحوراته.
وأشـــارت وزارة الصحـــة إلـــى أنـــه يمكـــن االطالع علـــى قائمة مراكـــز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة التـــي توفر تطعيـــم فايزر - بيونتـــك المطـــور والبروتوكول 
الخـــاص بـــه مـــن خـــالل زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي التابـــع لـــوزارة الصحـــة 

.healthalert.gov.bh / /:https

“فايزر المطور” اآلن بالمراكز الصحية

“إنجاز البحرين” دربت 350 ألف بحريني خالل 17 عاما

إعالن الفائز بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية 14 ديسمبر

حصة بنت خليفة: أسبوع المنامة يحفز على االبتكار ويخلق آفاقا شبابية رحبة

محمد بن مبارك يشكر األعضاء على جهودهم

اعـــرب محافـــظ العاصمة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، عـــن اعتزازه 
بالشـــراكة المتميـــزة مـــع مؤسســـة إنجاز 
لريـــادة  المنامـــة  أســـبوع  فـــي  البحريـــن 
األعمـــال، وتقدم بالشـــكر الجزيل لرئيس 
ســـمو  البحريـــن  إنجـــاز  إدارة  مجلـــس 
الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة 

على مشاركتها في حفل االفتتاح.
مـــن جانبها، أكـــدت رئيس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة إنجاز البحرين عضـــو المجلس 
األعلـــى للمرأة ســـمو الشـــيخة حصة بنت 
المنامـــة  خليفـــة آل خليفـــة، أن أســـبوع 
تمكيـــن  فـــي  يســـهم  األعمـــال  لريـــادة 
ودعـــم رواد األعمال ودعم المشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، ويحفـــز االبتكار 
ويخلق آفاقا رحبه لدى الشـــباب، ويظهر 
تقديـــر مملكـــة البحرين لمجتمـــع األعمال 

على الصعيدين المحلي والدولي.
وكشفت سمو الشيخة حصة بنت خليفة 
ألقتهـــا  التـــي  الكلمـــة  خـــالل  خليفـــة  آل 
ضمـــن افتتـــاح فعاليـــات أســـبوع المنامة 
لريـــادة األعمال في نســـخته الثامنة، عن 
قيـــام مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن بتدريب 

أكثـــر مـــن 350 ألـــف شـــباب بحريني من 
علـــى  والمراحـــل  المســـتويات  مختلـــف 
مـــدى الســـنوات الــــ 17 الماضيـــة، وذلـــك 
مـــن خـــالل البرامـــج والمبـــادرات الرائدة 
التي تبنتها “إنجاز البحرين”، الرامية إلى 
وضع الركائز واألســـس التي يستند إليها 
الشـــباب البحريني لالنخـــراط في مجال 
فـــي ســـوق  األعمـــال وإدماجهـــم  ريـــادة 

العمل.
المنامـــة  بأســـبوع  ســـموها  وأشـــادت 
لريـــادة األعمـــال الـــذي تنظمـــه محافظة 
العاصمـــة بمشـــاركة العديد مـــن الخبراء 

والمختصيـــن في مجال ريـــادة األعمال، 
يعـــد  الحـــدث  أن  إلـــى  مشـــيرة ســـموها 
فرصـــة مهمـــة أمـــام الشـــباب البحرينـــي؛ 
المحليـــة  التجـــارب  علـــى  لالطـــالع 
والعالمية الناجحة بهدف االستلهام منها 

في مسيرتهم نحو تحقيق أهدافهم. 
ونوهـــت ســـموها بالبرامج التـــي أطلقتها 
الجهـــود  الحكوميـــة ضمـــن  المؤسســـات 
الوطنيـــة الراميـــة لتعزيـــز مجـــال ريـــادة 
األعمال في األوســـاط الشـــبابية بوصفها 
عمليـــة تكاملية تشـــمل مختلف قطاعات 
الدولة، من أبرزها تخصيص المؤسســـات 

