
ك�صف���ت رئي�س ق�ص���م تنظيم امله���ن ال�صحية بالهيئة 
الوطني���ة لتنظيم امله���ن واخلدمات ال�صحي���ة “نهرا” لينا 
القا�ص���م يف ت�رصي���ح ل�”البالد” عن توج���ه لإخ�صاع مزيد من 
العامل���ن يف احلق���ل الطب���ي لالمتحان���ات ك����رط ملنحهم 
تراخي����س مزاولة املهنة.  واأو�صح���ت اأن 418 ترخي�صاً قد 
منح حلملة �شه���ادات التمري�ص، فيما ج���رى ترخي�ص 378 

طبيباً، و81 �شيدلياً يدخلون �شوق العمل يف البحرين للمرة 
الأولى، وكذلك جرى من���ح 1120ترخي�شاً للممار�شة املهن 
املعاون���ة. وحتدث���ت القا�ش���م عن زي���ادة ملحوظ���ة يف عدد 
طلب���ات الرتاخي�ص املقدم���ة من الراغب���ن مبزاولة املهن 
الطبية، مرجعة الزيادة املطردة اإلى ما ت�شهده اململكة من 
طف���رة يف تاأ�صي�س املوؤ�ص�صات ال�صحية. ولفتت اإلى اأنه قد 
مت الك�شف ع���ن زيف املوؤهالت الطبي���ة واخلربات اخلا�شة 

ب�12 حالة. 
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�أرباح  دينار  مليون   2.3
للتاأمني” �لكويتية  “�لبحرينية 

ال�شي���ف - الكويتية للتاأم���ن: اأعلنت 
ال�رك���ة البحريني���ة الكويتي���ة للتاأمن عن 
حتقيقه���ا اأرباح���ا �شافي���ة خ���الل االأ�شهر 
الت�شعة االأولى من العام اجلاري بلغت 2.3 
ملي���ون دينار مقابل 2.6 ملي���ون دينار يف 

الفرتة نف�شها من العام املا�شي.

حريق �أنبوب �لنفط عمل �إرهابي خطري بتوجيه �إير�ين
الهدف منه الإ�صرار بامل�صالح العليا... وزير الداخلية:

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: قال���ت وزارة 
الداخلي���ة يف بي���ان اأ�شدرت���ه اأم����ص اإن رج���ال 
الدف���اع امل���دين وبالتع���اون مع فري���ق االأمن 
وال�صالمة ب�رصكة نفط البحرين “بابكو” متكنوا 
م���ن اإخم���اد احلريق، ال���ذي اندلع م�ش���اء اأم�ص 
االأول اإثر انفجار يف اأحد اأنابيب النفط بالقرب 
م���ن قرية ب���وري، فيم���ا انتقل الفري���ق وزير 
الداخلية الرك���ن ال�شيخ را�شد ب���ن عبداهلل اآل 
خليف���ة، يرافقه رئي�ص االأم���ن العام وعدد من 
امل�شوؤول���ن االأمني���ن، اإلى املوق���ع، ملتابعة 
جهود الدفاع املدين يف ال�شيطرة على احلريق 
واإمتام عملية التربيد، منًعا ال�شتعاله جمدًدا.  

واأو�ش���ح وزير الداخلية اأن الدفاع املدين، 
تعامل مع احلريق من���ذ اللحظة االأولى ومتكن 
م���ن ال�شيط���رة علي���ه يف وقت قيا�ش���ي، وهلل 
احلم���د مل ي�شفر احلريق ع���ن اأي خ�شائر ب�رية، 
معرًبا ع���ن �شك���ره وتقديره للجه���ات االأمنية 
املعنية و�رك���ة “بابك���و” وللمواطنن الذين 

تعاونوا معهم.
واأك���د الوزي���ر اأن احل���ادث م���ن االأعم���ال 
التخريبي���ة وهو عم���ل اإرهابي خط���ري، الهدف 
منه االإ�رار بامل�شال���ح العليا للوطن و�شالمة 
النا����ص، م�شيًف���ا اأن االأح���داث االإرهابية التي 

ت�شهده���ا البحري���ن يف الف���رتة االأخ���رية، تتم 
م���ن خ���الل ات�ص���الت وتوجيه���ات مبا�رصة من 
اإي���ران، منوًها اإلى اأن اأم���ن و�شالمة املواطنن 

واملقيمن اأولوية ق�شوى، واأن وزارة الداخلية 
ال تاأل���و جه���ًدا يف �شبي���ل حف���ظ االأمن 

وحماية ال�شالمة العامة.  

بعد ح�صور افتتاح متحف اللوفر اأبوظبي

جاللة �مللك يعود �إلى �أر�ض �لوطن

املنام���ة - بن���ا: ع���اد عاه���ل الب���الد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة اإلى اأر�ص الوطن قادما من دولة 
االإم���ارات العربية املتحدة ال�شقيقة بعد 
زيارة ح����ر خاللها حف���ل افتتاح متحف 

اللوف���ر اأبوظب���ي، تلبي���ة لدع���وة كرمية 
تلقاه���ا جاللته م���ن ويل عه���د اأبوظبي، 
نائب القائ���د االأعلى للق���وات امل�شلحة 

اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
2بن زايد اآل نهيان.

ترخي�ض  418 ممر�ضا و378 طبيبا يف 2017

و�ل�ضعودية �لبحرين  بني  �لنفط  �إمد�د�ت  عودة  “بابكو”: 
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• وزير الداخلية متفقدا موقع حريق اأنبوب النفط يف بوري	

الرف���اع - بابكو: اأعلنت �رك���ة “بابكو” ا�صتئناف 
اإم���دادات النفط بن ال�شعودي���ة والبحرين خالل فرتة 
زمني���ة قيا�شي���ة، وبدء مع���دالت ال�شح���ب التدريجي، 
وذلك بف�شل جهود العاملن يف �ركتي بابكو وارامكو 

ال�شعودية.
وتوقعت ال�رك���ة يف بيان �شح���ايف ا�شدرته اأم�ص 
ا�شتئن���اف اإم���دادات النفط وفق املع���دالت املعتادة 
وح�ش���ب متطلب���ات امل�شفاة  خالل الف���رتة الق�شرية 

القادمة.

واعرب���ت “بابكو” عن �شكرها اإلى وزارة الداخلية، 
وجمي���ع اأطقم االأم���ن وال�شالمة ورج���ال الدفاع املدين 
وفري���ق العمل باملوقع على اجله���ود اجلبارة التي مت 
بذلها م���ن اأجل ا�شتئناف عمليات اإم���داد النفط بهذه 

الكفاءة العالية وعدم وقوع اأية اإ�شابات.
كما توجه���ت ال�ركة بال�شكر ال���ى اأهايل املنطقة 
عل���ى ا�شتجابته���م الفوري���ة وتعاونه���م الفع���ال م���ع 
االأجه���زة املعنية مم���ا اأثمر عن جناح جه���ود ال�شيطرة 

على احلريق يف زمن قيا�شي.

9 8

راشد آل خليفة 
يقهر الصحراء 
بمزارع الجزيرة 

21الخضراء

• جاللة امللك لدى عودته اإلى اأر�ص الوطن	

التبادل  دولر  مليون   70
التجاري البحريني الرو�صي 

         اأمل احلامد من �ساحية ال�سيف

توّق���ع �شفري رو�شي���ا االحتادية ل���دى اململكة 
فاجيف غاراييف ارتفاع قيمة التبادل التجاري بن 
ب���الده والبحرين لي�شل اإلى نحو 70 مليون دوالر يف 
الع���ام املقبل 2018، نظًرا لتوقي���ع عدة اتفاقيات 

بن اجلانبن.
واأو�ش���ح اأن التب���ادل التج���اري ب���ن البلدين 
جت���اوز ال� 60 ملي���ون دوالر يف العام املا�شي، فيما 

11و�شل منذ عامن اإلى 15.3 مليون دوالر.
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جاللــة امللـــك يعـــــود اإلـــى اأر�ض الوطــــن
بعد زيارة الى اأبوظبي

املنام���ة -بن���ا: ع���اد عاه���ل الب���الد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة اإلى اأر�س 
الوطن قادما من دولة االإمارات العربية املتحدة 
ال�شقيق���ة بعد زي���ارة ح�رض خاللها حف���ل افتتاح 
متح���ف اللوف���ر اأبوظب���ي، تلبي���ة لدع���وة كرمية 

تلقاها جاللته من ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد 
االأعلى للق���وات امل�شلح���ة اأخيه �شاح���ب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان.
وكان جالل���ة امللك قد غادر دول���ة االإمارات 
العربي���ة املتحدة ال�شقيقة حي���ث كان يف مقدمة 

مودع���ي جاللت���ه ل���دى مغادرت���ه مط���ار اأبوظبي 
ال���دويل ويل عه���د اأبوظبي نائب القائ���د االأعلى 
للق���وات امل�شلحة اأخ���وه �شاحب ال�شم���و ال�شيخ 
حممد بن زاي���د اآل نهيان، ورئي����س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�ش���ة زايد ب���ن �شلط���ان اآل نهي���ان لالأعمال 

اخلريي���ة واالإن�شاني���ة، رئي����س جمل����س اأبوظب���ي 
الريا�ش���ي اأخ���وه �شم���و ال�شي���خ نهيان ب���ن زايد 
اآل نهي���ان، و�شف���ري مملك���ة البحرين ل���دى دولة 
االإمارات العربية املتحدة حممد بن حمد املعاودة 

واأع�شاء ال�شفارة البحرينية.

• جاللة امللك لدى عودته الأر�س الوطن	

التدريب املهني يفتح اآفاًقا وا�سعة لتوظيف املواطنني

البحرين تهنئ الرئي�سني املغربي والتون�سي 

الرميحي يعلن عن موؤمتر “دور الإعالم يف مكافحة الإرهاب”

بحث تعزيز التعاون الفني مع جمعية معاهد التدريب اخلا�شة... حميدان:

مبنا�شبة تاأهل منتخب بالدهما ملونديال رو�شيا

ينظمه “التنمية ال�شيا�شية” 6 دي�شمرب لبلورة اإ�شرتاتيجية عربية �شاملة 

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
االجتماعية: التقى وزير العم���ل والتنمية االجتماعية 
جمي���ل حمي���دان، يف مكتب���ه، رئي����س جمل����س اإدارة 
اجلمعية البحرينية الأ�شحاب معاهد التدريب اخلا�شة 
اأحم���د العبيديل، وذلك بح�شور اأع�ش���اء جمل�س اإدارة 
اجلمعية. وخالل اللق���اء، مت ا�شتعرا�س اجلهود التي 
تق���وم بها اجلمعي���ة من اأجل امل�شاهم���ة يف النهو�س 
بهذا القط���اع املهم واحليوي والتع���اون مع اجلهات 
املعنية لتطويره وفق اأحدث املعايري التي تتنا�شب 
ومتطلبات هيئ���ة �شمان جودة التدري���ب والتعليم، 
اإ�شاف���ة اإلى ا�شتعرا����س الربام���ج واالأن�شطة املزمع 
تنفيذه���ا من قب���ل اجلمعية خ���الل الف���رتة القادمة، 
وبح���ث �شب���ل تعزي���ز التع���اون الفني بني ال���وزارة 

واجلمعية لتحقيق اأهدافهما وم�شاهمتهما امل�شرتكة 
لالرتق���اء مب�شاريع تنمي���ة املوارد الب�رضي���ة الوطنية 
يف �ش���وق العم���ل. واأكد حمي���دان اأهمية ال���دور الذي 
تلعبه موؤ�ش�ش���ات التدريب اخلا�ش���ة وم�شاهمتها يف 

تطوي���ر ق���درات ومهارات الق���وى العامل���ة الوطنية 
وف���ق متطلبات اأ�شحاب العمل، الفًتا اإلى اأن القيادة 
ا بالتدري���ب املهني  الر�شي���دة ت���ويل اهتماًم���ا خا�شًّ
ال���ذي يفتح اآفاًق���ا وا�شعة لزيادة مع���دالت توظيف 

املواطنني يف القطاعات االإنتاجية املختلفة، م�شيًفا 
اأن ا�شرتاتيجي���ة احلكومة تهدف اإل���ى تنمية وتطوير 
خدم���ات التدريب يف البحرين م���ن اأجل اإيجاد �شناعة 
تدريبي���ة متكاملة جتعل من اململكة مرك���ًزا اإقليميًّا 

للتدريب وتنمية املوارد الب�رضية.
ولفت حميدان اإل���ى اأن الوزارة من خالل ال�رضاكة 
والتع���اون امل�شتم���ر م���ع )متك���ني(، باالإ�شاف���ة اإلى 
اجله���ات ذات العالقة بالتدريب املهني، ت�شعى اإلى 
تنفيذ هذه التوجهات، والنهو�س مب�شتوى التدريب 
املتخ�ش����س والتاأهي���ل م���ن خالل ط���رح برامج ذات 
ج���ودة عالي���ة ومتوافقة مع املعايري الت���ي و�شعتها 
هيئة �شم���ان اجلودة، وتلبي متطلب���ات وم�شتجدات 

�شوق العمل.

ال�شيا�شي���ة:  للتنمي���ة  البحري���ن  معه���د   – املنام���ة 
اأعل���ن وزي���ر �ش���وؤون االإعالم، رئي����س جمل�س اأمن���اء معهد 
البحري���ن للتنمي���ة ال�شيا�شي���ة علي الرميح���ي عن تنظيم 
املعه���د موؤمت���ر “دور االإعالم يف مكافح���ة االإرهاب”، يوم 
6 دي�شم���رب 2017م؛ يف مركز املوؤمترات بفندق اخلليج؛ 
مب�شاركة نخبة من ال�شيا�شيني واالإعالميني واالأكادمييني 
وامل�شوؤول���ني االأمنيني يف مملكة البحري���ن ودول جمل�س 
التع���اون اخلليجي والدول العربي���ة. و�شّدد الرميحي على 
اأن جه���ود مكافح���ة االإرهاب والتط���رف يف الوطن العربي 

والعامل ككل لن توؤتي ثمارها اإذا متت مبعزل عن التعاون 
والتن�شي���ق وفق روؤية �شاملة وذات اأبع���اد متعددة اأمنيًّا، 
���ا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا؛ بحيث تاأخذ يف  و�شيا�شيًّا، واإعالميًّ
االعتبار كاف���ة التحديات التي ي�ش�كله���ا االإرهاب وت�شع 
اآلي���ات مرنة للتعاون يف مكافحته ع���رب خطوات واإجراءات 
عملي���ة وفعالة تتنا�شب مع خط���ر االإرهاب املتزايد. واأكد 
اأهمي���ة الدور املح���وري لالإعالم يف مواجه���ة االإرهاب؛ من 
خالل تنمي���ة الوعي بخط���ورة االإرهاب و����رضورة مواجهته 
وعدم توفري حا�شن���ات للرتويج لالأفكار املتطرفة؛ الفًتا 

اإلى اأهمية اخلطاب االإعالمي الواعي وامل�شتنري يف ت�شييق 
اخلن���اق على االإره���اب ومنابعه الفكري���ة واالإيديولوجية.  
واأ�شار اإلى اأن املوؤمتر ياأتي لي�شب يف اإطار جهود البحرين 
يف مكافح���ة االإره���اب وم�شان���دة اجله���ود الدولية يف هذا 
املجال، معرًبا عن تطلعه اأن ي�شهم يف  بلورة ا�شرتاتيجية 
اإعالمي���ة عربية �شاملة ملواجهة لالإره���اب تعمل على رفع 
م�شت���وى الوعي بخط���ر االإرهاب وكيفي���ة الت�شدي له من 
خ���الل خطاب اإعالمي تنويري ين����رض ويعزز ثقافة الت�شامح 

والو�شطية واالعتدال يف املجتمع.

• حميدان ملتقًيا رئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية	

• علي الرميحي	

مجلس الرئيس... 
عرس “األهلية”

برعاية كرمية من رئي�س الوزراء 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي االأم���ري 
اآل خليفة حفظه  خليفة بن �شلمان 
االأهلية  اجلامعة  حتتفل  ورعاه  اهلل 
كوكبة  بتخريج  االأح��د  اليوم  م�شاء 
جديدة من طلبتها وطالباتها و�شط 
اأجواء فرحة وابتهاج وفخر واعتزاز، 
العلم  راعي  هو  احلفل  راعي  حيث 
البحرين  نه�شة  وب��اين  والتعليم 
ب��اأن  �شموه  ي��وؤم��ن  حيث  احلديثة، 
املطلوب  الزاوية  حجر  هو  االن�شان 
وطنه،  ي��خ��دم  لكي  ج��ي��دا  اإع����داده 
ربوعها  ويحر�س  بالده،  عن  ويذود 
بوعي واإدراك وقدرة على التعاطي 
حتقيقا   املتقدمة  االمم  بلغة  معها 
للرفعة واالزدهار. ولعل يف تكليف 
كبده  لفلذة  ال��وال��د   االأم���ري  �شمو 
املحافظة  حمافظ  ال��غ��ايل  حفيده 
بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  اجلنوبية 
وعلى  اهلل  ح��م��اه  خليفة  ب��ن  علي 
خارج  االأغ��ر  اجل��د  وج��ود  من  الرغم 
حر�س  جديد  من  يوؤكد  اإمنا  الديار 
وج��ود  على  ال����وزراء  رئي�س  �شمو 
قيمة كبرية ممثلة ل�شموه �شخ�شًيا 
املبارك  احل��دث  مقدمة  يف  لتكون 
من حيث ان الدعم ال�شامي من لدن 
اأحد  من  يتحقق  ان  له  الب��د  �شموه 
ب�شائر االأمل  جنل االبن البار لوالده 
الكرمي نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
بن  خليفة  ب��ن  علي  ال�شيخ  �شمو 
الذي  اهلل  وفقه  خليفة  ال  �شلمان 
الوالد  الرئي�س  مدر�شة  يف  تعلم 
ارقى علوم املعرفة والريادة، واأدق 
املواكبة  بالقيم  التم�شك  خ�شال  
لالأ�شالة واملعا�رضة. وها نحن اليوم 
باأغلى  احلفل  راعي  ممثل  ن�شتقبل 
�شاهدين  اال�شتقبال  مرا�شم  واأع��ز 
ع��ل��ى ذل����ك ال��ع��ر���س االأك���ادمي���ي 
بن  خليفة  ال�شيخ  و�شمو  الكبري 
اخلريجني  اخ��وان��ه  ي�شافح  ع��ل��ي 
واخلريجات، ما�ضيا على �رساط الأب 
ال��ك��رام،  اخلليفية  واال����رضة  واجل��د 
معنا  ويرفعون  اأزرن��ا،  من  ي�شدون 
يف  مرفرفة  احلبيب  الوطن  راي��ات 
اللفيف  ذلك  لنا  وخمرجة  االأع��ايل، 
ب�شائر  رم��وز  وبناتها  اأبنائنا  م��ن 
اململكة  وك��ن��وز  وط��ن��ن��ا،  اخل��ري يف 

الفتية يف ريعان �شبابها.          
ان اجلامع����ة االهلية لوال حر�س 
االأب الوال����د خليفة بن �شلمان على 
رعاية هذا احلدث العلمي كل عام ما 
كان لن����ا ان نتبواأ تلك املكانة التي 
حظينا بها كاأك����ر اجلامعات تقدما 
يف العامل العربي، واأبرزها مكانة يف 
م�شام����ري اجلودة والبح����ث العلمي، 
وامل�شارك����ة م����ع رم����وز التنوي����ر يف 
الع����امل، الإنتاج اجي����ال ذهبية نفخر 
به����ا، ونرجو لها مزي����دا من التفوق 
واالبت����كار يف �شبي����ل وط����ن ارق����ى 
ومكانة اعلى، ف�شكرا لك يا�شاحب 
ال�شمو على دعمك الدائم لنا، وعلى 
حر�شك ال�شامي علينا لنكون هكذا، 
اأبناء خمل�ش����ني، وعلم����اء مبدعني، 
فالوطن الغايل ي�شتح����ق.  و�شبابنا 
الواعد، على الوعد دائما، ينهل من 
علمكم، ملبي����ا الأمالكم وتطلعاتكم، 

واهلل املوفق وامل�شتعان.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

 املنامة-بنا: بعث عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة  ورئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة ب���ن �شلمان 
اآل خليف���ة وويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، برقيات تهنئة الى 
رئي�س اجلمهوري���ة التون�شية ال�شقيقة الباجي قائد 
ال�شب�ش���ي، مبنا�شبة تاأهل املنتخ���ب التون�شي لكرة 

القدم اإلى مونديال رو�شيا 2018.
واأع���رب جالل���ة امللك و�شاح���ب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد يف 
برقياتهم عن خال�س تهانيهم وتقديرهم مل�شتوى 
املنتخ���ب التون�ش���ي ال�شقي���ق واعجابه���م ب���االأداء 
املتمي���ز الذي قدم���ه الالعب���ون خ���الل الت�شفيات 
االفريقي���ة املوؤهل���ة اإل���ى كاأ�س الع���امل متمنني ان 
امل�رضف���ة  م�شريت���ه  التون�ش���ي  املنتخ���ب  يوا�ش���ل 

ومتثيل الكرة العربية خري متثيل يف النهائيات. كما 
بع���ث عاهل الب���الد و�شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء و�شاح���ب ال�شمو امللك���ي ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 
برقيات تهنئ���ة الى اأخيهم مل���ك اململكة املغربية 
ال�شقيق���ة �شاح���ب اجلاللة امللك حمم���د ال�شاد�س، 
مبنا�شب���ة تاأهل املنتخب املغربي لك���رة القدم اإلى 
موندي���ال رو�شي���ا 2018 بعده ف���وزه على منتخب 

�شاح���ل العاج. واأعرب جاللة املل���ك و�شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س ال���وزراء و�شاحب ال�شمو امللكي ويل 
العه���د عن خال����س تهانيه���م و تقديرهم مل�شتوى 
منتخب اململكة املغربية ال�شقيقة واعجابهم باالأداء 
املتمي���ز الذي قدم���ه الالعب���ون خ���الل الت�شفيات 
االفريقي���ة املوؤهلة اإل���ى كاأ�س الع���امل، متمنني اأن 
يوا�شل املنتخب املغربي م�شريته امل�رضفة ومتثيل 

الكرة العربية خري متثيل يف النهائيات.
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نيسان أكس-تريل 2018 الجديد.

اسلك درب الريادة.

ج���ه���ود م��ل��ح��وظ��ة ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق ال��رف��ع��ة واالزده��������ار ل��ل��م��ن��ام��ة وال�����س��ع��ودي��ة

نقدر عطاء رجاالت القبيلة يف جماالت التنمية كافة 
 زار جمل�س “بني خالد” مبعية �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي... �سمو حمافظ  اجلنوبية:

املنام���ة - بنا: قام حماف���ظ املحافظة اجلنوبية 
�سم���و ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة و�سمو ال�سيخ 
عي�سى بن عل���ي اآل خليفة بزيارة قبيلة بني خالد يف 
منطق���ة )عنك( باململك���ة العربي���ة ال�سعودية حيث 

التقى �سموه اأفراد القبيلة ورّواد املجل�س.
واأ�ساد �سموه مبا متثله املجال�س من اأهمية بالغة 
يف ت���راث االآب���اء واالأجداد على م�ست���وى دول جمل�س 
تع���اون اخلليج العربي وم���ا ت�سكله م���ن قَيم عربية 
اأ�سيل���ة تدعو اإلى تن�سئة االأبن���اء التن�سئة ال�سحيحة 
الت���ي تكر�س يف نفو�سهم م���كارم االأخالق والعادات 

العربية االأ�سيلة والقَيم االإ�سالمية الر�سينة.
وخ���الل الزي���ارة، اأ�ساد �سمو حماف���ظ املحافظة 
اجلنوبي���ة مبا يقوم به اأف���راد قبيلة بني خالد يف كل 
م���ن مملك���ة البحرين واململك���ة العربي���ة ال�سعودية 

م���ن جهود وطنية خمل�سة ت�سه���م يف حتقيق الرفعة 
واالزدهار لكال البلدين، مقدراً عطاء رجاالت القبيلة 
يف كاف���ة جم���االت التنمي���ة، وق���د تب���ادل �سموه مع 
اأف���راد القبيل���ة ورّواد جمل����س بني خال���د االأحاديث 
واملوا�سيع االجتماعية والودية. ومن جانبهم، اأ�ساد 
اأف���راد قبيلة بني خالد بزيارة �سمو ال�سيخ خليفة بن 
علي اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية ملجل�سهم 
وحر�س���ه عل���ى تعمي���ق اأوا����ر التوا�س���ل وتعزي���ز 
الزيارات املتبادلة بني املجال�س وااللتقاء بالنا�س، 
م�سريي���ن اإلى اأن هذا النهج يف التوا�سل هو الركيزة 
االأ�سا�سي���ة التي تنتهجها العائل���ة املالكة يف مملكة 
البحري���ن والتي ورثته���ا اأباً عن ج���د وتعك�س اأ�سالة 
املجتم���ع البحريني االأ�سيل يف احلفاظ على اخل�سال 

احلميدة ومكارم االأخالق.

وزير اخلارجية ي�سارك يف اإحياء يوم الهدنة بال�سفارة الربيطانية
ت�سكيل فرق طوارئ ملو�سم االأمطار يف كل بلدية

تنفيًذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء... اأبو الفتح: 

املنام���ة - وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين: قال وكيل �س���وؤون البلديات 
يف وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العم���راين نبيل اأبوالفت���ح اإن البلديات االأربع انتهت 
من ت�سكيل فرق عمل الطوارئ ملتابعة ملف االأمطار، 
واإنه مت تق�سيم العمل ح�سب اخلطة التي مت و�سعها 
بالتن�سيق مع “االأ�سغال” و”البلديات” اإلى ق�سمني.

واأو�س���ح اأبوالفت���ح اأن م�سوؤويل ال���وزارة قاموا 
���ا لالطالع على اال�ستعدادات ملو�سم  بالنزول ميدانيًّ
االأمط���ار، ح�س���ب توجيه���ات رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
والعمل على و�سع خطة متكاملة وحتديد املتطلبات 
واالأولوي���ات ح�سب خطة العمل، م�سرًيا اإلى اأن العمل 
مت تق�سيمه اإلى ق�سمني”. وذكر اأن الق�سم االأول من 
اخلطة يتعلق باالأ�سغ���ال ومهمته ال�سوارع الرئي�سية 
والعامة والق�س���م الثاين متعل���ق بالبلديات ومهمته 
ال�سوارع الداخلية واالأحي���اء الداخلية، م�سرًيا اإلى اأنه 
مت تق�سيم املناطق اإلى اأربع ح�سب النطاق اجلغرايف 

لكل بلدية من البلديات واالأمانة )اأمانة العا�سمة(.
واأ�س���اف “يدير عمليات غ���رف الطوارئ يف كل 
بلدية املدير الع���ام الذي قام بدوره بت�سكيل فريق 
الإدارة العمليات يف البلدي���ة مهمته متابعة البالغات 
عل���ى م���دار ال�ساع���ة والقي���ام بعمليات �سف���ط مياه 
االأمط���ار املتجمعة ح�سب االأولويات التي مت و�سعها 
يف اخلط���ة”. واأردف “لقد مت ط���رح مناق�سة لتوفري 

�سهاريج ل�سفط مياه االأمطار )100 �سهريج( توزع 
ح�س���ب اخلطة التي مت و�سعها م���ع البلديات كما مت 
توف���ري عدد م���ن امل�سخات )20 م�سخ���ة( التي يتم 
اال�ستعان���ة بها يف �سفط املي���اه واأنابيب مرنة لنقل 

املياه اإلى ال�ساحات املفتوحة من نقاط جتمعها”.
وتاب���ع “كما مت طرح مناق�س���ات داخلية يف كل 
بلدي���ة )احتياًط���ا( يف ح���ال احلاج���ة اإليه���ا”، موؤكًدا 
اأن هن���اك تن�سيًق���ا كامالً ب���ني االأ�سغ���ال والبلديات 
لال�ستعداد ملو�س���م االأمطار، حيث قامت )االأ�سغال( 
بتنظيف قنوات ال�رف وه���ي عملية اآلية تتم طوال 
العام، ولك���ن ا�ستعداًدا ملو�سم االأمط���ار يتم عملية 

التاأكد من جاهزية قنوات ال�رف و�سالمتها.
وب�ساأن فرق الطوارئ يف كل بلدية قال اأبوالفتح 
“قامت كل بلدي���ة بت�سكيل فريق ط���وارئ ملبا�رة 
العم���ل والتاأكد م���ن اال�ستعدادات وزي���ارة املواقع 
وحتديد االحتياجات كما مت ت�سكيل فرق اإعالمية من 
مهامها الرئي�سية ا�ستقب���ال البالغات وحتويلها اإلى 

املعنيني.

•  نبيل اأبوالفتح	

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: �سارك وزير 
اخلارجي���ة ال�سيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل 
خليف���ة، يف اإحي���اء ذكرى ي���وم الهدنة والذي 
نظمت���ه �سفارة اململك���ة املتحدة لدى مملكة 
اأم����س، تخلي���ًدا لذك���رى اجلن���ود  البحري���ن، 
الربيطاني���ني وجنود ال���دول احلليفة االأخرى 
�سحايا احلرب���ني العامليتني االأولى والثانية 

وال�راعات االأخرى.
الهدن���ة  اإحي���اء ذك���رى  ب���داأت مرا�س���م 
بدقيقت���ي �سم���ت، ثم ق���ام وزي���ر اخلارجية 
بو�سع اأكاليل الزهور على الن�سب التذكاري 

للجنود الذين �سقط���وا خالل احلرب العاملية 
االأول���ى و�سح���وا باأرواحه���م ف���داًء لوطنهم، 
معرًبا ع���ن خال�س التع���ازي واملوا�س���اة اإلى 
اململك���ة املتح���دة ال�سديقة به���ذه الذكرى 
املوؤمل���ة الت���ي تذك���ر الع���امل اأجم���ع مباأ�ساة 
���ا وت�سافًرا  اإن�ساني���ة ت�ستدع���ي تكاتًفا دوليًّ
لكافة اجلهود م���ن اأجل عدم تكرارها والعمل 
عل���ى اإر�س���اء االأمن وال�س���الم يف خمتلف اأنحاء 
الع���امل وتعزي���ز التعاي�س وتوطي���د التعاون 
بني كل الدول مبا يحق���ق اال�ستقرار والرخاء 

للجميع.
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و“الدفاع املدين” نثمن جهود رجال “الداخلية” 

البحرين تتعر�ض لهجمات اإرهابية مدعومة من اخلارج

لنجاحهم يف ال�سيطرة على حريق الأنبوب... احلايكي: 

نثق يف قدرة ال�سلطات على �سبط املتورطني وتقدميهم للعدالة... املال: 

الق�سيبية - جمل�س النواب: اأعربت 
النائب روؤى احلايكي ع����ن بالغ تقديرها 
جله����ود وزارة الداخلي����ة بقي����ادة الوزير 
الفري����ق الركن ال�سي����خ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليف����ة، وكذلك جهود رج����ال الدفاع 
املدين وجناحهم يف ال�سيطرة على انفجار 
اأنب����وب النف����ط ال����ذي وقع بالق����رب من 

بوري.  
وقال����ت احلايك����ي: “ه����ذه اليقظ����ة 
الأمنية والتحركات ال�رسيعة للحفاظ على 
اأم����ن و�سالم����ة املواطن����ني ويف �ساع����ات 
متاأخ����رة م����ن الليل ما ه����ي اإل دليل على 
ما تتمتع به مملكة البحرين من ا�ستعداد 
وجاهزية حلماية اأرا�سيها ومن عليها من 
اأي خط����ر مفاج����ئ”.   واأ�ساف����ت: “كانت 

خط����وات رج����ال الداخلية ورج����ال الدفاع 
ا تدارك����ت الأحداث،  امل����دين �رسيعة ج����دًّ
كما وكانت خطة الإخ����الء والإيواء ل�سكان 
املنطقة املحيطة مبوق����ع احلريق ناجحة 

على جمي����ع امل�ستويات الأم����ر الذي اأدى 
لل�سيطرة على احلريق من غري اأي خ�سائر 
ب�رسي����ة مع العلم باأن احلري����ق كان خميًفا 
وكب����رًيا و�رسع����ة انت�س����اره كان����ت عالي����ة 

بح�سب ما و�سفه النا�س”. 
ونّوه����ت احلايك����ي اأن حر�����س وزير 
الداخلي����ة على التواجد يف منطقة احلريق 
بع����د دقائ����ق فقط م����ن انفج����ار الأنبوب 
وبرفقت����ه نائب����ه ورئي�����س الأم����ن الع����ام 
ملتابعة جهود ال�سيطرة على احلريق اأمر 
يبعث عل����ى الطماأنينة ب����ني املواطنني، 
ويب����ني حر�����س الوزي����ر عل����ى الوق����وف 
بنف�سه ملتابعة كل ما يخ�س اأمن و�سالمة 
البحري����ن واأهلها من كل �س����وء اأو مكروه 

قد ي�سيبها. 

الق�سيبية - جمل�س النواب: ا�ستنكر 
رئي�س جمل����س النواب اأحم���د املال، ب�سدة 
احل���ادث الإرهابي اخلط���ري الذي جنم عنه 
حري���ق اأنب���وب النف���ط بالقرب م���ن قرية 
بوري، م�سدًدا على اأن هذا العمل الإرهابي 
يعت���ر نقلة نوعي���ة يف الأعم���ال الإجرامية 
الت���ي يق���وم به���ا الإرهابي���ون بفع���ل ما 
يلقون���ه من دع���م خارجي م�س���دره اإيران، 
واأثبتته الأعم���ال الإرهابية التي �سهدتها 

اململكة يف الفرتة الأخرية.
واأك���د رئي�س جمل�س الن���واب اأن هذه 
الأعم���ال الإرهابية لن تثن���ي اإرادة مملكة 
البحرين و�سعبها ال���ويف يف الت�سدي بكل 
قوة وح���زم، لكل من يح���اول العبث باأمن 
مملك���ة البحري���ن وا�ستقراره���ا والعب���ث 

باأمن املواطنني واملقيمني على اأر�سها، 
والتعر����س للممتل���كات العامة واخلا�سة، 
موؤك���ًدا ثقته التام���ة يف ق���درة ال�سلطات 
حتقيقاته���ا  ا�ستكم���ال  يف  املخت�س���ة 

والقب�س على املتورطني وكل من يت�سرّت 
عليه���م وتقدميه���م للعدالة لأخ���ذ اجلزاء 
الذي ي�ستحقونه. وجّدد املال، دعم ال�سلطة 
الت�رسيعية لكافة الإج���راءات التي تتخذها 
واأعم���ال  الإره���اب  ملحارب���ة  ال�سلط���ات، 
العنف والتط���رف، م�سيًفا اأن ما تعر�ست 
له البحرين موؤخًرا من اأعمال اإرهابية توؤكد 
وجود خمط���ط مدعوم من اخل���ارج يهدف 
اإل���ى زعزعة اأمن وا�ستق���رار البحرين، واأن 
هذا املخط���ط �سيتم الق�س���اء عليه متاًما 
بف�سل م���ا تتمتع ب���ه البحرين م���ن قدرة 
عالية يف احلفاظ عل���ى اأمنها وا�ستقرارها 
وم���ا تقدم���ه دول اجلوار بقي���ادة اململكة 
العربية ال�سعودي���ة من دعم للحفاظ على 

الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.

• روؤى احلايكي	

•  اأحمد املال	

• وزير الداخلية لدى زيارته موقع احلريق	

ل��الآم��ن��ني  وت���روي���ًع���ا  امل��واط��ن��ني  لأرواح  ت��ه��دي��ًدا  و���س��ّك��ل  فاعل”  “بفعل  مت  احل�����ادث 
وامل��واط��ن��ني  “بابكو”  و  امل��ع��ن��ي��ة  الأم���ن���ي���ة  اجل���ه���ات  و���س��ك��ر  ل��ل��م��وق��ع  ان��ت��ق��ل  ال���وزي���ر 

حريق اأنبوب النفط عمل اإرهابي خطري بتوجيه اإيراين مبا�رش
الهدف منه الإ�رسار بامل�سالح العليا للوطن و�سالمة النا�س... وزير الداخلية:

وزارة  قال���ت  الداخلي���ة:  وزارة  املنام���ة - 
الداخلية يف بيان اأ�سدرته اأم�س اإن رجال الدفاع 
امل���دين وبالتعاون م���ع فريق الأم���ن وال�سالمة 
ب�رسكة نفط البحري���ن “بابكو” متكنوا من اإخماد 
احلريق، الذي اندلع م�ساء اأم�س الأول اإثر انفجار 
يف اأح���د اأنابيب النفط بالق���رب من قرية بوري، 
فيما انتقل الفريق وزير الداخلية الركن ال�سيخ 
را�س���د بن عب���داهلل اآل خليف���ة، يرافق���ه رئي�س 
الأم���ن العام وعدد م���ن امل�سوؤول���ني الأمنيني، 
اإلى املوق���ع، ملتابعة جهود الدف���اع املدين يف 
ال�سيط���رة على احلريق واإمت���ام عملية التريد، 

منًعا ل�ستعاله جمدًدا.  
واأو�س���ح وزير الداخلي���ة اأن الدفاع املدين، 
تعامل مع احلريق منذ اللحظة الأولى ومتكن من 
ال�سيطرة عليه يف وق���ت قيا�سي، وهلل احلمد مل 
ي�سف���ر احلريق عن اأي خ�سائ���ر ب�رسية، معرًبا عن 
�سكره وتقديره للجهات الأمنية املعنية و�رسكة 

“بابكو” وللمواطنني الذين تعاونوا معهم.
الأعم���ال  م���ن  احل���ادث  اأن  الوزي���ر  واأك���د 
التخريبية وهو عم���ل اإرهابي خطري، الهدف منه 

الإ�رسار بامل�سالح العليا للوطن و�سالمة النا�س، 
م�سيًف���ا اأن الأح���داث الإرهابية الت���ي ت�سهدها 
البحري���ن يف الف���رتة الأخ���رية، تت���م م���ن خ���الل 
ات�س���الت وتوجيهات مبا�رسة م���ن اإيران، منوًها 
اإل���ى اأن اأم���ن و�سالم���ة املواطن���ني واملقيمني 
اأولوية ق�سوى، واأن وزارة الداخلية ل تاألو جهًدا 

يف �سبيل حفظ الأمن وحماية ال�سالمة العامة.  
 ومت اإخط���ار النياب���ة العام���ة بالواقع���ة، يف 
الوق���ت ال���ذي با����رست في���ه الأجه���زة الأمنية، 
عمليات البحث والتحري ملعرفة اأ�سباب احلريق 
ومالب�سات���ه، حيث اأ�سفرت اأعمال املعاينة ورفع 
الأدل���ة املادية ع���ن اأن احل���ادث “بفعل فاعل” 
و�س���كل تهدي���ًدا لأرواح املواطن���ني وترويًع���ا 
���ا العم���ل عل���ى حتديد  لالآمن���ني، ويج���ري حاليًّ
هوية العنا�رس امل�ستب���ه بارتكابها هذه اجلرمية 

والقب�س عليهم متهيًدا لتقدميهم للعدالة.
وكان���ت اآليات الدفاع امل���دين، قد متكنت 
م���ن ال�سيط���رة على احلريق يف وق���ت مبكر فجر 
اأم����س، بع���د التن�سيق م���ع �رسكة نف���ط البحرين 
“بابك���و” والت���ي قام���ت بغل���ق عملي���ة تدفق 

النف���ط يف الأنب���وب امل�ستعل، كم���ا مت تفعيل 
خطة الإخالء والإيواء ل�س���كان املنطقة املحيطة 
مبوق���ع احلريق، حيث ت�رسرت ع���دد من املباين 
واملركب���ات ج���راء احل���رارة والدخ���ان، ويف هذا 
الإط���ار مت نق���ل عدد م���ن اأهايل املنطق���ة اإلى 
ا عل���ى اأمنه���م و�سالمتهم  مرك���ز لالإي���واء حر�سً
وتوفري كافة اأ�سكال الرعاية الالزمة لهم، حيث 
اأعربوا عن �سكرهم وتقديرهم ل�رسعة ال�ستجابة 
وتطبيق اإجراءات الأمن وال�سالمة التي حتميهم.  
يف �سي���اق مت�س���ل، و�سم���ن جه���ود تاأمني 
املنطق���ة، قام���ت مديري���ة �رسط���ة املحافظ���ة 
وتاأم���ني  الأه���ايل  من���ازل  بتاأم���ني  ال�سمالي���ة 
وحماي���ة  �سالمته���م  ي�سم���ن  مب���ا  انتقاله���م 
ممتلكاته���م، كم���ا كان لط���ريان ال�رسطة و�رسطة 
النج���دة دوره���م يف تاأمني املنطق���ة وحمايتها، 
فيما تول���ت الإدارة العامة للم���رور، غلق �سارع 
ويل العه���د بت�سهي���ل اجتاه مدين���ة حمد داعية 
�سائق���ي ال�سي���ارات اإل���ى اتخاذ �س���وارع بديلة، 
فيما تقّرر بقاء ال�س���وارع املحيطة، مغلقة حتى 