المجـــال  هـــذا  فـــي  مناهـــج  التعليميـــة 
تخصـــص  وإضافـــة  الثانويـــة،  للمرحلـــة 
ريـــادة األعمال إلى برامـــج البكالوريوس 
في جامعة البحريـــن، كما أطلق المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بالتعاون مع شـــركة بنفت 
برنامـــج “مســـار” الذي يركـــز على تدريب 
النســـاء في مجـــال التكنولوجيـــا المالية، 
إذ يأتـــي البرنامج ضمن جهـــود المجلس 
فـــي  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  لتحقيـــق 
المهـــن المســـتقبلية خصوصا فـــي مجال 

التكنولوجيا المالية.
البحريـــن”  “إنجـــاز  أن  ســـموها  وبينـــت 
حرصـــت على توجيـــه برامجهـــا الهادفة؛ 
لمختلـــف  األعمـــال  ريـــادة  لتعزيـــز 
المســـتويات التعليمـــة، ومـــن أبـــرز تلـــك 
المبادرات الرائدة هي “برنامج الشـــركة”، 
الذي يوفر التدريب العملي لرواد األعمال 
الشباب من خالل منحهم الفرصة إلنشاء 
واكتســـاب  الخاصـــة،  أعمالهـــم  وإدارة 
معرفة وخبرة واســـعة طوال دورة حياة 
الشـــركة، كمـــا يتعلـــم الشـــباب األســـاليب 
ناشـــئة  شـــركة  وإدارة  إلنشـــاء  الالزمـــة 
ناجحـــة وينتهـــي بهـــم األمر إلـــى تحويل 
أفكارهم البسيطة لمفهوم عمل متكامل.

تـــرأس الممثـــل الخـــاص لجاللـــة الملـــك المعظـــم، رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء جائـــزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بقصر القضيبية أمس، 
االجتمـــاع الرابـــع للـــدورة الرابعـــة لمجلس أمنـــاء الجائزة 
22 – 2025، وشـــكر ســـموه فـــي بدايـــة االجتمـــاع الجهود 
التي يبذلها أعضاء المجلس للســـير بالجائزة نحو تحقيق 

األهداف اإلنسانية السامية التي أنشئت من أجلها.
كمـــا اســـتعرض المجلـــس المقترحـــات واألفـــكار الخاصة 
بتطويـــر االحتفالية الملكية الخاصة بتســـليم الجائزة إلى 
الفائـــز بهـــا، وقـــد كلفـــت األمانـــة العامة بتـــدارس مختلف 
األفـــكار والمقترحـــات التـــي تـــم اســـتعراضها للنظـــر فـــي 

إمكانية تنفيذها، وناقش مقترحات األمانة العامة للجائزة 
بشـــأن موعــــد وترتيبات عقـــد المؤتمر الصحفـــي الخاص 
بإعالن اســـم الفائـــز، واتخذ قرارا بعقـــد المؤتمر الصحفي 
صبـــاح يوم األربعاء 14 ديســـمبر بقصـــر القضيبية، وكلف 

األمانـــة العامـــة باتخـــاذ الترتيبـــات الالزمة إلعـــداد الفيلم 
الميداني الوثائقي الخاص بســـيرة وأعمـــال الفائز. واتفق 
علـــى أن يعقـــد المجلس اجتماعـــه المقبل يـــوم األحد 11 

ديسمبر المقبل.

لمنامة - محافظة العاصمة

المنامة - بنا

“الجمارك” و“الغرفة” توقعان اتفاقية “مستوى الخدمة”
تبسيط اإلجراءات وتوفير أفضل الحلول الجمركية

وقعـــت شـــؤون الجمـــارك وغرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين اتفاقية تضم مستويات 
حديثـــة من الخدمـــات الجمركية لمختلف 
العمـــالء تحـــت مســـمى اتفاقية “مســـتوى 
الخدمة”، بحضور رئيس شـــؤون الجمارك 
الشـــيخ أحمد بن حمد آل خليفة، والنائب 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  لرئيـــس  األول 

البحرين خالد نجيبي.
وبهـــذه المناســـبة، أكد رئيـــس الجمارك أن 
شـــؤون الجمـــارك مســـتمرة بتقديم أفضل 
الممارســـات  أنجـــح  وتحقيـــق  الحلـــول 
الجمركية، مشيرا إلى أن توقيع االتفاقية 
الخدمـــات  أحـــدث  توفيـــر  إلـــى  يهـــدف 
وتنظيم وسائل االتصال وتعزيز العالقات 
مـــع جميـــع الشـــركاء إضافـــة إلى تبســـيط 
األطـــراف،  لـــكل  الجمركيـــة  اإلجـــراءات 
ومـــن منطلق ورغبة الطرفين تســـهم هذه 
االتفاقيـــة بارتقاء مســـتوى األداء المقدم 

للعمـــالء عـــن طريـــق تســـهيل اإلجـــراءات 
الجمركية.

وتهـــدف االتفاقيـــة إلـــى الحصـــول علـــى 
اتفـــاق متبـــادل لضمـــان توفيـــر معلومات 
الحاليـــة  الجمركيـــة  القوانيـــن  بشـــأن 
والمتجـــددة التـــي قد تســـهم فـــي تطوير 
للمصدريـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  كفـــاءة 
المحلييـــن والمســـتوردين، ووضـــع خطـــة 
الدوريـــة  والتقاريـــر  البيانـــات  لتبـــادل 
المشـــتركة بيـــن كال الطرفيـــن إلـــى جانب 
تحقيق األهداف المشـــتركة وتعزيز الثقة 
المتبادلة بينهما لتقديم الخدمات كل في 
مجال اختصاصه لجميع الشحنات البرية 

والجوية والبحرية.
مـــن جهته، أكد النائب األول لرئيس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد نجيبـــي 
الدور الحيوي الذي تلعبه شؤون الجمارك 
بمملكـــة البحرين لخدمة القطـــاع الخاص 

متمثـــاًل بالشـــارع التجـــاري والصناعي بما 
ينعكـــس علـــى تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي 
للمملكـــة، الفًتـــا إلى أن التواصل المســـتمر 
بيـــن غرفـــة البحريـــن وشـــؤون الجمـــارك 
يعكـــس مـــدى التعـــاون والثقـــة المتبادلـــة 
مـــن أجل تحقيق األهداف االســـتراتيجية 
مصلحـــة  فـــي  تصـــب  التـــي  المنشـــودة 
االقتصـــاد الوطني، والـــذي تتجلى صوره 

مـــن خـــالل تخصيـــص عـــدد مـــن ضبـــاط 
االتصال المباشـــرين مـــع “الغرفة” لمعالجة 
أي معوقـــات يتعرض لهـــا القطاع الخاص 
كونهـــا  البحريـــن  مملكـــة  وخـــارج  داخـــل 
لالقتصـــاد  والمحـــرك  األساســـي  الفاعـــل 
الحركـــة  بتطـــور  أســـهم  مـــا  اللوجســـتي، 
اللوجستية في على الصعيد التجاري في 

المملكة بصورة كبيرة.

المنامة - وزارة الداخلية

د. عبداهلل أحمد منصور آل رضي

“حمٌد َبَنى الَبحَريَن َواَحَة ُألَفـٍة”
َصـاِدَحـا َغــــراِمي  ِفي  ُفــــؤاِدي  أْضـَحى 