اإ�سعار اآخر، بينما تتوا�سل عملية ح�رس الأ�رسار.
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عائ�شة عبدامللك: اعتز بتكرمي ويل العهد واحت�شانه املواهب النا�شئة

اأطالب باتخاذ اإجراءات اأكرث �رصامة �شد النظام الإيراين

“الدفاع املدين” دفع 21 اآلية و78 �شابطا وفردا لل�شيطرة على احلريق 

اإدانـة �شعبيـة حلادثـة تفجيـر اأنـبـوب النـفـط 

مبنا�صبة ف�زها بجائزة البحرين لريادة الأعمال لفئة امل�ؤ�ص�صات املتناهية ال�صغر

“خارجية الن�اب” ت�صتنكر احلادث الإرهابي... بن ح�يل:

ارتفاع �صعلة اللهب بلغ 50 مرتاً واحلرارة انت�رشت على م�صاحة 500 مرت مربع 

ال�رشر اجل�صيم يعك�س حجم اجلرم... فعاليات: 

املنام����ة – �رشك����ة ج�اهر عاي�ص����ة:  ت�جهت 
عاي�ص����ة عبدامللك �صاحبة �رشك����ة ج�اهر عاي�صة 
مبنا�صبة ف�زها بجائزة البحرين لريادة الأعمال 
لع����ام 2017 عن فئ����ة امل�ؤ�ص�ص����ات املتناهية 
ال�صغ����ر، بجزيل ال�صك����ر وعظيم الإمتن����ان اإلى 
ويل العه����د، نائب القائد الأعلى، رئي�س جمل�س 
التنمي����ة القت�صادي����ة �صاحب ال�صم����� امللكي 
الأمري �صلمان بن حم����د اآل خليفة، على تف�صله 
بتكرمي����ي وعل����ى اإحت�صان����ه مل�اه����ب ال�صباب 
والنا�صئ����ة ع����ر تذلي����ل ال�صع�ب����ات اأمامه����م 
وتق����دمي كافة �ُصب����ل الدعم له����م. وقالت “اإنه 
ل�ص����ئ مفرح فع����ا اأن حتظ����ى بالتقدي����ر الذي 
ت�صتحقه م����ن م�طنك واأن تلم�����س حمبة النا�س 

لك واإعجابهم بعملك ب�صكل مبا�رش.”
واأ�صاف����ت: “م����ا ميي����ز ج�اه����ر عاي�صة ه� 
ت�ظيفن����ا للذهب عي����ار 22 يف عم����ل ت�صاميم 
ع�رشي����ة مبتكرة عاوة عل����ى اإ�صتخدامنا للذهب 
عيار 18 مع الأملا�س، كما اأننا ن�صتقبل الطلبات 
اخلا�صة والتي يتم �صنعها ح�صب الطلب. واإنه 
ملن دواعي �رشوري اأن اأعلن عن اإن�صاء ا�صت�دي� 
خا�����س بن����ا بع����د تخلي�����س بع�����س الإج����راءات 
القان�نية الازمة. وتاأتي هذه اخلط�ة لت�صاعدنا 
يف الت��ص����ع م�صتقب����اً لي�س فقط عل����ى النطاق 

الإقيلم����ي والدويل اأي�ص����اً حيث بداأن����ا بالفعل 
ب��صع اأول����ى خط�اتنا على اخلارط����ة العاملية، 
فق����د ت�صلمنا طلبات �رشاء عر الإنرتنت من عدة 
دول منها اململكة املتحدة ورومانيا وال�ليات 

املتحدة الأمريكية”.
واأختتمت بق�لها: “على الرغم من �صع�بة 
امل�ازن����ة م����ا ب����ن اإدارة التحدي����ات املتنامية 
الت����ي ق����د ت�اجهه����ا اأي �رشكة نا�صئ����ة يف بداية 
م�ص�ارها وبن تلبية متطلبات احلياة اجلامعية 
يف ال�قت ذاته اإل اأنن����ي، وبف�صل اإدارة ال�قت 

بطريقة فعال����ة، متكنت من اإعطاء كل جانب يف 
حيات����ي حقه، عاوة على ت�صاه����ل اجلامعة معي 
يف البداي����ة وم�صان����دة اأف����راد عائلت����ي يل بقدر 
اإ�صتطاعته����م. وبطبيعة احلال، عندما بداأ نطاق 
عملنا بالت��ص����ع، كر فريق العمل ومتكنت من 
تف�ي�س بع�����س الأعمال لهم بينم����ا اأ�صتمريت 
مبتابع����ة الأم�����ر التقني����ة والإداري����ة كاجل�دة 
والت�صمي����م ب�ص����كل �صخ�ص����ي. واأين اأن�صح من 
ي�د اأن يبداأ م�رشوع����ه اخلا�س اأن ميتلك ال�صر 
والعزمي����ة وق�����ة الإرادة واأن ي�صتغ����ل ت�صجيع 

كاف����ة م�ؤ�ص�صات الدولة لل����روح الريادية جلعل 
اأحام����ه حقيق����ة”. وتعت����ز �رشكة ج�اه����ر عاي�صة 
بك�نه����ا من ال�����رشكات املبدع����ة يف جمال عملها 
م����ن ناحية تقدميها لت�صامي����م وا�صرتاتيجيات 
ت�ص�ي����ق وبي����ع واإدارة مبتك����رة. وق����د ح�صلت 
كذلك عل����ى ت�صنيف اأكرث الأعم����ال متيًزا على 
ال�صعي����د املحلي كجزٍء م����ن فعالية اأول جمل�س 
لرواد الأعم����ال ال�صباب يف دول جمل�س التعاون 
اخلليج����ي والتي عقدت باململك����ة عام 2016 . 
كما متكنت من التميز وعر�س اإنتاجها كم�صممة 
م�صتقل����ة يف عدد م����ن املعار�����س املعرتف بها 

دولياً يف البحرين ودبي.
�رشك����ة ج�اه����ر عاي�صة ه����ي �رشك����ة بحرينية 
عاي�ص����ة  اأ�ص�صته����ا  املج�ه����رات  لت�صمي����م 
عبدامللك، وق����د خرجت عامته����ا التجارية الى 
الن�ر يف عام 2014. ومنذ ذلك احلن، اأ�صتمرت 
بالنم� والت��صع على نطاق دول جمل�س التعاون 
اخلليج����ي وذلك نتيج����ة لت�ظي����ف م�هبتها يف 
الر�ص����م لبتكار قط����ع جم�هرات راقي����ة تتميز 
بت�صاميمه����ا الآخ����اذة وال�صاح����رة والتي ت�صاغ 
بح�ص����ب معايري ال�رشكة الدقيقة وعلى اأيد اأعرق 
احلرفي����ن يف كًل م����ن مملكة البحري����ن ومدينة 

ميان� الإيطالية.

الق�صيبي����ة - جمل�س الن�����اب: ا�صتنكر رئي�س 
جلن����ة ال�ص�ؤون اخلارجي����ة والدف����اع والأمن ال�طني 
مبجل�س الن�اب عبداهلل بن ح�يل، احلادث الإرهابي 
الذي ت�صبب يف انفجار اأح����د اأنابيب النفط بالقرب 
م����ن قرية ب�رى، خملًفا اأ�رشاًرا يف املمتلكات العامة 
واخلا�ص����ة وترويع امل�اطن����ن وتهدي����د اأرواحهم 

وتعري�صهم للخطر.
وق����ال النائ����ب ب����ن ح�ي����ل اإن جلن����ة ال�ص�ؤون 
اخلارجي����ة والدف����اع والأم����ن ال�طن����ي تدي����ن ه����ذا 
العمل الإرهاب����ي اجلبان، وت�ؤكد وق�فها اإلى جانب 
كافة الإجراءات التي تتخذه����ا ال�صلطات املخت�صة 
للك�صف عن املت�رطن يف هذه العملية الإجرامية، 

وتدعم التدابري الأمنية ل�زارة الداخلية يف احلفاظ 
عل����ى الأم����ن وال�صام����ة العام����ة وحماي����ة م�صال����ح 
امل�اطنن واملقيمن واملن�صاآت العامة واخلا�صة.

وطال����ب بن ح�يل بفر�س اأ�صد العق�بات على 
املت�رطن يف ه����ذا العمل، وتقدميهم اإلى العدالة 
ليتم حماكمتهم بع����د اأن اأ�صفرت اأعم����ال املعاينة 
الأولية عن وج�د عمل اإرهابي �صكل تهديًدا لأرواح 

امل�اطنن وترويع الآمنن. 
واأ�ص����اف بن ح�ي����ل اأن اإيران كان����ت ول تزال 
ت�ص����ّكل تهدي����ًدا لاأمن ال�طن����ي يف البحرين، واأنها 
تقف وراء العديد من العمليات الإرهابية والأعمال 
الإجرامي����ة والعنف والتطرف الذي �صهدته اململكة 

م�ؤخ����ًرا، واأن ال�ق����ت قد حان لتخ����اذ اإجراءات اأكرث 
�رشامًة يف التعامل مع النظام الإيراين.

كم����ا اأ�صاد بالتجاوب الكبري الذي ظهرت عليه 
ق�ات الأم����ن العام ب�زارة الداخلية وكافة منت�صبي 
الدفاع املدين والأجه����زة الأخرى يف �رشعة ال�صيطرة 
عل����ى احلري����ق وحماي����ة امل�اطن����ن وم�صاحله����م، 
م�ؤكًدا اأن ه����ذا لي�س بغريب على رجال الأمن العام 
الذي����ن يبذل�ن الغ����ايل والنفي�����س يف �صبيل حفظ 
اأمن وا�صتقرار البحري����ن، وم�صيًدا يف ال�قت نف�صه 
باملتابعة ال�صخ�صية ل�زير الداخلية الفريق الركن 
ال�صي����خ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وكافة منت�صبي 

وزارة الداخلية من �ضباط واأفراد.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأكد مدير 
عام الإدارة العامة للدف���اع املدين العميد 
عبدالعزيز را�ص���د العامر اأن الدفاع املدين 
اآلي���ة و78 �صابط���ا وف���ردا   21 دف���ع ب���� 
لل�صيطرة على حريق اأنب�ب النفط بالقرب 
م���ن قري���ة ب����ري، من�ه���ا اإل���ى اأن اآليات 
الدف���اع املدين و�صلت م�قع احلريق خال 
3 دقائ���ق، وكان لت�اج���د وزي���ر الداخلية 
ورئي�س الأمن العام يف امل�قع، الأثر الطيب 
يف رف���ع معن�يات رج���ال الدف���اع املدين، 
امل�اطن���ن واملقيمن  بتع���اون  م�صي���داً 

واجلهات املخت�صة.
واأو�ص���ح العام���ر يف مداخلة هاتفية مع 
اأن���ه يف اإطار تفعيل  “تلفزي�ن البحرين”، 
خط���ة الإخ���اء والإي����اء للمنطق���ة القريبة 
م���ن احلريق، مت اإج���اء نح���� 400 �صخ�س 
مب�صاعدة من ق����ات حفظ النظام، والذين 
قام����ا مبجه����د كب���ري يف عملي���ة الإخاء، 
فيما مت اإي�اء بع�س الع�ائل التي ت�رشرت 
منازلها جراء احلريق يف اأحد املدار�س ومن 
ثم نقلهم اإل���ى دار الكرامة لاإي�اء، من�ها 
كذل���ك اإلى تفعي���ل دور املرك���ز ال�طني 

وا�صتدعاء املخت�صن  الك����ارث  مل�اجهة 
ب�رشك���ة “بابك����” للت�ج���ه للم�ق���ع لغل���ق 
مفتاح التزود الرئي�ص���ي لاأنب�ب، كما مت 
اإ�صعار اجله���ات املعنية ب����زارة الداخلية 
لتاأمن املنطقة وال�ص�ارع املحيطة وهيئة 
الكهرباء واملاء لتخ���اذ الإجراءات الازمة. 
واأ�صار مدي���ر الإدارة العامة للدفاع املدين 
اإل���ى اأن���ه مل حت���دث اإ�صاب���ات ناجم���ة عن 
احلريق، والذي تراوح ارتفاع �صعلة اللهب 
في���ه م���ا ب���ن 30 اإل���ى 50 م���رتاً وانت�صار 
احلرارة على م�صاحة 500 مرت مربع تقريبا.

مثل���ت حادث���ة تفجري اأنب����ب النف���ط يف قرية 
“ب����ري” �صدم���ة غري م�صب�ق���ة لل�ص���ارع البحريني 
املحاف���ظ، ونقل���ة ن�عي���ة يف اأعمال الإره���اب الذي 
تق����ده اإي���ران يف البحري���ن، والذي انتق���ل ملرحلة 
ا�صتثنائي���ة من الف��ص���ى، والدمار، وب���ث الرعب، 

واخل�ف.
وب���ن بي����ت حمرتق���ة، و�صي���ارات متفحم���ة، 
وواجه���ات عقارية �ص����داء، اأ�صف���ت �صجاعة رجال 
للم�اطن���ن  كب���رية،  طماأنين���ة  امل���دين  الدف���اع 
واملقيم���ن، بالإ�صاف���ة للزي���ارات ال�رشيع���ة لكبار 
امل�ص�ؤولن، وب�ص�رة تعك����س متازج وت�صامح اأبناء 

هذا ال�صعب العظيم.

بن رجب: المساكن المتضررة غير 
صالحة للسكن

ويف لق���اء مع ع�ص���� املجل�س البل���دي ملنطقة 
ب����ري ب���دور ب���ن رج���ب، قالت “قم���ت ي����م اأم�س 
بزيارة ميدانية مبعية رئي�س املجل�س البلدي حممد 
ب�حمم����د وعدد م���ن املعنين باملجل����س البلدي، 
مل�ق���ع احلادث، وذل���ك لاطاع عل���ى الأ�رشار التي 

ت�صبب بها النفجار يف البي�ت وال�صيارات”.
واأك���دت ب���ن رج���ب ملن���دوب ال�صحيف���ة اأن 4 
من���ازل ت����رشرت ب�صكل ج�صي���م، من اجله���ة املطلة 
على الأنابيب م�صيفة “تدمرت ال�اجهات بالكامل، 
بالإ�صاف���ة للمكيف���ات، كم���ا اأن الغ���رف واملطابخ 
امل�اجهة لل�صارع تدم���رت بالكامل، و�صقطت اأجزاء 
من الأ�صق���ف، وانقطعت الكهرباء عن هذه البي�ت، 

وهي ب��صعها احلايل غري �صاحله لل�صكن”.
وفيما يخ����س ملف التع�ي�صات، اأو�صحت اأنها 
�صتك����ن من جهة املحافظة نف�صه���ا، ووزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة، م�صيف���ة “�صيك����ن لن���ا يف 
املجل����س البلدي دور تن�صيقي مع اجلهات الر�صمية 
الأخرى، ملتابعة اأو�صاع املت�رشرين، وعليه �صيك�ن 

لدينا الي����م )الأحد( اجتماع عاج���ل للجنة اخلدمات 
برئا�ص���ة رئي����س املجل�س البلدي حمم���د ب�حمم�د، 
ومب�صاركة ممثلن ع���ن ق�صم تنمية املدن والقرى، 
وبح�ص�ر اأ�صحاب املنازل الأكرث ت�رشراً، واأع�صاء من 
جمعي���ة ب�ري اخلريية، لل�ق�ف على اخلط�ات التي 

�صنتخذها يف املجل�س البلدي”.
 

الحجيري: عمل مدان والمواطن 
هو المتضرر

اإلى ذلك، و�صف رئي����س جمعية ب�ري اخلريية 
عبدالر�ص����ل احلج���ريي اأح����ال امل�اطن���ن اأثن���اء 
احلادث���ة باأنه���م كان����ا يف حال���ة هلع كب���رية، نظراً 
ل�صخامة الك���رة امللتهبة لانفجار، مزيداً “احل�ص�ر 
املبكر لرج���ال الدفاع املدين، ودوره���م ال�صجاع يف 
اإطف���اء احلريق، وكذلك ن���زول امل�ص�ؤول���ن الكبار 
مل�قع احل���ادث وهم وزير للداخلي���ة، وزير للنفط، 
واملحافظ، اأ�صفى حال���ة من الطماأنينة للم�اطنن، 

واأ�صعره���م باأنهم يف م��صع اهتمام الدولة، بل على 
راأ�س هذا الهتمام”. 

وع���ن احلادثة ق���ال احلج���ريي “عم���ل اإرهابي 
ميث���ل �رشراً عل���ى البحرين ككل، وه���� جبان ومدان 
ومرف�����س، وي�ؤك���د العقلية املتحج���رة ملن يق�م 
مبثل هذه الأعمال املنافية لاإن�صانية، والتي يك�ن 

امل�اطن�ن الأبرياء يف طليعة املت�رشرين منها”.
واأكمل “نح���ن الآن يف ح�رش �صامل لاأَ�رشار التي 
تعر�صت لها ممتل���كات امل�اطنن، وهي كالتايل: 
4 بي�ت تعر�صت لأ�رشار ج�صمية، 12 بيتا تعر�صت 
لأ����رشار مت��صط���ة، 4 �صي���ارات احرتق���ت بالكامل، 
والعدي���د من ال�صي���ارات ت�رشرت ب�ص���كل متفاوت، 

وهلل احلمد ل ي�جد هناك خ�صائر ب�رشية”.
وع���ن امل�اطن���ن املت����رشرة م�صاكنهم ب�صكل 
كامل، اأو�صح احلجريي ملندوب “الباد” باأن هناك 
م���ن انتقل لل�صكن عن���د اأقربائه ب�ص���كل م�ؤقت، يف 
ح���ن وفرت جمعي���ة ب�ري اخلريي���ة 3 �صقق م�ؤقتة 

ا����ص���ت���ن���ك���ر ملت�رشرين اآخرين.
ال���ن���ائ���ب خ��ال��د 
ال�������������ص������اع������ر 
ع�����ص��� جم��ل�����س 
امل���ف��������ص���ن 
ب���امل����ؤ����ص�������ص���ة 
حلق�ق  ال�طنية 
الإن�������������ص������ان، 

العمل  ال��ع��ب��ارات  واأ����ص���د  ب��اأق�����ص��ى 
اأنابيب  اأحد  ا�صتهدف  الذي  الإرهابي 
البحرين”  نفط  ل�رشكة  التابعة  النفط 
اأن  م�ؤكدا  ب���ري،  قرية  قرب  بابك�” 
تتورط  التخريبية  الأعمال  هذه  مثل 
واأذنابه  الإي��راين  النظام  اأي��دي  فيها 
خمططات  ظ��ل  يف  ال��ب��ح��ري��ن،  داخ���ل 
ط���ه���ران ل��زع��زع��ة اأم����ن وا���ص��ت��ق��رار 

املنطقة.
و���ص��دد يف ب��ي��ان ل��ه اأم�����س، على 
تثني  لن  الإرهابية  الأعمال  هذه  اأن 
الت�صدي  عن  و�صعبا  قيادة  البحرين 
احل����ازم ل��ل��دول ال��راع��ي��ة ل��اإره��اب 
اأن احل���ادث  ل���ه، م���ؤك��دا  وال��داع��م��ة 
ال�طن  مب�صالح  الإ����رشار  ا�صتهدف 
العليا وترويع الآمنن، وه� ما يك�صف 
ال�جه القبيح ملرتكبي هذه اجلرمية، 
م�صرية  تعطيل  اإل��ى  ي�صع�ن  الذين 

التنمية يف البحرين.
 ون�����ه ال�����ص��اع��ر ب��ج��ه���د وزي���ر 
عبداهلل  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  الداخلية 
ال��داخ��ل��ي��ة  زارة  ورج����ال  خليفة  اآل 
ال��ذي جنح�ا  الدفاع امل��دين،  وق���ات 
يف  الهائل  احلريق  على  ال�صيطرة  يف 
وقت قيا�صي بف�صل ت�صافر اجله�د 
مع اجلهات املعنية يف �رشكة “بابك�”، 
العالية خلطط  الكفاءة  ي�ؤكد  ما  وه� 
ال����ط�����ارئ امل��������ص����ع���ة مل���اج��ه��ة 
بانتقال  م�صيدا  املختلفة،  احل���ادث 
وزير الداخلية والقيادات الأمنية اإلى 
عمليات  على  لل�ق�ف  احلادث  م�قع 

ال�صيطرة على احلريق.