ـا َقــــْد َحــــَوى أَْن ُيْفـِصَحـا َوُيِرْيــــُد َعـمَّ

َغـاِمـٌر ِبــــَاِدي  َيــــا  ِلَرِضــــِك  ِحـــــبِّي 

َكـْم ُصْغـُت ِفــــْيِك ِمَن الَحـِنـْيِن َمَداِئَحـا

َوأُِرْيــــُد َيـا َبْحــــَريُن ِبـاْسِمــــِك َصاِدًقـا

ــــاِلَحا أَْن أَْمــــَدَح الَمِلـــَك الَعــــِظْيَم الَصّ

َحــــَمٌد َبــــَنى الَبْحــــَريَن َواَحــــَة أُْلـَفـٍة

َوأَْصـَلَحـا الــــِوَداِد  َعَلى  الُقُلوَب  َجـَمــــَع 

َوَســـَعى َحـِثـْيَثــــاً َكي َتُكــــوَن َمَنــــاَرًة

ِلـَتـُفـــــوَق ُكــــلَّ الَعـاَلِمــــيَن َتَساُمـَحـا

َواِحـًدا َفــــَترى َجـِمــــيَع النَّاِس َقـلـَبــــاً 

َما َشـــذَّ َعــــْن ُروِح اإِلَخــــاِء َوَمــــا َنَحــــا

أَْنــــَت َكـَفـْلـَتـَهــــا اَلْدَيــــاِن  ُحـِريَّــــُة 

َقْد َكاَن َنْهُجــــَك ِفي التََّساُمِح َواِضَحــــا

َغـــــَدْت َمــــْدَرَسًة  أَرَســـْيَت  َفَمـَبــــاِدٌئ 

ـــَك َراِبَحــا َوَغــــَدا ِبَهــــا َشْعــــٌب أََحـبَـّ

ِبـَاُدَنـا َتُكــــوَن  ِلَْن  َحــــَرْصَت  َحـَمــــٌد 

ــــَماِء اَلْنَجَحــــا َبــــيَن الَمَمــــاِلِك في الَنّ

َجـَاُلـُه َجــــلَّ  الَعــــرِش  َربِّ  َوِبَفْضــــِل 

َحَمــــٌد أََصــــاَب ِبـَمــــا َنــــَواُه َو أَْفـَلَحــا

َوِخـَصاِلــــِه ِحـلِمــــِه  ِفـــي  َسَمــــا  َمِلٌك 

َراِجَحــــا َعـْقــــَاً  الَعــــرِش  َوَحَبــــاُه َربُّ 

َدأُبـــــُه َفالـَعـَداَلــــِة  َوْعــــدٌل  َحــــْزٌم 

َيْسَمَحــــا َلــــْن  أََذًى  أَو  ُظـْلــــٍم  َوِلَيِّ 

َطـْبُعــــُه َعـُطــــوٌف  َمـِلــــٌك  ـــُه  َلـِكـنَـّ

َيْجـَنَحــــــا َواُلُبـــــوَِّة  ـــِة  ِللـَمَحـبَـّ أَْن 

َرأَفـــــًة أَْمــــٍر  َذاُت  ـــَب  َتَطـلَـّ َفــــإَذا 

أْصَبـَحــــا َعـُطـوَفــــُا  إْنَساَنــــاً  َسَتــــَراُه 

َوارَتَقى الِقـَيــــاَدِة  ِفي  َتـَفــــرََّد  َحـَمــــٌد 

َحى ـــْمَس الُمِضْيَئَة في الضُّ َمْن ُيْنِكُر الشَّ

تعقيًبـــا علـــى مـــا يتـــم تداولـــه بشـــأن 
انتشـــار البعـــوض في بعـــض المناطق، 
أكـــدت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة 
الراميـــة  جهودهـــا  مواصلـــة  الصحـــة 
إلـــى الحـــد من انتشـــار البعـــوض، وأن 
لجدولـــة  وفقـــا  تتواصـــل  الحمـــالت 
العديـــد  تســـتهدف  وقائيـــة  وخطـــط 
مـــن المواقع، حيث يقـــوم المختصون 
بقســـم صحـــة البيئـــة بحمـــالت دورية 
وبشـــكل يومي في جميـــع محافظات 
مملكـــة البحريـــن، لمكافحـــة البعـــوض 
آالت  باســـتخدام  واليرقـــات،  البالـــغ 
الرش والتضبيب الحراري، إلى جانب 
اســـتخدام المبيدات الخاصة للحد من 
انتشـــار البعـــوض، إضافة إلـــى تكثيف 