ال��ري��ا���س - 
بنا:  دان الأمن 
ملجل�س  ال��ع��ام 
ال��ت��ع��اون ل��دول 
العربية  اخلليج 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
ب�صدة  ال���زي���اين 
ال�����ت�����ف�����ج�����ري 

ب�ري  قرية  قرب  وقع  الذي  املتعمد 
اأنب�با  وا�صتهدف  البحرين  مبملكة 
حريق  ا�صتعال  ال��ى  اأدى  مما  للنفط 
ارهابية  جرمية  باأنه  وو�صفه  كبري، 
العليا  امل�����ص��ال��ح  ت��ع��ر���س  خ��ط��رية 
وت���روع  ل��ل��خ��ط��ر،  ال��ب��ح��ري��ن  ململكة 
واملقيمن  م�اطنيها  م��ن  الآم��ن��ن 

فيها.
ا�صتنكاره  ع��ن  ال��زي��اين  واأع���رب 
ال�����ص��دي��د ل���ص��ت��ه��داف الره��اب��ي��ن 
يف  خطري  تط�ر  وه�  النفط،  اأنابيب 
تنتهجها  التي  الجرامية  الأ�صاليب 
تتلقى  التي  الره��اب��ي��ة  التنظيمات 
ت�جيهاتها ودعمها من اإيران، م�ؤكدا 
من  تنال  ل��ن  اجل��رائ��م  ه��ذه  مثل  اأن 
مملكة  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ع��زمي��ة 
اأم��ن  حفظ  على  واإ���رشاره��ا  البحرين 
على  والق�صاء  وا�صتقرارها،  اململكة 
لتخلي�س  الإرهابية  التنظيمات  كافة 

املجتمع من هذه الآفة اخلطرية.
باجله�د  ال��ع��ام  الأم���ن  واأ���ص��اد 
الأج��ه��زة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  احلثيثة 
ملكافحة  الداخلية  ب���زارة  املخت�صة 
بكفاءة  عليه  وال�����ص��ي��ط��رة  احل��ري��ق 
اتخذته  وم��ا  قيا�صي،  وزم���ن  عالية 
املنطقة  �صكان  حلماية  اإج��راءات  من 
على  واملحافظة  �صامتهم  وت��اأم��ن 
التامة  ثقته  عن  معربا  ممتلكاتهم، 
اململكة  يف  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  ب���اأن 
العمل  ه��ذا  ماب�صات  تك�صف  �ص�ف 
امل�صتبه  والعنا�رش  اجلبان  الره��اب��ي 

بها واجلهات التي تقف وراءه.

خالد ال�صاعر: اإيران 
مت�رطة بانفجار 

اأنب�ب النفط

الزياين: حادث 
ب�ري تط�ر خطري 

بالأ�صاليب الإجرامية 

• خالد ال�صاعر	

• عبداللطيف الزياين	

اإبراهيم النهام

•  العميد عبدالعزيز العامر	

•  عبداهلل بن ح�يل	
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بحث التعاون بني “الت�صال الوطني” ومعهد الإدارة العامة

ا اأكرث من مليونني يعربون ج�رس امللك فهد �صهريًّ

م�صوؤول احل�صابات ببلدي املحرق يناف�س رئي�س املجل�س

اإزالة 505 اإعالنات خمالفة من “ال�صمالية” 

ت�صري على قدم و�صاق خطة نقل مر�صى الأورام اإلى “حمد اجلامعي” 

ا... قراءة “$”: الدائرة الثانية بـ “اأم املدن” تغلي انتخابيًّ

تت�شبب بت�شويه املنظر العام وتل�شق على اللوحات الإر�شادية

تنفيذا لتوجيهات �شمو رئي�س الوزراء ... “ال�شحة”:

ـــا مع بدء  بـــداأت حمافظة املحـــرق تغلي انتخابيًّ
العـــد التنـــازيل لال�شتحقـــاق املقـــرر بالربـــع الأخري 
مـــن العـــام 2018. وتبـــداأ “البالد” بقـــراءة امل�شهد 
النتخابـــي مـــع اإعالن رئي�ـــس احل�شابـــات وامليزانية 
مبجل�س بلدي املحرق ح�شن الدوي قرع باب الرت�شح 
عن املقعد البلدي للدائرة الثانية مبحافظة املحرق.

والدوي �شيقارع رئي�ـــس املجل�س البلدي حممد 
اآل �شنـــان، الـــذي تغلـــب علـــى اأول امـــراأة انتخبـــت 
لع�شوية املجال�س البلدية املرحومة فاطمة �شلمان، 
اإذ ح�شـــل على 37 % من اأ�شـــوات الناخبني بالدورة 
الأولى، ثم ح�شم مقعد الدائرة مل�شلحته يف انتخابات 
اجلولـــة الثانيـــة بنيلـــه 3545 �شوًتـــا مقابل 1762 

�شوًتا ملناف�شته.
وتر�شـــح ملقعـــد الدائـــرة الثانيـــة بالنتخابات 

البلدية املا�شية 7 وجوه. بينهم امراأتان.
وبـــدا اأثقـــل 3 مر�شحـــني بالدائـــرة بانتخابـــات 
اجلولة الأولـــى املا�شية: حممـــد اآل �شنان )38 %(، 
وفاطمة �شلمـــان )25 %(، واأنـــور ابراهيم البلو�شي 

.)12%(
ومل يعلـــن اآخـــرون عن الرت�شـــح للمقعد البلدي 

حتى الآن.
 

الحدائق مهملة
ـــا رئي�ًشا  وقـــال ح�شـــن الـــدوي اإنـــه يعمـــل حاليًّ
للح�شابات وامليزانية مبجل�ـــس بلدي املحرق، ويرى 

نف�شه موؤهالً للتناف�س ل�شغل مقعد الدائرة.
واأو�شـــح اأن لديه خربة مهنيـــة مرتاكمة بالعمل 
البلـــدي، اإذ تعاقـــب بالعمـــل مـــع 3 جمال�ـــس بلدية، 
وتقلد وظائـــف متعددة بالقطاع البلـــدي، من بينها 
موظف بق�شم املالية ببلدية املحرق، ومدقق ببلدية 

ال�شمالية، ومدقـــق بوكالة �شـــوؤون الزراعة، ورئي�س 
للخدمـــات الإداريـــة مبجل�ـــس بلدي املحـــرق و�شولً 
لرئا�شتـــه احلاليـــة للح�شابات وامليزانيـــة باملجل�س 

البلدي.
ولفـــت اإلـــى اأن الدائـــرة تعاين من �شـــوء البنية 
التحتيـــة، بخا�شـــة مبجمعـــات العمامرة وبـــن هندي 
وغريهمـــا، بالإ�شافـــة مل�شكلة زيادة �شكـــن العمال 

العزاب الوافدين باملنطقة.
وقـــال اإن احلدائـــق مهملة ول تخ�شـــع لل�شيانة 

الالزمة لإعادة تهيئتها.
البلديـــات  و�شـــوؤون  الأ�شغـــال  وزارة  اأن  وراأى 
والتخطيط العمـــراين اتفقت مع املجال�ـــس البلدية، 
ومنهـــا جمل�س بلـــدي املحرق، على ر�شـــد اعتمادات 
ماليـــة منا�شبـــة لتنفيـــذ م�رشوعات تنمويـــة متعددة 
بالدوائـــر النتخابيـــة، ولكـــن العتب علـــى البلديني 
امل�رشوعـــات  لتنفيـــذ  اخلطـــط  ي�شعـــوا  مل  الذيـــن 
بدوائرهـــم النتخابيـــة، ومـــن بينها الدائـــرة الثانية 

مبحافظة املحرق.
واأكـــد اأن خربتـــه القانونيـــة واملاليـــة توؤهلـــه 

لتفعيل الخت�شا�شـــات القانونية املتعددة للع�شو 
البلـــدي، والتـــي مل يتـــم ا�شتثمارهـــا ب�شـــكل فعال 

مبجل�س بلدي املحرق.
 

حساسية الترشح
وعـــن احتمـــال وجـــود ح�شا�شيـــة مـــن تر�شحـــه 
كموظـــف تنفيـــذي باملجل�ـــس البلـــدي اأمـــام رئا�شة 
املجل�ـــس، رد الـــدوي اأن امل�ـــرشوع الإ�شالحي الكبري 
جلاللة امللك يكفل للجميع حق الرت�شح، واأن الإرادة 
احلـــرة للناخبني ب�شناديق النتخاب هي من �شتحدد 

املمثل عن اإرادة الناخبني باملجل�س البلدي.
ودعـــا لتقبل تر�شحـــه بـــروح دميقراطية ووعي 
ح�شـــاري واعتبار التناف�ـــس اأمًرا �شحيًّا مـــن اأجل اأن 
ينتخب اأبناء الدائرة من يرونـــه جديًرا بتمثيلهم من 

اأجل تقدمي خدمات اأف�شل.
ولفت الدوي اإلـــى اأنه خريج بكالوريو�س مالية، 
وماج�شتـــري اإدارة، وب�شنتـــه الأخـــرية للح�شـــول على 

درجة الدكتوراه يف املوارد الب�رشية.

اجلنبيـــة – بلديـــة املنطقـــة ال�شماليـــة: اأكدت 
مديرة اخلدمات الفنيـــة يف بلدية املنطقة ال�شمالية 
املهند�شة ملياء الف�شالة اأن عدد الإعالنات املخالفة 
التـــي مت اإزالتها بلغ 505 اإعالنـــات خالل الفرتة من 

يوليو اإلى �شبتمرب 2017. 
واأ�شافـــت اأن “البلديـــة م�شتمرة بحمـــالت اإزالة 
الإعالنـــات التي تو�شع على اأعمدة الإنارة اأو الورقية 
والتي تل�شـــق على اللوحات الإر�شاديـــة والإعالنات 
الكبرية كما نتخذ الإجـــراءات القانونية الالزمة حيال 

تلك املخالفات”.
ودعـــت الف�شالة “اجلميـــع للتعاون مـــع بلدية 
املنطقـــة ال�شمالية مـــن اأجل احلفاظ علـــى ح�شارية 
املناطـــق والتخل�ـــس مـــن الإعالنـــات املخالفة التي 
تت�شبـــب يف ت�شويـــه املنظـــر العـــام واإحلـــاق الأذى 
باملجتمع، موؤكدة “اأن مثل هذه ال�شلوكيات تت�شبب 
يف اإتـــالف املمتلكات العامة”.  من جهـــة اأخرى، قال 
رئي�ـــس الرقابـــة والتفتي�ـــس عبدالعزيز الـــوادي اإن 
حمـــالت الرقابـــة والتفتي�س علـــى املخالفات بجميع 
اأنواعهـــا م�شتمرة، وقال “كما اأن البلدية ر�شدت 79 
خمالفة للباعة اجلائلني اأزالت خالل الفرتة من يوليو 

اإلى �شبتمرب 66 فر�شة لباعة جائلني”.
واأ�شـــار اإلى اأن عدد خمالفـــات اإ�شغالت الطرق 
العامة التي مت ر�شدها يف نف�س الفرتة بلغت 1362 
خمالفـــة، حيث مت اإجناز 465 يف �شهـــر يوليو و471 

يف �شهر اأغ�شط�س يف حني بلغ �شهر �شبتمرب 426”.
واأردف “اأن ق�شم التفتي�س والرقابة قام باإجراء 

1122 معاملـــة ا�شرتجـــاع تاأمني، حيـــث اأجنز الق�شم 
318 معاملـــة يف �شهر ابريـــل و545 معاملة يف �شهر 
مايـــو، فيما بلغ عدد املعامـــالت يف �شهر يونيو 359 
معاملة”، مو�شًحا اأن هذه املعامالت متعلقة باإجازات 
البنـــاء واحلفريـــات والإعالنـــات واإ�شغـــالت الطرق 

العامة.

املنامة - وزارة ال�شحة: انطالًقا من التوجيهات 
ال�شديــــدة لرئي�س الــــوزراء �شاحــــب ال�شمو امللكي 
الأمــــري خليفة بن �شلمــــان اآل خليفة، وحر�س �شموه 
لتقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شحية للمر�شى بكفاءة 
وذات جودة عالية، ولتحقيق التكامل والتعاون بني 
اجلهات املعنية بالقطاع ال�شحي مبملكة البحرين، 
مت و�شــــع اآليــــة وخطــــة ل�شمــــان و�شــــول اخلدمات 
ال�شحية ملر�شــــى الأورام على اأكمل وجه ومن دون 
تاأخــــري، مع بدء العمل مبركز البحرين الوطني لعالج 

الأورام مب�شت�شفى امللك حمد اجلامعي.
واأكــــد املجتمعون خــــالل لقاء جمعهــــم الأربعاء 

املن�رشم بوزارة ال�شحة باجلفــــري، والذي ح�رشه كل 
مــــن قائد م�شت�شفــــى امللك حمــــد اجلامعــــي اللواء 
طبيــــب ال�شيــــخ �شلمان بــــن عطيــــة اهلل اآل خليفة، 
ووكيل وزارة ال�شحة وليد املانع والوكيل امل�شاعد 
للم�شت�شفيــــات بــــوزارة ال�شحــــة حممــــد العو�شي، 
اخلطــــة  اأن  الأورام،  مر�شــــى  بعــــالج  واملعنيــــني 
التــــي و�شعــــت للمرحلــــة القادمة التــــي �شيتم من 
خاللهــــا نقل جميــــع مر�شــــى الأورام للعالج باملركز 
الوطني لــــالأورام مب�شت�شفى امللــــك حمد اجلامعي، 
ت�شــــري على قــــدم و�شاق، من منطلــــق احلر�س على 
ا�شتمــــرار تقدمي اأف�شل الرعايــــة ال�شحية الوقائية 

والت�شخي�شيــــة والعالجيــــة والتاأهيليــــة املتكاملــــة 
ملر�شى الأورام.

وتطــــرق الجتمــــاع اإلــــى الإجــــراءات التنظيمية 
والرتتيبــــات والتــــي خ�ش�شــــت لها فرق مــــن جميع 
الأطــــراف ملتابعة اآلية العمل، والتــــي �شتتبع نظاًما 
موحــــًدا لعــــالج مر�شــــى الأورام من خــــالل بروتكول 
عالجي عــــام يطبــــق باملرافــــق التي تقــــدم العالج، 
�شــــواء جراحــــي اأو اإ�شعاعــــي اأو كيمــــاوي. مبينني اأن 
اجلهات التي تقدم خدمات �شحية من خمترب واأ�شعة 
و�شيدلية �شتتعاون لتحقيق التكامل بني املرافق 
ال�شحية مبملكة البحرين مبا يخدم مر�شى الأورام. 

• •ح�شن الدوي	 حممد �شنان	

• ملياء الف�شالة	

املنامة - بنــــا: ا�شتقبل الرئي�س 
التنفيــــذي ملركز الت�شــــال الوطني 
حممــــد بهزاد مبقر املركــــز مدير عام 

معهد الإدارة العامة رائد �شم�س. 
وخــــالل اللقاء، اأكد بهــــزاد اأهمية 
ال����دور املن����اط باملرك����ز م����ن حي����ث 
مدرو�شــــة  ا�شرتاتيجيــــة  �شياغــــة 
تفعل الت�شــــال الوطني بني املركز 
واملوؤ�ش�شــــات  الــــوزارات  وخمتلــــف 
احلكومية يف مملكة البحرين، مو�شًحا 
اأن املركــــز قــــد اتخــــذ العديــــد مــــن 
اخلطــــوات واملبــــادرات لو�شــــع اآلية 
عمل بينــــه وبني املوؤ�ش�شات املعنية 

حتــــى يتمكن مــــن حتقيــــق الأهداف 
املتعلقــــة  ل�شيمــــا  منــــه،  املرجــــوة 
ببلــــوغ خطاب حكومــــي موّحد يوظف 
اأهــــم الر�شائــــل الإعالميــــة احلكومية 

املدرو�شة واملوؤثرة والتفاعلية. 
ويف �شياق مت�شل، متت مناق�شة 
اأوجه التن�شيق والتعاون بني املركز 
واملعهد خا�شة فيمــــا يتعلق بو�شع 
خطة عمــــل لتدريب وتاأهيل منت�شبي 
كفاءاتهــــم  رفــــع  بهــــدف  املركــــز 
وحت�شني اأدائهــــم يف خمتلف اإدارات 
واأق�شــــام املركــــز وفــــق اإطــــار عمــــل 

م�شرتك. 

املنامــــة - وزارة الداخليــــة: اأكد 
مدير مديرية �رشطــــة ج�رش امللك فهد 
العقيد خالــــد الدو�ــــرشي اأن متو�شط 
واملركبــــات  امل�شافريــــن  حركــــة 
ال�شهــــري بلــــغ 2189000 م�شافــــر، 
الأ�شهــــر  خــــالل  مركبــــة  و909784 
الع�رشة الأخرية، م�شيًفا اأنه يتم حاليًّا 
العمل علــــى زيادة كبائــــن اجلوازات 
كذلــــك  كابينــــة،   33 اإلــــى   18 مــــن 
الأمنية املمتدة  الكامــــريات  حتديث 
على طول ج�رش امللك فهد مبا يواكب 

اآخر التقنيات احلديثة.

واأو�شــــح يف مقابلــــة مــــع برنامج 
“الأمن” الإذاعي الذي تعده وتقدمه 
اإدارة الإعــــالم الأمني بوزارة الداخلية 
اأن  البحريــــن  اإذاعــــة  مــــع  بالتعــــاون 
املديريــــة وبالتعــــاون مــــع اجلهــــات 
املخت�شة على اجل�رش تعمل على حفظ 
الأمن والنظام العــــام وت�شهيل عبور 
امل�شافرين، منوًها اإلى ت�شكيل فريق 
تن�شيقي من جميــــع الإدارات العاملة 
على اجل�ــــرش لو�شع احللــــول واخلطط 
ال�شتباقية لأي منا�شبة قادمة يتوقع 
من خاللها زيادة يف عدد امل�شافرين. 

ليلى مال اهلل 

ا! الضريبة األعلى عالمّيً
 

لي�س م�شتغرًبا اجلزم باإقرار جمل�س ال�شورى، نهار اليوم، م�رشوع قانون 
فر�ـــس ال�رشيبة النتقائية على 3 �شلع �شـــارة )التبغ، وم�رشوبات الطاقة، 

وامل�رشوبات الغازية(.
بـــداأت ال�شعوديـــة تطبيـــق ال�رشيبة، منـــذ يونيـــو 2017. ودخلت حيز 

التنفيذ بالإمارات يف اأكتوبر 2017. والبحرين الثالثة بالقطار.
ومل تّوفـــق وزارة املالية، برتويج معلومة حّمالة اأوجه، ن�رشتها ال�شحف 
حديًثـــا، باأن متو�شط �شعر عبوة م�رشوب الطاقـــة بالبحرين، �شيتما�شى مع 

الأ�شعار بدول جمل�س التعاون، بعد فر�س ال�رشيبة.
ذكـــرت الوزارة اأن �شعر عبوة “ريد بول”، �شعة 250 مل، �شيكون 1.2 

دينار، ومثل ال�شعر معمول به يف ال�شعودية والإمارات.
ولكن مل تقل الوزارة اإن ال�شعر البحريني، لذات العلبة، وبنف�س احلجم، 

هو الأعلى عامليًّا، مبقارنته مع دول �رشيبية اأخرى.
ويبلـــغ �شعر العبـــوة يف اأ�شرتاليـــا 930 فل�ًشا، ونيوزلنـــدا 700 فل�س، 
و�شنغافـــورة 670 فل�ًشـــا، واململكة املتحـــدة 590 فل�ًشـــا، وفرن�شا 520 

فل�ًشا.
ال�رشاحة والدقة والو�شوح اأم امل�شكالت ببع�س الوزارات.
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دعم ال محدود

التعليم • مدار�س باملحافظة اجلنوبية حتتفي بدخولها 	
�سمن م�رشوع املدر�سة املعززة للمواطنة وحقوق 

الإن�سان بعد قرار التو�سع يف امل�رشوع

غري قادرين على اإدارة �سلوك الطالب معلمو “الإجنليزي” 
املالئم���ة”: “غ���ر  املدار����س  ن���ادي  عل���ي” تدخ���ل  “الإم���ام 

تراج���ع م�ست���وى اأداء مدر�س���ة الم���ام عل���ي 
البتدائي���ة الإعدادي���ة للبنني الواقع���ة مبنطقة 
املعام���ر مبحافظ���ة العا�سمة ال���ى تقدير “غر 
مالئ���م” ح�س���ب تقاري���ر هيئ���ة ج���ودة التعلي���م 
والتدريب يف دورتها الأخ���رة )2018-2015( 
بع���د ان ح�سلت على تقدير “مر�س” بالدورتني 

ال�سابقتني.
واأ�س���ار التقري���ر ال���ى مربرات احلك���م التي 

ا�ستن���دت الي���ه املراجع���ة ال���ى �سع���ف الإدارة 
ال�سفية والوقتية يف اغلب الدرو�س وعدم كفاية 

التقومي يف تلبية الحتياجات التعليمة للطالب.
وتاب���ع: يدي���ر اغل���ب املعلم���ني درو�سه���م 
ب�س���ورة غر منظم���ة وغ���ر منتجة اأّث���رت بعدم 
ق���درة بع�سهم على ادارة �سل���وك الطالب داخل 

ال�سفوف كما يف درو�س اللغة الإجنليزية.
ولف���ت التقري���ر ال���ى ان اغل���ب املعلم���ني 
يرك���زون يف الأن�سط���ة والواجب���ات املنزلية على 
امل�ستوي���ات الدنيا من املعرف���ة يف حني تفتقر 

معظم العمال ال���ى الت�سحي���ح الدقيق و�سالمة 
الت�سويب وعدم كفاية التغذية الراجعة حولها.

واأو�س���ى التقري���ر ب����رشورة تدخ���ل اجلهات 
املعنية بوزارة الرتبي���ة والتعليم؛ لدعم اجلهود 
الدارية مبا ي�سمن تطوير الداء العام للمدر�سة 
ف�سال ع���ن رفع م�ستوى الإجن���از الأكادميي لدى 
الطالب خا�سة يف الريا�سيات باحللقتني الثانية 
والثالثة وتنمية امله���ارات الأ�سا�سية لديهم يف 

املواد الدرا�سية خا�سة اللغة الإجنليزية.
ودع���ا التقري���ر ل�سد نق�س امل���وارد الب�رشية 

املعلم���ني  يف  املتمث���ل 
الأولني لق�سمي الريا�سيات 

الف�س���ل  معل���م  ونظ���ام 
وا�ستكمال طاقم الر�ساد الجتماعي.

بالع����ام  املدر�س����ة  وتاأ�س�س����ت 
.1989

 وت�ستوع����ب 707 ط����الب موزع����ني 
على ال�سف����وف م����ن الأول البتدائي حتى 

الثالث العدادي.
وت�سم املدر�سة 14 اإداريا و57 معلما.

بجامعة البنات يخيطن مباكينات منزلية  طالبات “الأزياء” 
هيئة اجلودة: برنامج بكالوريو�س الفنون “جدير بالثقة”

تو�س���ل تقري���ر لهيئة جودة التعلي���م والتدريب 
ال���ى اأن برنامج بكالوريو�س الفنون يف ت�سميم الأزياء 

باجلامعة امللكية للبنات “جدير بالثقة”.
وكلي���ة الفنون والت�سميم اح���دى الكليات الأربع 
باجلامع���ة امللكي���ة للبن���ات، والتي تاأ�س�س���ت بالعام 
2002. طرحت اجلامعة برنامج بكالوريو�س الفنون يف 
ت�سمي���م الأزياء لأول مرة بالع���ام الأكادميي 2005/ 
2006. وتخرج���ت الدفعة الأولى من الطالبات بالعام 

2008/ 2009، و�سمت 3 طالبات فقط.
ويوج���د بق�سم الت�سميم بالكلي���ة 6 اأع�ساء هيئة 

تدري�س بدوام كامل، وع�سوان يعمالن بدوام جزئي.
ويدر����س بالتخ�س����س اأثناء مراجع���ة هيئة جودة 
التعلي���م والتدري���ب 36 طالبة. وتخرج���ت 30 طالبة 
منذ طرح���ه. ويت�سمن الربنام���ج 132 �ساعة معتمدة. 
واأبلغت جلنة املراجعة بالهيئة اأثناء جل�سات املقابلة 
باأن هناك عددا من خريجات الربنامج يعملن يف قطاع 

التجارة نظرا لوجود فر�س عمل يف هذا املجال.
واأو�ست اللجنة باإ�سافة مقررات متعلقة بالتجارة 
واملن�سوجات التطبيقية والتنب���وؤ باملو�سة وت�سميم 
الأزي���اء اخلا�سة باملنا�سب���ات ومالب�س الأطفال �سمن 

مق���ررات الربنام���ج. وذك���ر التقرير اأن ل���دى اجلامعة 
�سيا�سة تقييم مطورة ب�سورة جدية واجراءات وا�سحة 

ومنا�سبة ومتبعة من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س.
الطالب���ات  موا�سف���ات  مل���ف  اأن  اللجن���ة  وراأت 

املقبولت يتطابق مع اأهداف وغايات الربنامج.
ولف���ت تقري���ر اللجن���ة ال���ى اأن ل���دى اجلامع���ة 
�سيا�س���ات واج���راءات وا�سح���ة جدا وموثق���ة لتعيني 

وتقييم وترقية اأع�ساء هيئة التدري�س.

وع���ربت طالب���ات خ���الل لقاوؤهم جلن���ة املراجعة 
لتق���دمي  الفر�س���ة  متنحه���ن  اجلامع���ة  اأن  بالهيئ���ة 

املقرتحات عن كيفية حت�سني املرافق.
ولحظت اللجنة باأن طالبات الربنامج يعملن على 
ماكينات للخياط���ة املنزلية، واأو�س���ت اللجنة الكلية 
ب���اأن تخرج هذه املاكين���ات من اخلدم���ة، وت�ستبدلها 
باأخرى �سناعي���ة لتمكني الطالبات من ال�ستفادة من 

كافة اأنواع الأقم�سة واملواد.

عذراء العلوي يف م�سقط

مطابع جامعة البحرين

�سحابة اأمل

اأول عميد 

حما�رضة توعوية

املنامة � جامعة اخلليج العربي: �ساركت 
مكتبة جامعة اخلليج العربي يف فعاليات ندوة 
علمية نظمتها املكتب���ة الطبية بامل�ست�سفى 
ال�سلط���اين مب�سقط مب�سارك���ة 70 متخ�س�ساً 
يف جم���ال املكتب���ات الطبية. ومثل���ت جامعة 
اخللي���ج العربي يف الن���دوة اأخ�سائية م�سادر 

التعليم عذراء العلوي.

ال�سخر - جامعة البحرين: �سدر عن الأمانة العامة جلمعية 
كلي���ات العلوم اأع�ساء احتاد اجلامعات العربية العدد )23( من 
جمل���ة احتاد اجلامعات العربية للعل���وم الأ�سا�سية والتطبيقية. 
واملجل���ة والتي ت�سدر عن جمعية كلي���ات العلوم اأع�ساء احتاد 
اجلامع���ات العربي���ة، وتطب���ع يف مطابع جامعة البحري���ن، يراأ�س 

حتريرها ح�سب اأنظمة احتاد اجلامعات العربية عميد كلية العلوم بجامعة البحرين حممد احللو.

املنام���ة � جامع���ة اخلليج العرب���ي: اأ�ساد 
رئي�س جامعة اخللي���ج العربي خالد العوهلي 
مببادرة “�سحاب���ة اأمل” التي اأطلقها الطالب 
الكويت���ي الدرا����س بكلي���ة الط���ب والعل���وم 

الطبية باجلامعة يو�سف التنديل.
انطلقت املبادرة ب���� 30 طالبا من طلبة 

الطب ق�سدوا جزي���رة “زجنبار” يف جمهورية 
تنزاني���ا، ليقدم���وا الع���ون لالأطف���ال هن���اك 
ويبا����رشوا اإجراء الفحو�س���ات الطبية وتقدمي 
التطعيم���ات الواقية م���ن الأمرا�س املعدية، 
حت���ى متكن���وا يف نهاي���ة الرحلة م���ن تقدمي 

الرعاية الطبية لنحو 800 مري�س.

مدينة عي�سى – بوليتكنك البحرين: ا�ستحدثت كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
البحرين( عمادة للبحث التطبيقي وامل�ساريع، وعينت هيثم القحطاين عميًدا للعمادة.

التعلي���م  ج���ودة  هيئ���ة  نظم���ت 
والتدري���ب بالتع���اون مع مرك���ز البحرين 
والدولي���ة  الإ�سرتاتيجي���ة  للدرا�س���ات 
والطاق���ة “درا�س���ات” حما����رشة توعوية 

حول عمل الهيئة.

• �سورة اأر�سيفية ملعر�س اأزياء اجلامعة ال�سنوي مل�رشوعات طالبات كلية الفنون	

اليوم تكرمي الفوج الـ 12 من خريجي “الأهلية” 
برعاية �سمو رئي�س الوزراء

املنام���ة - اجلامع���ة الأهلي���ة: يتف�ّس���ل رئي�س 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة، في�سمل برعايت���ه الكرمية حفل 
تكرمي الفوج الثاين ع�رش من خريجي اجلامعة الأهلية 
م�ساء اليوم الأحد، وذلك يف مركز املوؤمترات بفندق 
اخللي���ج. واأعرب الرئي�س املوؤ�س����س ورئي�س جمل�س 
اأمناء اجلامعة الأهلية عبداهلل احلواج عن جزيل �سكر 
اجلامع���ة الأهلي���ة اإدارة واأ�ساتذة وطلب���ة وخريجني 
واأولي���اء اأمور ل�سم���وه على لفتته الكرمي���ة، ودعمه 
الالحم���دود للجامعة الأهلي���ة ومنت�سبيها يف خمتلف 

اإجنازاتها الأكادميية والتعليمية.
اإن رعاي���ة �سم���وه الكرمي���ة حلف���ل  واأ�س���اف: 
تك���رمي اخلريجني ر�سالة دعم وا�سحة للدور العلمي 
والأكادمي���ي الذي ت�سطلع به اجلامعة الأهلية خدمة 
للوطن، ويعرّب ه���ذا الدعم عن عظيم الهتمام الذي 

يوليه �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء �سخ�سيًّا 
بالتعليم العايل يف البحرين وم�سرته امل�رشقة.

م���ن جانبه، اأو�سح رئي����س اجلامعة الربوفي�سور 
من�س���ور الع���ايل  اأن “احتفال اجلامعة وف���اًء لأبنائنا 

وبناتن���ا اخلريج���ني الذي���ن بذلوا جه���وًدا مقدرة يف 
حت�سيلهم العلمي حتى متكنوا من حتقيق اأحالمهم 
نح���و العزة والرفعة وامل�سارك���ة الإيجابية يف نه�سة 

الوطن”. 

ليلى مال اهلل 

مروة خمي�س

• حممد احللو	

 6 معلمني بدوام 
 كامل وع�سوان 

“بارت تامي”

"36 طالبة 
 بالربنامج 

و30 خريجة

امللك حمد اأكرث من 700 م�ساركة بجائزة اليوني�سكو – 
متثيل بحريني ب� 3 جلان مهمة باملنظمة

والتعلي���م:  الرتبي���ة  وزارة  عي�س���ى-  مدين���ة 
اجتم���ع وزي���ر الرتبية والتعلي���م ماج���د النعيمي على 
هام����س املوؤمتر العام ملنظم���ة اليوني�سكو يف باري�س 
بامل�سوؤول���ني عن جائ���زة اليون�سكو-املل���ك حمد بن 
عي�سى اآل خليف���ة ل�ستخدام تكنولوجيات املعلومات 

والت�سال يف التعليم.
واطل���ع عل���ى اآخ���ر م�ستجداته���ا، والتح�س���رات 
اجلاري���ة بالتع���اون مع اجله���ات املخت�س���ة باملنظمة 
لتنظيم الدورة الثامنة لهذه اجلائزة الدولية املهمة.

وبلغ ع���دد املتقدم���ني اإليها اإلى ح���ّد الآن اأكرث 
م���ن 700 رغب���ة يف امل�سارك���ة، م�س���ًرا اإلى م���ا تناله 
ه���ذه اجلائزة من اهتم���ام كبر نتيج���ة لتميز جمالها، 
وال�سمع���ة العلمي���ة الت���ي تت�سف بها، موؤك���ًدا حر�س 
مملكة البحرين على تكثي���ف ح�سورها يف اليون�سكو، 
تنفي���ًذا للتوجيه���ات امللكي���ة ال�سامي���ة ب���اأن يكون 
ململك���ة البحرين وج���ود فاعل يف املنظم���ات الدولية 

العريقة.
وحقق���ت مملكة البحري���ن خالل م�سارك���ة وفدها 
يف اأعم���ال املوؤمتر الع���ام لليون�سك���و نتائج م�رشفة يف 
انتخاب���ات اللج���ان، فبالإ�ساف���ة اإل���ى اختيارها �سمن 
ن���واب رئي�س املوؤمتر العام، فقد فازت بع�سوية عدد 
م���ن اللجان املهم���ة، وه���ي: اللجنة الدولي���ة للرتبية 

البدنية والريا�سة، وجلنة برام���ج املعلومات للجميع، 
وجلنة التعليم للجميع.

وا�ستم���رت ع�سوي���ة البحري���ن يف جلن���ة املجل�س 
احلكوم���ي لربام���ج التح���ولت الجتماعي���ة، وعمل���ت 
اململكة نائًبا لرئي�س فري���ق العمل املعني باحلوكمة 

باملنظمة.

• ح�رش الوزير جل�سة انتخاب املديرة العامة اجلديدة ملنظمة اليون�سكو  	

• •عبداهلل احلواج	 من�سور العايل	



ضد اآلخر 
وبح�ش����ب رئي�س وحدة ال�ش����كاوى، ف����اإن هنالك 
م�ؤ�ش�ش����ات طبية اأبلغ����ت فعلياً الهيئة �ش����د اأخطاء 

طبية وقعت يف م�ؤ�ش�شات طبية اأخرى.  
وقالت: ق����د ُيبلغ م�شت�ش����فى اأو مركز طبي عن 
حال مري�����س وردت اإلي����ه، ويعتق����د اأن هنالك خطاأ 
طبي����ا قد ح�ش����ل يف م�شت�ش����فى اآخ����ر زاره املري�س 
قبال، واأدى اإلى انتكا�ش����ته قبل و�ش�له، واأن و�شعه 

ال�شحي لي�س ناجتاً عن م�شاعفات عالجية.   
واأ�ش����ارت ب�جريي اإلى وج�د ت�جه لدى الهيئة 
لت�شجيع امل�ؤ�ش�شات على الإبالغ عن الأخطاء الطبية.

أخالقيات المهنة 

واأو�شحت اأن التحقيق يف ال�شكاوى امل�شتلمة ل 
يرتبط بالأخطاء الطبي����ة والإهمال فقط، فقد يطال 
�ش����كاوى املر�ش����ى من جت����اوز الطبي����ب اأخالقيات 
املهن����ة، في�ش����ك� املري�����س من �ش�����ء الت�ش����ال اأو 

معاملته بطريقة غري جيدة.  
واأردف����ت: قد ي�ش����ك� املري�س اأي�ش����ا من عدم 
اإعطائه املعل�مات الكافية ب�شاأن العملية اأو الإجراء 
الطب����ي املتخذ، هذه الأم�ر ل ت�ش����نف اأخطاًء طبية، 

ولكنها اأم�ر ترتبط باأ�ش�ل مزاولة املهنة.
وك�ش����فت رئي�����س وح����دة ال�ش����كاوى بالهيئ����ة 
ال�طني����ة لتنظي����م املهن عن اإلغ����اء ترخي�س اثنني 
من”الأطباء و مزاويل املهن الطبية امل�شاندة” خالل 
الع����ام اجلاري بعد اإجراء حتقيق يف �ش����كاوى قدمت 

اإزاء اأخطاء طبية وقعت.  

تعاطف الزمالء 

ورف�ش����ت ب�ج����ريي م����ا يثار م����ن كالم ب�ش����اأن 
تعاط����ف اللجنة املعنية بنظر ال�ش����كاوى مع الأطباء، 
وقال����ت: نح����ن ل ننظ����ر اإليه����م كزمالء، ب����ل نراعي 

احلقائق.  
وتابعت، اإن جميع اأع�ش����اء اللجنة ي�قع�ن على 
اإق����رار للتعامل بحيادية قبل ال�����روع بالنظر يف كل 
حال جديدة، وقبل البدء يف دار�شة ال�شك�ى، نتحقق 
من اأن جميع الأع�ش����اء ل متتهم اأي �ش����لة مع اأي من 
املري�س اأو الطبيب، فاإذا ما وجدت، يتنحى الع�ش� 

على الف�ر.  
وفيما يلي ن�س اللقاء: 

كيف يبدأ العمل في دراسة 
الشكاوى؟ 

ح�شب القان�ن رقم 7 للعام 1989 ب�شاأن مزاولة 
مهنة الطب الب�ري وطب الأ�شنان، ُت�شكل اللجنة من 
16 ع�ش�اً، وتت�شمن 15 طبيباً وم�شت�شارا قان�نياً، 
وينتمي الأطباء لتخ�ش�شات خمتلفة؛ ل�شمان التن�ع 

يف الروؤى لدى درا�شة ال�شك�ى.

المحكمة تسأل 

تت�لى اللجن����ة تقرير حدوث اخلط����اأ من عدمه، 
وجزء م����ن اأطباء اللجنة ينتم�ن اإل����ى الهيئة، واجلزء 
الآخ����ر م����ن الأع�ش����اء، ير�ش����ح�ن من مرافق �ش����حية 

“م�شت�شفيات ومراكز طبية حك�مية وخا�شة”.
ما دوركم كوحدة في التعامل 

الشكوى؟ 

نحن اأول من يتعاطى مع ال�ش����ك�ى �ش�����اء تلك 
املقدمة من املري�س نف�ش����ه اأو من اأح����د اأقربائه اأو 
حمامي����ه، فبع�����س الأ�ش����خا�س يرفع�����ن ال�ش����كاوى 
مبا�رة لنا، و�شكاوى اأخرى ت�شلنا من النيابة العامة 
اأو املحكم����ة التي ت�جه اإلينا جمم�عة من الأ�ش����ئلة؛ 

بهدف بيان حدوث خطاأ طبي من عدمه.

بالغات أم شكاوى 

ول���ن اأغفل اأي�ش���اً “ال�ش���كاوى” ال����اردة من 

امل�شت�شفات واملراكز، ون�شميها بالغات اأو ح�ادث 
يف هذه احلالت. وفق القان�ن، فاإن امل�شت�شفيات 
واملراك���ز والعي���ادات الطبية ملزم���ة بالتبليغ عن 
ال�ش���بهات ب�ج�د اأخطاء طبية اإذا ما ح�ش���لت وفاة 

غري مت�قعة مثالً.  
كم عدد الشكاوى والبالغات الواردة 

إليكم بشأن أخطاء طبية محتملة 
منذ بداية العام الجاري؟ 

منذ يناير 2017 ولغاية نهاية اأكت�بر، �شجلنا 
142 �شك�ى وبالغا، هنالك 101 �شك�ى من اأفراد 
يعتقدون ب�ج����د خطاأ طبي قد طالهم اأو م�س اأحد 
اأقربائهم، وقيدنا 25 بالغاً �ش���ادراً من م�ؤ�ش�شات 

طبية. 

ضد اآلخر 

بع����س  اأن  اإل���ى  الإ�ش���ارة  امله���م  م���ن  لع���ل 
امل�ؤ�ش�شات الطبية ُتبلغ �شد اأخطاء طبية قد تك�ن 

وقعت يف م�ؤ�ش�شات طبية اأخرى.  
فقد ُيبلغ م�شت�ش���فى اأو مركز �ش���حي عن حال 
مري����س وردت اإليه، ويعتق���د اأن هنالك خطاأ طبياً 
قد ح�ش���ل يف م�شت�ش���فى اآخ���ر زاره املري�س قبال، 
واأدى اإل���ى انتكا�ش���ته قبل و�ش����له، واأن و�ش���عه 

ال�شحي لي�س ناجتاً عن م�شاعفات عالجية.   
وقد تبلغ امل�ؤ�ش�شة الطبية عن مري�س و�شلها 
يف حال حرجة جداً، ولكنه جاء يف �ش���يارته اخلا�ش���ة، 
وكان من املفرت�س اأن ُينقل عرب �شيارة الإ�شعاف. 