اآلليات الالزمة لحماية أفراد المجتمع 
خصوًصـــا مـــع العوامل التي قـــد تزيد 
المواســـم  تغيـــر  مثـــل  انتشـــارها  مـــن 
وفصول العام وما يصاحبه من هطول 
األمطـــار وتجمعاتها مـــع الحرص على 
مكافحـــة البـــؤر فـــي أماكـــن تكاثرهـــا 

بشكل مستمر.
ونوهـــت إدارة الصحـــة العامـــة بوزارة 
الصحة باهتمامهـــا البالغ باتخاذ جميع 
اإلجراءات الالزمة على وجه السرعة، 
فـــور تلقيها المالحظات والبالغات من 
قبـــل جميع أفـــراد المجتمع، ومن بينها 
المتعلقة بانتشـــار الحشرات والبعوض 
في بعض المناطق، وذلك حفاًظا على 

الصحة العامة.
كما شـــددت إدارة الصحة العامة على 

أهميـــة التعـــاون مـــن جانـــب الجمهور 
وتعزيز الشـــراكة المجتمعية؛ من أجل 
الحرص على اتبـــاع جميع اإلجراءات 
المناطـــق  فـــي  والمطلوبـــة  الوقائيـــة 
الســـكنية للحـــد مـــن انتشـــار البعوض 

ومسببات تكاثره.

كما أكدت وزارة الصحة أن المختصين 
بقســـم صحـــة البيئـــة يقومـــون وعلى 
مدار الســـاعة بمهام التقصي والكشف 
عن بـــؤر توالد يرقـــات البعوض حيث 
المبيـــدات  باســـتخدام  المعالجـــة  تـــم 
الخاصـــة لمكافحـــة يرقـــات البعـــوض، 

كما تـــم أيًضا مكافحة البعـــوض البالغ 
والتضبيـــب  الـــرش  آالت  باســـتخدام 

الحراري.
ودعـــت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة 
الصحـــة جميع المواطنيـــن والمقيمين 
لضـــرورة االنتبـــاه مـــن تجمـــع الميـــاه 

الراكـــدة فـــي الحاويـــات أو النافورات 
المنزليـــة أو فتحـــات تصريـــف الميـــاه 

غير محكمة اإلغالق.
كمـــا لفتت الـــوزارة إلى ضـــرورة اتباع 
تحـــد  التـــي  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
مـــن انتشـــار البعـــوض والتـــي تهـــدف 
إلـــى التخلص من المياه بشـــكل دوري 
لتفـــادي تكـــون يرقات البعـــوض فيها، 
مشـــددة علـــى أهميـــة نقـــل المخلفات 
إلـــى األماكـــن المخصصـــة لهـــا، وذلـــك 
تفادًيـــا النتشـــار البعوض والحشـــرات 

بالمنطقة.
وأشـــارت إدارة الصحـــة العامة بوزارة 
الصحـــة إلى أنه يمكـــن اإلبالغ عن أي 
مالحظات بهذا الشـــأن، عبـــر االتصال 

بالخط المباشر )66701633(.

المنامة - وزارة الصحة

حمالت يومية لرش البعوض بالمبيدات في المناطق السكنية
تخصيص خط مباشر لإلباغ عن بؤر انتشارها... “الصحة”:

المنامة - وزارة الصحة

قامـــت وزارة الصحـــة بـــرش المبيـــدات الحشـــرية فـــي 
الدائرة األولى )البسيتين والساية وآريف( وذلك بطلب 

ومتابعة العضو البلدي محمد المحمود.
علًما أن الوزارة توفر هذه الخدمة في مختلف المواسم 
وبشـــكل مكثف في موســـم تكاثر الحشرات، حيث يتم 

رش المناطق التي تحتوي على األشجار؛ نظًرا النتشار 
البعوض من خاللها، متقدًما العضو بالشكر الجزيل إلى 
الوزارة لتجاوبها الســـريع مـــع طلباته، وهو نهج الوزارة 
منـــذ تأسيســـها من خـــالل سياســـة األبـــواب المفتوحة 

واالتصاالت المباشرة مع المعنيين بالتنفيذ.

“الصحة” تكافح البعوض في البسيتين

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/11/516030015021.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/5160/bahrain/785773.html