تحقيق داخلي 
هل تختلف طريقة التعاطي بين 

البالغ والشكاوى؟  

يف كال احلالت���ني، �ش���يجري فتح مل���ف خا�س، 
وطلب ال�ثائق من جميع امل�ؤ�ش�ش���ات الطبية ذات 
العالق���ة، والتي تعاملت م���ع املري�س/احلالة قيد 

الدرا�شة. 
يف حال ال�ش���ك�ى، �ش���يتم الرد على ال�ش���اكي 

الفرد. 
يف حال البالغ، �شيتم الرد على م�ؤ�ش�شة طبية، 
واأحيان���ا يك����ن املرف���ق الطبي قد اأج���رى حتقيقاً 
داخليا ب�شاأن احتمالية وق�ع خطاأ اأو اإهمال، ويرغب 

باأخذ راأينا اأي�شاً. 
هنال���ك ت�ج���ه م���ن جان���ب الهيئ���ة لت�ش���جيع 

امل�ؤ�ش�شات على الإبالغ عن الأخطاء الطبية. 

“سوء االتصال”

والتحقيق قد ي�ش���مل التقري���ر يف اأم�ر تتعلق 
بالأخطاء الطبية اأو الإهمال اأو امل�شا�س باأخالقيات 
املهنة، في�ش���ك� املري�س من “�ش����ء الت�شال” اأو 

معاملته بطريقة غري جيدة.  
ق���د ي�ش���ك� املري�س اأي�ش���ا من ع���دم اإعطائه 
املعل�مات الكافية ب�شاأن العملية اأو الإجراء الطبي 
املتخذ، هذه الأم�ر ل ت�ش���نف اأخطاًء طبية، ولكنها 

اأم�ر ترتبط باأ�ش�ل مزاولة املهنة. 

مضاعفات العملية 
هل تقدم مرضى بشكاوى بشأن 

عدم توضيح الخيارات الطبية 
الكاملة أمامهم؟  

عادة ما تك�ن اخليارات وا�شحة اأمام املري�س، 
ولكن تردنا �شكاوى من مر�شى ب�شاأن عدم اإملامهم 

بامل�شاعفات املحتملة لإجراء العملية.   
هل يمكن إدانة الطبيب في هذه 

الجزئية الصعبة اإلثبات؟

نع���م، نبح���ث فيم���ا اإذا م���ا دون الطي���ب على 
ملف املري�س اأي اإ�ش���ارة اأو تاأكيد باأن م�ش���اعفات 
العملية قد ن�ق�ش���ت فعلياً مع املري�س اأو فيما ل� 

كت���ب الطبيب على وثيقة الإق���رار باإجراء العملية، 
امل�شاعفات الأكرث احتمالية.

التدوين 
م���ا يق�ل���ه املري�س قد يك����ن متناق�ش���اً مع 
اإفادة الطبيب، واحل�شم يف عملية التدوين دائماً.    

هل جرى إلغاء تراخيص لمزاولي 
المهن الطبية كعقوبة على 

اإلهمال والخطأ خالل العام الجاري 
2017؟  

نع���م، ج���رى اإلغ���اء ترخي����س اثن���ني “اأطباء و 
مزاويل املهن الطبية امل�شاندة”.  

كم تحتاج من الوقت إلصدار قرار 
بشأن الشكوى؟ 

اإن العملية ت�ش���تغرق وقتا، ومت��ش���ط الفرتة 
املطل�ب���ة لتخاذ قرار تقارب ال� 6 اأ�ش���هر، واأحيانا 
قد تط�ل العملية؛ بغر�س احل�ش�ل على امللفات 

وال�ثائق املرتبطة بال�شك�ى.

إلغاء الترخيص 

نطلب عادة الأ�ش���عة والتحالي���ل، وقد ينتهي 
التحقي���ق اإلى حماكمة تاأديبية ت�ش���در 3 اأن�اع من 
الق���رارات، فاإما الإن���ذار الكتاب���ي اأو الت�قيف عن 
العمل “مدة ي�م ولغاية ال�ش���نة” اأو اإلغاء ترخي�س 
مزاول���ة املهن���ة، والق���رار مرتبط ب�ش���كل اأ�ش���ا�س 

بج�شامة اخلطاأ. 
قد تماطل المؤسسة الطبية 

في تسليم الملف الخاص 
بالمريض بهدف العبث في األوراق 

والمعلومات، أليس كذلك؟  

اإذا ما �شعرنا باأن هنالك احتمالية وج�د خطاأ 
ج�ش���يم قد ارتكب،  نتحرك مبا����رة جللب امللف 
باأنف�ش���نا، وما ي�ؤخر عملية البت يف ال�ش���ك�ى ه� 
وج����د اأكرث من ملف للمري�س امل�ش���تكي اأحياناً، 

وال�ث���اق ذات ال�ش���لة من م�ؤ�ش�ش���ات طبية عدة. 
عملية جتميعها ون�شخها تتطلب وقتا.  

استدعاء تأديبي 

هنالك �رورة لال�ش���تماع اإلى اأق�ال ال�شاكي 
وامل�ش���تكى عليه، قد يك����ن املري�س غري قادر 
على احل�ش�ر اأو الطبيب مت�اجدا خارج اململكة. 

دع�نا ل نن�ش���ى اأن جلنة واح���دة فقط معنية 
بالنظر يف جميع ال�شك�ى املقدمة، ولت�ريع البت 
يف ال�شكاوى، جرى تق�ش���يم اللجنة اإلى عدة جلان 
مك�نة من 3 اأو 4 اأع�شاء، وجتتمع اللجان الفرعية 

ب�شكل ي�مي.    
ف���اإذا ما و�ش���لت اللجنة الفرعي���ة اإلى قناعة 
ب�ج�ب “ال�ش���تدعاء التاأديب���ي”، فتنعقد اللجنة 
باأكمله���ا لال�ش���تماع اإل���ى وجهة نظ���ر الطبيب اأو 
ممار����س املهنة املعاون���ة؛ لت��ش���يح روؤيته ملا 

جرى.   

خطأ أم مضاعفات  
هنالك من يتهمكم بالتعاطف 

مع األطباء في جزئية اإلدانة، فإذا 
ما جرى التوصل إلى وجود خطأ، 

فإن العقوبة المقررة خفيفة 
وال تتناسب مع حجم الضرر، ما 

تعليقك؟  

نحن نقر العق�بات وفق القان�ن، الذي ح�ر 
الإج���راءات املتخذة اإزاء الأطباء والطاقم الطبي ب� 
3 عق�ب���ات فقط، ويتمثل اأ�ش���دها بعق�بة اإلغاء 
الرتخي����س، وتق���رر العق�ب���ة بن���اء على ج�ش���امة 

اخلطاأ، ولي�س حجم ال�رر.    
اللجنة تنظر يف الإجراءات، ولي�س م�شاعفات 
الأدوي���ة والعملية، وما يعتقده بع�س املر�ش���ى 
وذووه���م باأنه خط���اأ قد يك����ن اأحد م�ش���اعفات 

الإجراء الطبي. 

برتوكول 

نح���ن نبح���ث اإذا ما قام الطبي���ب بعمله وفق 
الإجراءات والربوت�ك�لت الطبية اأما ل.   

ال توجد معايير وطنية، وفق أي 
أساس تقيمون أداء الطبيب؟ 

لدينا دلئل اإر�شادية حملية، وهنالك معايري 
عاملي���ة اأي�ش���اً. الربت�ك����لت املحلية �ش���تك�ن 
- اإذا م���ا و�ش���عت - امتدادا للمعاي���ري العاملية 
امل��ش����عة من جان���ب منظمة ال�ش���حة العاملية 

وم�ؤ�ش�شات عاملية معرتف بها.  
هنال���ك مدار�س معروفة، وعل���ى الطبيب اأن 
يثبت اأن الإجراء الذي قام به ينتمي اإلى مدر�شة، 
لكن امل�ش���كلة اإذا م���ا اتخذ الطبيب اإج���راًء خارج 

املاأل�ف. 

نسبة الخطأ 

ما نسبة اإلدانة أو الخطأ في 
مجموعة الشكاوى المقدمة 

إليكم؟ 

ن�شبة اخلطاأ يف ال�شكاوى املقدمة تقارب ال� 
�شك�ى   100 كل  من  حالت   10 اأن  )اي   %  10
اأننا  غري   ، طبية(  خطاأ  فيها  يتبني  الينا  تقدم 
يف  الطبي  اخلطاأ  ن�شبة  اإلى  ال��ش�ل  ن�شتطيع  ل 
البحرين بناء على معل�مات ال�حدة وما يردها من 

�شكاوى فقط. 

هل من كلمة أخيرة تودين قولها؟ 

اأجل، قد نتاأخر اأحياناً يف الرد على ال�ش���ك�ى، 
ولك���ن ه���ذا التاأخري يع����د اإلى رغبتن���ا يف اإعطاء 
الأط���راف كاف���ة احل���ق بالدف���اع ع���ن النف����س، 
وال�ش���تماع اإل���ى وجهة نظ���ر املري����س، وكذلك 

امل�شتكى عليه “اأفراد الطاقم الطبي”. 
اإن الإطالة لي�س ت�ش����يفاً لل�ش���ك�ى، فليثق 
امل�اطن واملقيم اأننا ل نهمل اأي �شك�ى، و�شرند 

عليه بالتاأكيد. 

ال تعاطف 

بالن�ش���بة لعتقاد البع�س باأنن���ا نتعاطف مع 
الأطب���اء، نحن ل ننظ���ر اإليهم كزم���الء، بل نراعي 

احلقائق.  
ولعل من املهم الإ�شارة اإلى اأن جميع اأع�شاء 
اللجن���ة ي�قع�ن على اإقرار للتعامل بحيادية قبل 
ال����روع بالنظ���ر يف كل حال جدي���دة، وقبل البدء 
يف دار�شة ال�ش���ك�ى، نتحقق من جميع الأع�شاء ل 
متتهم اأي �ش���لة مع اأي م���ن املري�س اأو الطبيب، 

فاإذا ما وجدت، يتنحى الع�ش� على الف�ر. 
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امتحانات مزاولة املهنة تط�ل قطاعات طبية جديدة 

ال���ه���ن���دي ال�����ط�����ب  مي�����ار������ش������ن  اآ������ش�����ي������ًي�����ا   14

ط���ب���ي���ة اأخ���������ط���������اء  يف  ال�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق  ب������ع������د   2017 يف  ت�����رخ�����ي�����������ش�����ني  اإل���������غ���������اء 

418 ممر�ضـــــا جديـــــــدا يف 2017... و378 طبيبــــــــا
12 �شهادة مزورة قدمت للهيئة... القا�شم ل� “$”: 

ومل تف�ش���ح القا�ش���م عن تخ�ش�شات املهن 
الطبية املعاونة املراد �شم�لها بنظام المتحانات. 
اإن الأمر يخ�ش���ع اإلى الدرا�شة، اإل اأن الت�جه قائم 
ومتريره يتطلب م�افقة املجل�س الأعلى لل�شحة.  
ويت�لى ق�ش���م تنظيم املهن ال�ش���حية اتخاذ 
الإجراءات كافة؛ ملنح العاملني يف القطاع الطبي 
تراخي����س مزاول���ة املهن���ة، واإج���راء المتحان���ات 

الالزمة لهذا الغر�س.  
وجاء ت�ريح رئي�س الق�شم لينا القا�شم خالل 

زي���ارة “البالد” الهيئ���ة ال�طني���ة لتنظيم املهن 
واخلدمات ال�شحية ا�شتجابة لدع�ة؛ بغر�س اإطالع 
ال�ش���حيفة على الأق�شام الرئي�ش���ة واآلية ان�شياب 

العمل. 
واأف�ش���حت القا�شم عن اإ�ش���دار الهيئة عدد 
1997 ترخي�ش���ا جديدا ي�شمح للممن�حني مزاولة 
الطب واملهن الطبية املعاونة يف البحرين، وذلك 

منذ بداية يناير 2017 ولغاية نهاية �شبتمرب. 
واأو�ش���حت اأن 418 ترخي�ش���اً قد منح حلملة 

�ش���هادات التمري����س، فيما ج���رى ترخي�س 378 
طبيب���اً، و81 �ش���يدلياً يدخل����ن �ش����ق العمل يف 
البحري���ن للمرة الأولى، وكذل���ك جرى منح 1120 

ترخي�شاً للممار�شة املهن املعاونة.    
وحتدثت القا�ش���م عن زيادة ملح�ظة يف عدد 
طلب���ات الرتاخي�س املقدمة من الراغبني مبزاولة 
امله���ن الطبية، مرجع���ة الزيادة املط���ردة اإلى ما 
ت�شهده اململكة من طفرة يف تاأ�شي�س امل�ؤ�ش�شات 

ال�شحية.     

م���ن جانب اآخر، اأكدت القا�ش���م اأن عملية منح 
الرتاخي����س ق���د �ش���هدت تط����راً يف اإجنازها بعد 
تعاق���د الهيئة م���ع �ركة عاملي���ة لتت�لى بدورها 
عملي���ة التحقق م���ن ال�ش���هادات العملية واخلربة 

وتراخي�س العمل ال�شابقة.   

واأ�ش���افت: اإذا ما ُقدم الطلب مرفقاً بتقرير 
ال�رك���ة يثبت �ش���حة ال�ش���هادات، ف���اإن العملية 
تتطلب منا 14 ي����م عمل.  ولفتت اإلى اأن ال�ركة 
العاملية قد ك�ش���فت عن زي���ف امل�ؤهالت الطبية 

واخلربات اخلا�شة ب� 12 حالة. 

ك�صفت رئي�س ق�صم تنظيم املهن ال�صحية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية “نهرا” لينا القا�صم يف ت�صريح لـ “البالد” 

عن توجه لإخ�صاع املزيد من العاملني يف احلقل الطبي لالمتحانات ك�صرط ملنحهم تراخي�س مزاولة املهنة. 

وجتـــري المتحانـــات الآن حلملـــة �صهـــادات الطب الب�صري، وطـــب الأ�صنـــان، والتمري�س وال�صيدلة وكذلـــك الب�صريـــات، وي�صتثنى منها 

تخ�ص�صات اأخرى كثرية كالعاملني يف املخترب والأ�صعة والتغذية والعالج الطبيعي. 

اأف�صحـــت رئي�ـــس وحـــدة ال�صـــكاوى بالهيئـــة الوطنية لتنظيـــم املهن واخلدمـــات ال�صحية 

“نهرا” �صريفة بوجريي عن ت�صجيل 142 �صكوى وبالغا �صد اأخطاء طبية حمتملة، وذلك 
منذ يناير من العام اجلاري.

واأردفـــت يف لقـــاء مـــع “الب���الد”: �صجلنا 101 �صكـــوى من اأفراد يعتقـــدون بوجود خطاأ 

طبـــي قـــد طالهـــم اأو لم�س اأحد اأقربائهم، وقيدنا اأي�صاً 25 بالغاً �صادراً من موؤ�ص�صات طبية 

بوجود اأخطاء طبية حمتملة اأي�صاً.

واأ�صافـــت: وفـــق القانون، فاإن امل�صت�صفيات واملراكز والعيادات الطبية ملزمة بالتبليغ عن 

ال�صبهات بوجود اأخطاء طبية اإذا ما ح�صلت وفاة غري متوقعة مثاًل.  

قالت خبري املهن الطبية امل�صاندة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية 

نعمـــت ال�صبيعـــي: اإن الهيئـــة ب�صـــدد اتخاذ املزيـــد من اخلطـــوات والإجـــراءات التنظيمية 

الالزمـــة جتـــاه ممار�صـــات الطـــب البديـــل يف البحريـــن.   وت�صمـــل املهـــن الطبيـــة املعاونة 

الخت�صا�صـــات املرتبطـــة بالتمري�ـــس وال�صيدلة والأ�صعة والعـــالج الطبيعي، والتخاطب 

وال�صمعيـــات والب�صريـــات والأطـــراف ال�صناعيـــة ومهـــن التغذيـــة والعالج املهنـــي والطب 

البديل.

يف 2018  و“حمد اجلامعي”  تقييم واعتماد “الع�ضكري” 
ا�شتجابة لطلبيهما... رئي�س “نهرا” ل� “$”:

ك�ش���فت الرئي����س التنفي���ذي لهيئة 
ال�ش���حية  واخلدم���ات  امله���ن  تنظي���م 
“نهرا” عن خطة لتقييم واعتماد كل من 
امل�شت�شفى الع�شكري وكذلك م�شت�شفى 
املل���ك حم���د اجلامع���ي، والت���ي �ش���تنفذ 
الع���ام املقب���ل 2018، م�ش���رية اإل���ى اأن 
امل�شت�شفيني قد بادرا بطلب لتقييمهما 

واعتمادهما.  
وقالت اجلالهمة يف ت�ريح خالل زيارة 
الإطالع  “الب���الد” مقر الهيئ���ة؛ بغر����س 
على ن�ش���اطها: لقد جرى فعلي���اً النتهاء 
م���ن تقييم 7 م�شت�ش���فيات خا�ش���ة على 
اأ�ش���ا�س 22 معياراً، وح�ش���لت 4 من هذه 
امل�ؤ�ش�شات الطبية على الدرجة املا�شية، 
والباق���ي يف عملي���ة النته���اء م���ن تقرير 

التقييم. 
واأردفت: لدين���ا خطة يف العام 2018 

لإدراج امل�شت�ش���فيات احلك�مية، وكذلك 
�ش���نقيم ونعتمد 15 مركزاً �ش���حياً خا�شاً 
يف الع���ام املقب���ل 2018، وج���رى اختيار 
املراك���ز ال�ش���حية الأكرب م�ش���احة، والتي 
حتت����ي على خدم���ات الأ�ش���عة واملخترب 

للتقييم يف املرحلة الأولى.  
واأك���دت اجلالهم���ة اأن ف���رق التدقيق 
التابعة للهيئة تعمل باإ�راف خبري دويل، 
وم�ؤهلة ومتخ�ش�ش���ة وتعم���ل بدقة اأكرث 
م���ن فرق عمل العتماد الدويل، لفتة اإلى 
ت�جه لعتماد معايري وطنية م�شتمدة من 

املراجع العاملية.
واأردف���ت: �ش���هادة العتماد �ش���تمنح 
مل���دة 3 �ش���ن�ات، ولكن متابع���ة اللتزام 
وكل  �ش���نة،  كل  �ش���تجرى  باملعاي���ري، 
م�ؤ�ش�شة �ش���حية مطالبة با�ش���تيفاء خطة 

لتطوير �أي نو�ق�ص �أو نقاط �ضعف.  

وقالت: اإن ما مييز التجربة البحرينية 
ه� رب���ط العتم���اد بالرتخي�س، ف���اإذا مل 
تنجح م�ؤ�ش�ش���ة �ش���حية يف احل�ش�ل على 
امل�ش���ت�ى املطل�ب، وه���� اأعلى من 70 
%، �شتمنح فر�شة ملدة 6 اأ�شهر لتعديل 
اأو�ش���اعها، ومن ثم يتم اإع���ادة التقييم، 
فاإن مل تنجح جمدداً، �ُش���يحب ترخي�ش���ها 

وتغلق.    
ولفتت اإلى اأن العتماد ال�طني ق�شة 
جن���اح بحرينية بامتي���از، ابتداء باإ�ش���دار 
الق�ان���ني والق���رارات املطل�بة، ومن ثم 
و�شع معايري وا�ش���حة و�شفافة للتقييم، 
وانتهاء بت�شكيل فريق العمل الذي ي�شم 
خلفيات متن�عة وخربات ط�يلة، و�شمان 
ح�ش�له على تدريب متخ�ش�س يف جمالت 
التقيي���م، وكذلك تاأهيل امل�شت�ش���فيات 

للتقييم، ومن ثم التطبيق الفعلي.

• �شهدت “البالد” خالل ج�لتها 	
باأق�شام ومرافق الهيئة ال�طنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�شحية ا�شتعداد 
3 اخت�شا�شيات �شابات بحرينيات 

لفح�س �شيارة اإ�شعاف ممل�كة لأحدى 
امل�شت�شفيات اخلا�شة، و�رعن فعالً 

يف التدقيق بكل �شاردة وواردة بداخل 
ال�شيارة وكذلك الأب�اب والتجهيزات؛ 

متهيداً لإعطائه امل�افقة للبدء يف عملها 
بنقل املر�شى.       

وتطرقت ال�شبيعي يف لقاء �ريع مع “البالد” 
اإلى ما تتخذه الهيئة من اإجراءات ولقاءات؛ بهدف 
تنظيم ممار�ش����ة احلجامني ال�ش����عبيني، والذين ل 

ميلك�ن اأي �شهادات يف احلقل الطبي. 
وقال����ت: اإن البحرين حتت�����ي اأطباء يف الطب 
الب�����ري، وقد ح�ش����ل�ا عل����ى دورات يف ممار�ش����ة 
احلجام����ة من م�ؤ�ش�ش����ات �ش����حية خ����ارج اململكة، 

وبات�ا ميار�ش�ن احلجامة وفق القان�ن. 
واأردف����ت: لدين����ا اأي�ش����ا على اأر�����س ال�اقع 
اأ�شخا�س ميار�ش�����ن احلجامة من دون ال�شهادات 
العلمي����ة املطل�ب����ة قان�ن����اً، بع�ش����هم م����ن دون 
�شهادات، واآخرون يحلم�ن ال�شهادة الإعدادية اأو 
الثان�ية اأو اجلامعية يف اخت�شا�شات خارج احلقل 

الطبي. 
وتابع����ت: اإن الفئ����ة الثانية ت�ش����كل التحدي 
بالن�ش����بة لنا يف الهيئ����ة، فالقرار الذي �ش����در يف 
دي�ش����مرب 2016 مل ي�شمل ه�ؤلء باإمكان احل�ش�ل 
على ترخي�س ملمار�ش����ة احلجامة، واقت�رها على 
حملة �ش����هادات الطب واملهن الطبية امل�ش����اندة 

م����ع �رورة اأخذ دورات تخ�ش�ش����ية يف حقل الطب 
البديل امل����راد ممار�ش����ته، غري اأن “ال�ش����عبيني” 

ميار�ش�ن احلجامة من �شن�ات ط�يلة. 
ولفت����ت اإلى اأن ق����رار تنظيم الط����ب البديل 
�ش����در بع����د درا�ش����ة مل����ا تق����ره منظمة ال�ش����حة 
العاملي����ة، ودول جمل�س التع����اون يف هذا املجال، 
وعقب لقاءات مع اخت�شا�ش����ني هن�د و�شينيني 
يف ممار�ش����ات الطب البديل.    واأ�شارت ال�شبيعي 
اإل����ى اأن القرار قد حدد ممار�ش����ات الطب البديل 
يف 13 م�شمارا، وهي: عالج ال�خز بالإبر ال�شينية، 
الطب الهندي، العالج بامل�شاج، املعاجلة لتق�مي 
الع����الج  بالأع�ش����اب،  الع����الج  الفق����ري،  العم�����د 
التجان�ش����ي، املعاجلة الطبيعية، املعاجلة بتق�مي 
الع����الج  ال�ش����يني،  التقلي����دي  الط����ب  العظ����ام، 
البي�ل�ج����ي بامل�جات احلركي����ة احلي�ية، العالج 
باحلجامة، العالج النعكا�ش����ي، الط����ب الي�ناين/

العربي. 
ولفتت اخلبرية ال�ش����بيعي اإل����ى اأن الهيئة مل 
ت�ش����تلم طلبات للح�ش�����ل على ترخي�س ملزاولة 

الطب الي�ناين بعد وكذلك الأمر بالن�ش����بة للطب 
النعكا�شي، وكذلك العالج بالأع�شاب. 

واأردف����ت: حقق الطب الهن����دي اأعلى طلبات 
الرتاخي�����س ب�اق����ع 14 رخ�ش����ة منح����ت للجالي����ة 
اأي�ش����ا �ش����يني�ن وك�ري�����ن  الهندي����ة، ولدين����ا 
ميار�ش�ن ال�خز بالإبر ال�شينية، والطب ال�شيني 

التقليدي. 

اأطبــــاء وحملـــة ال�ضهـــادة الإعداديـــة ميار�ضـــون احلجامـــة
ك�������ري�������ن و����ش���ي���ن���ي����ن مي�����ار������ش������ن ط�����ب ال������خ�����ز ب�����الإب�����ر 

• نعمت ال�شبيعي	

مالحظات  نوع الطب البديل امل�سموح به يف البحرين

عالج الوخز بالإبر ال�صينية

الطب الهندي 14 رخ�صة

العالج بامل�صاج

املعاجلة لتقومي العمود الفقري

ل تراخي�ص ممنوحة العالج بالأع�صاب

العالج التجان�سي

املعاجلة الطبيعية

املعاجلة بتقومي العظام

الطب التقليدي ال�سيني

العالج البيولوجي باملوجات احلركية احليوية

العالج باحلجامة

ل تراخي�ص ممنوحة العالج النعكا�صي

ل تراخي�ص ممنوحة الطب اليوناين/العربي

ل ننحاز لزمالئنا 
الأطباء وننظر 
للحقائق فقط

�شكاوى 
بعدم اإعطاء 

املعل�مات ب�شاأن 
امل�شاعفات 

املحتملة 

م�ضت�ضفيات تبلغ باأخطاء طبية وقعت يف موؤ�ض�ضات زميلة
142 �شك�ى وبالغا يف 2017...  ب�جريي ل� “$”:

• ب�جريي متحدثة ل� “$”	

ر�سم بياين يظهر ال�سكاوى �سد الأخطاء الطبية خالل العام اجلاري

رجاء مرهون



�لإمار�ت تدر�س �إرجاع 
“�لقيمة �مل�سافة” لل�سياح

�أبوظب���ي - �لعربية.ن���ت: ق���ال مدير ع���ام �لهيئة 
�لحتادي���ة لل�رض�ئب خالد �لب�ست���اين �إن دولة �لإمار�ت 
�ستطب���ق �رضيبة �لقيم���ة �مل�سافة عل���ى �ل�سياح حلني 
�لتف���اق مع ����رضكات ��سرتج���اع �ل�رض�ئ���ب، مو�سحا �أن 
در��سة عرو�س ����رضكات ��سرتجاع �ل�رض�ئب �ست�ستغرق 
8 �أ�سه���ر تقريب���ا. و�أ�سار �لب�ست���اين يف مقابلة مع قناة 
�لعربية �إلى قر�ر جمل�س �لوزر�ء �لإمار�تي، و�لذي حدد 
مناطق خا�س���ة �ستكون فيها �ل�رضيب���ة �سفر لل�رضكات 
م�ستوردة �ل�سل���ع، بينما �ستخ�سع �مل���و�د �مل�ستهلكة 

د�خل �لدولة �إلى ن�سبة 5 % �ملحددة لهذه �ل�رضيبة.

قطر تو��سل بيع �لأ�سول

دب���ي - بلومبريغ: قالت حمط���ة بلومبريغ �لإخباري���ة �إن �رضكتني قطريتني حكوميت���ني تقومان ببيع 
بع����س �لأ�س���ول �لتي متلكانها هذ� �لأ�سبوع، �إذ تخطط موؤ�س�سة قط���ر �لتي تعمل مع جمموعة فود�فون يف 
م����رضوع م�س���رتك �إلى جمع 1.5 مليار دولر من بي���ع ح�ستها يف �أكرب م�سغل للهو�تف �لنقالة يف �لهند، بينما 
يق���وم بنك قطر الإ�ضالمي بالتخارج من ا�ضتثماره يف بن���ك التمويل الآ�ضيوي. واأ�ضافت اأن ال�ضغوط بادية 
على �ل�رضكات و�لحتياطات �لأجنبية للدولة؛ ب�سبب �ملقاطعة لل�سهر �ل�ساد�س، م�سريًة �إلى �أن �لحتياطات 
الدولي���ة وال�ضيولة بالعمالت الأجنبية خالل �ضهر �ضبتمرب املا�ض���ي انخف�ضت بن�ضبة 8.6 % �إلى 34 مليار 
دولر مقارنة بال�سهر �ل�سابق، وخ�رض موؤ�رض �لأ�سهم 24 % هذا العام. من جانبه، خّف�ض جهاز قطر لال�ضتثمار 
ال���ذي تبل���غ قيمة اأ�ضوله 320 مليار دولر، من ح�ض�ضه املبا����رة يف جمموعة كريديه �ضوي�ض، وروزنفيت، 
وتيفاين، خالل الأ�ضهر الأخرية. ويجري البنك التجاري القطري – ثالث �أكرب �مل�سارف �لقطرية – حمادثات 

لبيع ح�ضته البالغة 40 % يف البنك العربي املتحد املدرج يف �ضوق اأبوظبي.

  للتو��سل:  )ق�سم �لقت�ساد: 17111455(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املرحلية املوحدة -  

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة - 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املرحلية املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املرحلية املوحدة - 

مكا يف 30 سبمترب 2017 

للتسعة األهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2017  )مراجعة(

للتسعة األهشر املنهتية يف  30 سبمترب 2017  )مراجعة(

للتسعة األهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2017  )مراجعة(

)مراجعة(
30 سبمترب 

2017

)مدققة(
 31  ديمسرب 

2016

األصول

 2,079  2,692 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 -    13,006 مراحبات مستحقة القبض

 8,500 21,500مستحقات لدى البنوك

 5,022 5,046مضاربات مستحقة القبض

 7,362 5,851متويالت مستحقة القبض

 73,548 64,691استمثارات يف الصكوك

 5,924 5,921استمثارات االهسم والصناديق املالية

 28,265 27,726االستمثارات العقارية

 145 141معدات

 1,887 1,194أصول أخرى

 132,732  147,768 مجموع األصول

للتسعة األهشر املنهتية يف

30 سبمترب  302016 سبمترب 2017

األنشطة التشغيلية   )19,545( 26,619 صايف النقد من )املستخدم يف( 

 )15( -   صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستمثارية 

يف النقد وما يف حمكه )النقص(   )19,560( 26,619 الزيادة / 

 27,451  10,579 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 7,891  37,198 النقد وما يف حمكه يف 30 سبمترب

*مالحظة: قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية 

للتسعة األهشر املنهتية يفللثالثة األهشر املنهتية يف

30 سبمترب 
2017

30 سبمترب 
2016

30 سبمترب 
2017

30 سبمترب 
2016

ايرادات من:

 3,287  4,617  1,004  1,751 األستمثار يف الصكوك

 955  38  103  9 االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 48  62  6  35 مستحقات لدى البنوك

 216  285  69  98 مستحقات المتويل

 44  87  14  36 مستحقات املضاربات

عائد اىل حاميل الصكوك  خمصوما مهنا : 
املستمثرون والبنوك    قصرية االجل - 

 )493()355( )1,296( )1,305(

 1,436  841  3,793  3,245 

 119  346  104  81 رسوم من املعامالت البنكية

 1,205  1,147  429  366 ارباح اإلجارة 

 4  20  2  )1()خسائر(/ أرباح من العمالت األجنبية

 281  116  -  2 ارباح أخرى

 4,854  5,422  1,376  1,884 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 2,104  2,004  686  589 تاكليف املوظفني 

 840  773  304  270 مرصوفات عامة وادارية  

 544  543  183  181 االسهتالك

 3,488  3,320  1,173  1,040 املرصوفات التشغيلية 

 1,366  2,102  203  844 صايف الرحب للفرتة قبل خمصص االمضحالل 

الصايف  )4,757( )33( )1,924( -   خمصصات االمضحالل - 

للفرتة  )اخلسارة(   )3,391( 2,069  )1,721( 844 صايف الرحب / 

املطلوبات وحقوق املسامهني    

املطلوبات                              

مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية 
 76,046  91,970    األجل والبنوك   

 3,923  888 مستحقات املوظفني

 739  817 مطلوبات أخرى

 80,708  93,675 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,355  8,355 احتياطات

 )15,370( )13,301()جعز مرتامك(

 52,024  54,093 مجموع حقوق املسامهني 

 132,732  147,768 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية
العادلة لالستمثار

مجموع 
مجموع حقوق )جعز مرتامك(األحتياطات 

املسامهني

 52,024  )15,370( 8,355  2,460  2,226  3,669  59,039 الرصيد يف 1 يناير 2017

 2,069  2,069  -    -    -    -    -   صايف الرحب للفرتة

 54,093  )13,301( 8,355  2,460  2,226  3,669  59,039 الرصيد يف 30 سبمترب 2017 

 70,967  5,045  9,694  3,799  2,226  3,669  56,228 الرصيد يف 1 يناير 2016

الصايف  )1,333( -    )1,333( )1,333( -    -    -   التغيريات املرتامكة يف القمية العادلة - 

 )3,391( )3,391( -    -    -    -    -   صايف اخلسارة للفرتة

 -    )2,811( -    -    -    -    2,811 التحويل إىل رأس املال املدفوع

 66,243  )1,157( 8,361  2,466  2,226  3,669  59,039 الرصيد يف 30 سبمترب 2016 

www.lmcbahrain.com املوقع االلكرتوين  info@lmcbahrain.com الربيد االلكرتوين فاكس 17568569 973+   س.ت. 49092 ص.ب. 11567  املنامة مملكة البحرين   هاتف 17568568 973+   مركز إدارة السيولة املالية ش.م.ب )مقفلة( 

هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 2 نومفرب 2017   

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة املراجعة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية    

 لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 2 نومفرب 2017      

مرخص مكرصف قطاع مجلة إساليم من قبل مرصف البحرين املركزي   مركز إدارة السيولة املالية ش.م.ب )م( 

 أمري عبدالغين 
عضو جملس اإلدارة

 حسان أمني جرار 
 رئيس جملس اإلدارة 

أمحد عباس
الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
30 سبمترب 2017

“�مل�ستثمرين” يرخ�ص لـ 107 �رشكات بـ 575.4 �ألف دينار

ر بلد�ن �ملنطقة يف “�ال�ستد�مة” “ميد”: �لبحرين تت�سدَّ

ت�سجيل “بنيه للتطوير العقاري” ب� 50 �ألف دينار 

12 م�رضوعا تفوز بجو�ئز �ملجلة على م�ستوى �خلليج 

موق����ع  عل����ى  �ملن�س����ورة  �لبيان����ات  �أو�سح����ت 
)�ضجالت( التابع ملرك����ز البحرين للم�ضتثمرين عن 
�لرتخي�س �إلى 107 �رضكات جديدة تعمل يف خمتلف 
الأن�ضط����ة التجاري����ة وال�ضناعي����ة يف اململك����ة خالل 
�لأ�سبوع �ملا�سي، باإجمايل روؤو�س �أمو�ل ت�سل �إلى 

575.4 �ألف دينار.
ملرك����ز  �لر�سمي����ة  �لبيان����ات  و�أظه����رت 
امل�ضتثمري����ن، وهو املركز امل�ضوؤول عن الرتخي�ض 

لل�����ركات ال�ضناعية والتجاري����ة يف البحرين، اأنه مت 
ت�سجي����ل 101 �سجل ن�سط دون ترخي�س و6 �رضكات 

ن�سطة.
واأ�ضارت البيانات اإلى اأنه مت ت�ضجيل 52 �رضكة 
ذ�ت م�سوؤولي����ة حم����دودة دون ترخي�س و5 �رضكات 
ن�سط����ة، و38 �سج����ل ل�رضك����ة �ل�سخ�����س �لو�حد دون 
ترخي�����س، و�رضكة و�حدة ن�سط����ة، و9 �ضجالت ل�ركة 

ت�سامن دون ترخي�س، وفرعني ل�رضكات �أجنبية.
و�أو�سح����ت بيان����ات �ملرك����ز �أن �أك����رب روؤو�����س 
�لأم����و�ل �لتي مت ت�سجيلها ل�رضك����ة “�ورينتل �ستور 

للدعايه” بر�أ�س مال 100 �ألف دينار، وتعمل �ل�رضكة 
يف موؤ�ض�ضات ووكالت الدعاية والإعالن.

كم����ا رخ�����ض املركز اإل����ى �ركة بني����ه للتطوير 
�لعقاري بر�أ�س مال 50 �ألف دينار، وتعمل يف جمال 
�لأن�سط����ة �لعقارية على �أ�سا�س ر�س����وم �أو عقود - 
�لأن�سط����ة �لعقارية على �أ�سا�س ر�س����وم �أو عقود – 
�إد�رة �لعق����ار�ت �إ�سافة �إل����ى  �لأن�سطة �لعقارية يف 

�ملمتلكات �ململوكة �أو �ملوؤجرة.
وتو�ضح البيانات اأن����ه مت الرتخي�ض اإلى �ركة 
ذ�ت م�سوؤولية حم����دودة بر�أ�س مال 30 �ألف دينار، 

و4 �����رضكات ذ�ت م�سوؤولية حم����دودة وو�حدة �رضكة 
�ل�سخ�����س �لو�ح����د بر�أ�س م����ال 20 �أل����ف دينار لكل 

منها.
واأ�ضارت البيان����ات اأنه مت الرتخي�ض اإلى �ركة 
و�ح����دة ذ�ت م�سوؤولية حم����دودة بر�أ�س مال 15 �ألف 
دين����ار، فيم����ا مت ت�سجيل 9 �����رضكات، منها �رضكتان 
لل�سخ�����س �لو�حد، و�رضكة ت�سام����ن و6 �رضكات ذ�ت 
م�سوؤولي����ة حمدودة بر�أ�س م����ال 10 اآلف دينار لكل 
منه����ا. فيما ي�سل �إجم����ايل روؤو�س �أم����و�ل �ل�رضكات 
ذ�ت �ل�سج����ل �لن�سط �إلى 11.4 �أل����ف دينار ترت�وح 

بني 5 اآلف دينار اإلى 100 دينار.
كما مت �لرتخي�س �إلى 81 �ضجال دون ترخي�ض، 
وي�س����ل �إجمايل ر�أ�����س مال �ل�رضكات �إل����ى 179 �ألف 
دينار ت����رت�وح ب����ني 5 اآلف دينار اإل����ى 50 دينار�، 
فيما مت �لرتخي�س �إلى فرع ل�رضكة �أجنبية �أمريكية، 
وهي “�ضارو�����ض للطاقة اإنك”، وتعم����ل يف �لتجارة 
�لعام����ة، �إ�ساف����ة �إل����ى �لرتخي�����س �إلى ف����رع ل�رضكة 
�أجنبي����ة رو�سي����ة، وه����ي “�سريفي�س كومب����اين �إنرت� 
�ل �ل �س����ي”، وتن�س����ط يف جم����ال �أن�سط����ة �ملكاتب 

�لرئي�سة �أو �لإد�رية.

دبي - ميد: �أظهر �أحدث ر�سد ملجلة ميد حول �مل�ساريع �لتي 
ح�س���دت جو�ئزها يف �لأعو�م م���ن 2009 �إلى 2017 �أن 3 م�رضوعات 
بحرينية فازت بفئ���ة “�مل�ستد�م �لعام”، فيما فاز 12 م�رضوعا على 

م�ستوى �خلليج، و26 م�رضوعا على �مل�ستوى �ملحلي.
وي�سم �خلليج �لعربي �أ�سخم عدد من م�ساريع �لبناء �لتي هي 
قي���د الإعداد يف العامل، حيث تبلغ قيمة املخطط لها اأو التي يجري 

حالًيا تنفيذها يف �ملنطقة 3.1 تريليون دولر.
وتدع���م “ميد” هذا التطور من خ���الل تكرمي اأف�ضل الإجنازات 
التي يحققه���ا قطاع امل�ضاري���ع يف املنطقة خالل احلف���ل ال�ضنوي 
لتوزي���ع جوائ���ز ميد جل���ودة امل�ضاري���ع بالتعاون مع بن���ك امل�رق. 
ويتاأل���ف برنامج اجلوائز م���ن مرحلتني تخ�ضع خاللهم���ا امل�ضاريع 
للتقييم من جانب جلنة حتكيم؛ بهدف تكرمي الأف�ضل على م�ضتوى 
�لبل���د، ومن ثم �ختي���ار �لفائز �لعام يف منطق���ة �خلليج �لعربي عن 
كل فئة. فمنذ اإطالق برنام���ج جوائز ميد جلودة امل�ضاريع يف العام 

2011، كّرم���ت ميد 92 من امل�ضاريع التي تتمّيز باأعلى م�ضتويات 
اجل���ودة يف جميع اأنحاء دول التعاون اخلليجي من بني تلك امُلنجزة 

بني عامي 2009 و2017. 
وعل���ى �ل�سعيد �لإقليم���ي، حققت �لإمار�ت �لنج���اح �لأبرز مع 
28 م�رضوًعا فائًز� على م�ستوى دول �ملجل�س، وتلتها �ل�سعودية مع 
17 م�رضوًع���ا، ثم قط���ر مع 16 م�رضوًعا. �أما �لبحري���ن و�سلطنة عمان، 
فلديهما 12 و11 م�رضوًعا فائًز� �إقليمًيا، على �لتو�يل، يف حني لدى 

�لكويت 8 م�ساريع.
�أما على �سعي���د �لبلد�ن، فلدى �لإم���ار�ت 154 م�رضوًعا فائًز�، 
تليه���ا �ل�سعودية مع 46 م�رضوًعا فائًز�، وقطر مع 43 م�رضوًعا فائًز�. 
وحتتّل �ضلطنة عمان املرتبة التالية مع 38 م�رضوًعا فائًز�، و�لبحرين 
م���ع 26 م�رضوًعا فائ���ًز�، و�لكويت مع 25 م�رضوًع���ا وطنًيا ر�بًحا. وقد 

مت تكرمي ما جمموعه 332 م�رضوًعا وطنًيا فائًز� منذ �لعام 2011.
وحّت���ى الآن، حازت 4 بل���د�ن فقط على جائ���زة �لربنامج �لتي 
يطمح اجلميع اإلى نيلها، وه���ي جائزة ميد جلودة امل�ضاريع للعام، 
بالتع���اون مع بنك امل�رق. وفازت به���ا الإمارات مرتني، الأولى مع 
م�روع برج خليفة يف العام 2011، والثانية مع مطار دبي الدويل - 

م�رضوع كونكور�س �أ يف �لعام 2013. 
وحّققت ال�ضعودية فوًزا مزدوًجا، حيث ح�ضلت على اأبرز جائزة 
يقّدمها الربنامج لعام���ني متتاليني مع م�روع مركز امللك عبداهلل 
للدر��س���ات و�لبح���وث �لبرتولية يف �لع���ام 2016، وم�رضوع �سد�رة 
يف الع���ام املا�ضي. اأّما البحرين، ففازت م���رة واحدة بها، مع م�روع 
تركي���ب م�ضفاة حمط���ة معاجلة مي���اه ال�رف ال�ضح���ي �ركة نفط 

�لبحرين )بابكو( يف �لعام 2014.
وب���رزت الإمارات يف ثالث فئات اإقليمي���ة، وهي: م�روع العام 
يف جم���ال �لنقل، وم�رضوع �لع���ام يف �ملجال �ل�سناعي، وم�رضوع �لعام 

يف جمال �ملباين.
وف���از م����رضوع مرتو دب���ي �خلط �لأحم���ر و�خلط �لأخ����رض بجائزة 
م����روع العام يف جمال النق���ل يف دول املجل�ض خالل عامي 2011 و 

2012 على �لتو�يل. 
وكان ل���دى دولة �لإم���ار�ت 4 فائزين يف فئة م����رضوع �لعام يف 
�ملجال �ل�سناعي يف دول �خلليج، مع م�رضوع جممع م�سهر �لأملنيوم 
�لعام 2012، وم�روع م�ضنع دوكاب لكابالت اجلهد العايل واجلهد 
�لفائ���ق يف �لع���ام 2013، وم�رضوع تطوي���ر �لغ���از �ل�سناعي ل�رضكة 
برتول �أبوظبي �لوطنية )�أدنوك( يف �لعام 2014، وم�سنع �لطويلة 
ل�سح���ب �لأملنيوم لتاليك�سفي �لعام �ملا�س���ي. كما كان لها ح�سة 
�لأ�س���د �سمن فئ���ة م�رضوع �لع���ام يف جمال �ملب���اين يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي، حيث ف���ازت اأربع مرات مع م�روع برج خليفة يف 
�لعام 2011، وم�رضوع د�ماك �أو�سن هايت�س يف �لعام 2012، وم�رضوع 

كيان يف �لعام 2014، وم�رضوع متحف �لحتاد يف �لعام 2017.
و��ستح���وذت �مل�ساريع �لت���ي �أجنزت يف �ل�سعودي���ة على فئة 
م����رضوع �لعام يف جمال �لبنية �لتحتي���ة �لجتماعية يف دول �لتعاون، 
مع فوز م�روع وقف امللك عبدالعزيز للحرمني ال�ريفني - وم�روع 
مكة املكرمة ومكتب���ة امللك فهد الوطنية يف عامي 2013 و2014 
على �لتو�يل.  �أما �لبحرين، فقد تركت ب�سمتها �سمن فئة �مل�رضوع 
�مل�ست���د�م للع���ام يف دول جمل����س �لتعاون �خلليج���ي، حيث فازت 
بهذه اجلائزة ثالثة من م�ضاريعه���ا: م�روع ا�ضتخال�ض ثاين اأك�ضيد 
�لكرب���ون يف �لع���ام 2011، وم����روع اإن�ضاء م�ضف���اة حمطة معاجلة 
مي���اه �ل�رضف �ل�سحي ل�رضكة نفط �لبحرين )بابكو( يف �لعام 2014، 

وم�روع حمطة املحرق ملعاجلة مياه ال�رف ال�ضحي ونقلها لوزارة 
�لأ�سغ���ال يف �لع���ام 2015. ويف ُعم���ان فاز م����روع �ضاللة جاردن�ض 
م���ول واآند ريزيدن����ض يف الع���ام 2014، يليه م����روع منتجع عليلة 
اجلبل الأخ�ر يف العام 2015. كما فازت �ل�سلطنة بجائزتني �سمن 
الفئ���ات اجلديدة مع ت�ضمي���م واإن�ض���اء اجل�ضور والط���رق اجلانبية 
لد�ر�سي���ت - طريق �لو�دي �لكبري، حيث ح���از �مل�رضوع على جائزة 

م����روع العام يف جمال الط���رق واجل�ضور يف دول جمل����ض التعاون، 
وعم���ان �أفنيوز مول �لذي فاز بجائزة م�رضوع �لعام يف جمال �لتجزئة 
يف �لعام 2016. والكويت هي الدولة الوحيدة التي قّدمت م�ضاريع 
فائ���زة �سمن فئة �مل�رضوع �ل�سكن���ي للعام يف دول جمل�س �لتعاون، 
مع ف���وز وول هاو�س يف �لع���ام 2016 وم�روع احلدائ���ق الثالثة يف 

�لعام 2017.

زينب �لعكري

�ملحرر �القت�سادي
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تكرمي جواهري اأحد رواد �سناعة الأ�سمدة بالعامل

“ABC” يفتتح فرًعا يف �سنغافورة

70 مليون دولر التبادل التجاري الرو�سي البحريني

خط طريان مبا�رش بني املنامة وباكو قريبا 

2.3 مليون دينار اأرباح “البحرينية الكويتية للتاأمني”

�سفري مو�سكو: فتح 6 مكاتب ل�رشكات جديدة باململكة

4470 بحرينيا ز�رو� �أذربيجان يف 9 �أ�سهر 

يف 9 اأ�سهر.. منو الأق�ساط 38 % 

توّق���ع �سف���ر رو�سي���ا الحتادية ل���دى اململكة 
فاجيف غاراييف ارتف���اع قيمة التبادل التجاري بني 
بالده و�لبحرين لي�س���ل �إلى نحو 70 مليون دولر يف 
�لع���ام �ملقب���ل 2018، نظًرا لتوقيع ع���دة اتفاقيات 

بني اجلانبني.
واأو�س���ح غارايي���ف لل�سحافي���ني عل���ى هام�ش 
افتت���اح مكتب جمموع���ة انرتاتول ال�رشك���ة الرو�سية 
يف اململك���ة اأن قيمة التبادل التج���اري بني البلدين 
جت���اوزت �ل� 60 مليون دولر يف العام املا�سي، وقد 
و�سل منذ عامني اإلى 15.3 مليون دولر، متوقًعا اأن 
تك���ون قيمة التبادل التجاري ب���ني البلدين يف العام 
ا مقارنة بالعام املقبل 2018 الذي  اجلاري قليلة جدًّ

�سي�سل بحدود 70 مليون دولر.
وع���زا ال�سفر الرو�سي �سبب تدين حجم التبادل 
�لتج���اري بني �لبلدين يف �لعام 2017 مقارنة بالعام 
2018 اإلى اأن البلدين وقعا عدة اتفاقيات لو�سول 
�ل���و�رد�ت يف �لع���ام 2018 وهو ما �سي���وؤدي لزيادة 

قيمة التبادل التجاري يف العام املقبل.
وب���ني ال�سفر الرو�س���ي اأن الكفة متيل ل�سالح 
رو�سي���ا يف التبادل التج���اري، فال���واردات ال�سادرة 
منها �إلى �لبحرين �أكرب من �ل�سادر�ت �لبحرينية �إلى 

رو�سي���ا، )...( فال���واردات الرو�سي���ة �سكلت نحو 90 
% م���ن �إجمايل حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين يف 
العام املا�سي، اأما ال�سادرات البحرينية فبلغت نحو 

.% 10
واأبرز ال�سلع امل�ستوردة من رو�سيا اإلى البحرين 
يف جمال التعاون الع�سكري، اأما ال�سادرات البحرينية 
اإل���ى رو�سي���ا فالأملني���وم وامل���واد البرتوكيماوي���ة 

بالإ�سافة اإلى منتجات اأخرى.
ي�س���ار �إل���ى �أن �ل���و�رد�ت من رو�سي���ا تتمثل يف 

املواد الأ�سا�سية وال�سناعية و�سبه امل�سنعة.

وعل���ى هام�ش افتت���اح مقر �رشك���ة “�نرت�تول”، 
اأعرب ال�سف���ر عن اأمله يف تعاون ال�رشكة مع البحرين 
ودول اخللي���ج، م�سيًف���ا “ناأمل يف �لع���ام �ملقبل �أن 
تاأت���ي �رشكات رو�سي���ة اإلى البحري���ن وتفتح مكاتب 
له���ا، وتنطلق اإل���ى الأ�سواق اخلليجي���ة الأخرى، الأمر 
ال���ذي �سي�س���ب يف م�سلحة البحري���ن ورو�سيا ودول 

اخلليج عموًما”.
وفيم���ا يتعل���ق بعدد ال����رشكات اجلدي���دة، قال 
ال�سف���ر ا�ستلمت ر�سميًّا ت�سجيل 5 �إلى 6 �رشكات يف 

العام اجلاري.
ي�س���ار اإلى اأن العالقات ب���ني اجلانبني الرو�سي 
والبحرين���ي تتط���ور ب�سكل مط���رد، وه���ذا النهو�ش 
الكب���ر بالعالق���ات التجاري���ة والقت�سادي���ة ب���ني 
مو�سكو واملنامة، تتويًجا وانعكا�ًسا لتطور العالقات 
ال�سيا�سي���ة والدبلوما�سي���ة ب���ني البحري���ن ورو�سيا 

الحتادية.
وكان ق���د بحث موؤخًرا وفد جت���اري من البحرين 
العدي���د من الق�سايا التي تتعل���ق بعمليات التعاون 
التج���اري والقت�س���ادي م���ع وف���د غرف���ة ال�سناع���ة 
والتج���ارة يف رو�سي���ا الحتادي���ة، م���ع الرتكي���ز على 
�سم���ن  والغذائ���ي  الزراع���ي  املج���ال  يف  التع���اون 
التقني���ات التكنولوجي���ة الت���ي ترف���د ال�سناع���ات 

الزراعية والغذائية يف كال البلدين.

تبح���ث �رشكة طران اخلليج فت���ح خط مبا�رش من 
البحري���ن اإلى باكو عا�سمة اأذربيجان متا�سيا مع عدد 
ال�سي���اح املتزايد من دول جمل����ش التعاون اخلليجي 

اإلى هناك.
ويبلغ ع���دد ال�سياح البحرينيني اإل���ى اأذربيجان 
بح�س���ب وزي���ر الثقاف���ة وال�سياحة الأذربيج���اين، اأبو 
الفا�ش قارايي���ف، خالل الأ�سهر الت�سع���ة الأولى من 
العام اجلاري نح���و 4470 �سائحا قيا�سا بنحو 1562 

�سائًحا خالل العام املا�سي كامال.
واأكد الوزير خالل موؤمتر �سحايف يف املنامة اأم�ش 
الأول اأن ب���الده بات���ت مق�س���دا لل�سي���اح اخلليجيني 

عموما، وللبحرينيني خ�سو�سا.
وب���نينَّ قاراييف اأن اأذربيجان ا�ستقبلت نحو 2.3 
مليون �سائح يف الع���ام 2016 من �ستى دول العامل، 
اإل اأن اخلطة تق�سي برفع هذا العدد اإلى 2.6 مليون 

�سائح بحلول 2020.
القت�سادي���ة  املوؤ����رشات  الوزي���ر  وا�ستعر����ش 
لب���الده، حيث اأ�سار اإلى اأن هن���اك تركيزا كبرا على 
قط���اع ال�سياح���ة، وال���ذي ي�ساه���م حاليا ب���� 4.8 % 
م���ن الن���اجت املحل���ي الإجمايل، فيم���ا �سيبل���غ النمو 
القت�س���ادي هذا العام 1.5 %. مو�سحا اأن امليزانية 

العامة للدول���ة تعتمد على النفط كم�س���در اأ�سا�ش، 
اإل اأن اخلط���ة تق�س���ي حاليا بتنويع م�س���ادر الدخل 
لال�ستفادة م���ن القطاعات الأخ���رى ل�سيما ال�سياحة 

وال�سناعة والزراعة.
واأ�سار قاراييف اإلى املقوم���ات ال�سياحية التي 
متتلكه���ا اأذربيج���ان وقدرته���ا على ج���ذب ال�سياح، 
حيث هناك تن���وع يف املناخ والطبيعة اخلالبة، ف�سال 
ع���ن ال���رتاث والتاريخ، وتوف���ر املتاح���ف والألعاب 

الريا�سية املختلفة.

وارتفع عدد ال�سي���اح البحرينيني اإلى اأذربيجان 
ب�س���كل لفت، حيث و�س���ل عددهم نح���و 87 �سائحاً 
يف �لع���ام 2010، اإل���ى 131 �لع���ام 2014، و237 يف 
2015، و1562 العام املا�سي، وجتاوز العدد 4470 
�سائًحا خالل الأ�سهر الت�سعة الأولى من العام اجلاري.

وح���ول التاأ�س���رات ال�سياحية، ق���ال اإن وزارته 
طرح���ت منذ فرباي���ر 2016 العديد م���ن الت�سهيالت 
لإ�س���دار التاأ�س���رات يف املط���ارات، والت���ي تق���دم 

اخلدمة جلميع رعايا دول اخلليج العربي ال�ست.

ال�سي���ف - الكويتية للتاأمني: اأعلنت ال�رشكة 
البحرينية الكويتية للتاأمني عن حتقيقها اأرباحا 
�سافية خ���الل الأ�سهر الت�سعة الأ�سهر الأولى من 
العام اجلاري بلغت 2.3 مليون دينار مقابل 2.6 
مليون دينار يف الفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وبلغ���ت اأرباح الربع الثال���ث من اجلاري 1.2 
مليون دين���ار قيا�سا ب� 347 األ���ف دينار للفرتة 
نف�سها م���ن العام 2016.  واأو�سح���ت ال�رشكة يف 
بي���ان اأن الأرباح الفنية بلغ���ت 1.2 مليون دينار 
يف �لعام 2017 مقاب���ل 315 األف دينار يف العام 
2016، اأما �سايف الدخل من ال�ستثمار، فقد بلغ 
312 األفا يف الربع الثالث من العام 2017 مقابل 

212 األفا يف الفرتة نف�سها من العام 2016.
وب���داأت ال�رشكة يف الربع الثاين من هذا العام 
ن�رش بيناتها املالية جممع���ة بعد ارتفاع ملكيتها 

يف �رشكة �لتكافل �لدولية �إلى 67.28 %.
وبل���غ العائد عل���ى ال�سهم يف نهاي���ة الفرتة 
�حلالي���ة 33 فل�سا مقارنة ب���� 37 فل�سا يف الفرتة 
نف�سه���ا من العام املا�سي. كم���ا بلغ العائد على 
حقوق امل�ساهمني 6.8 % باملقارنة ب� 7.8 %  يف 
نهاية الرب���ع الثالث من العام ال�سابق. وارتفعت 
الحتياط���ات الفني���ة من 13.1 ملي���ون دينار يف 
نهاي���ة العام ال�سابق اإل���ى 27.5 مليون دينار يف 
نهاية الفرتة احلالية. كما ارتفعت اأ�سول ال�رشكة 
م���ن 101 مليون دين���ار يف نهاية الع���ام ال�سابق 
�إلى 179 مليون يف نهاية الربع الثالث من العام 

اجلاري.  

وق���ال الرئي����ش التنفيذي لل�رشك���ة اإبراهيم 
الري����ش اإن ال�رشكة وبعد ا�ستحواذها على 67.28 
% م���ن �أ�سه���م �رشكة �لتكاف���ل �لدولية �رتفعت 
اأق�ساطه���ا الإجمالي���ة بن�سب���ة 38 %، م���ن 30.4 
ملي���ون دينار يف نهاي���ة الربع الثال���ث من العام 
ال�ساب���ق اإلى 41.9 ملي���ون يف الفرتة نف�سها من 
الع���ام اجل���اري لتوؤك���د بذلك �سدارته���ا لل�سوق 
البحري���ن من حيث حجم الأق�س���اط، واأنها مازالت 

حتافظ على مركزها الريادي.
واأ�س���اف “حافظ���ت ال�رشكة عل���ى ت�سنيفها 
الئتم���ايِن املمت���از -A م���ع روؤي���ة م�ستقبلي���ة 
م�ستقرة بعد املراجعة الدورية لأعمالها من قبل 
موؤ�س�س���ة “اإي.اإم. بي�س���ت”، وه���و اأعلى ت�سنيف 
ائتم���اين حت�س���ل علي���ه �رشك���ة تاأم���ني مبا�رش يف 

البحرين.
للتاأم���ني  الكويتي���ة  البحريني���ة  اأن  يذك���ر 
ه���ي اإح���دى ال����رشكات التابعة ملجموع���ة اخلليج 
للتاأمني، وهي اأكرب جمموعة للتاأمني يف الكويت 
من حي���ث الأق�ساط املكتتب���ة واملحتفظ بها من 
خ���الل عملياته���ا يف قط���اع التاأمني عل���ى احلياة 
والتاأمين���ات العام���ة والتاأم���ني التكافل���ي، وقد 
اأ�سبح���ت اخلليج للتاأمني اإح���دى اأكرب جمموعات 
التاأم���ني يف منطق���ة ال����رشق الأو�س���ط و�سم���ال 
اأفريقي���ا، حي���ث له���ا ح�س�ش ُملكي���ة يف �رشكات 
يف ال�سعودي���ة والأردن ولبن���ان و�سوري���ا وم����رش 
والعراق والبحري���ن والإم���ارات، اجلزائر وتركيا، 
والكويت. وبلغ حجم اأ�سولها املجمعة 1.8 مليار 

دولر كما يف 30 �سبتمرب 2017.

• وزير ال�سياحة الأذربيجاين خالل املوؤمتر ال�سحايف	

املنام���ة - هيئة النفط والغ���از: يحتفل 
القطاع النفطي 19 نوفمرب اجلاري باإلطالق 
الر�سم���ي جلمعية مهند�سي الب���رتول – فرع 
البحري���ن، كم���ا �سيتم عق���د الجتم���اع الأول 
للجمعي���ة. ويق���ال احلف���ل حتت رعاي���ة وزير 
النف���ط ال�سيخ حممد ب���ن خليف���ة اآل خليفة، 
اإدارة  جمل����ش  واأع�س���اء  رئي����ش  وبح�س���ور 
جمعي���ة البرتول العاملية وع���دد من الروؤ�ساء 
التنفيذي���ني بال����رشكات النفطي���ة الوطني���ة 
وعدد كبر من املهند�سني واملهند�سات يف 
ال�رشكات النفطية وال�سناعية والقطاع العام، 
فيم���ا �سيقام احلفل بقاعة ن���ادي �رشكة نفط 

البحرين )بابكو(.
ورح���ب وزير النف���ط  باإ�سه���ار اجلمعية، 
مثمن���اً جهود الذين عملوا عل���ى ذلك، متمنياً 
لأع�ساء اجلمعية التوفيق وال�سداد، وحتقيق 
حتقيقه���ا  اإل���ى  ي�سب���ون  الت���ي  الأه���داف 
والنهو����ش به���ذه اجلمعية يف خل���ق الربامج 
التي م���ن �ساأنها النهو����ش بالقطاع النفطي 
يف اململك���ة، بامل�ساركة مع جه���ود �رشكائهم 
الإ�سرتاتيجي���ني يف جمعية مهند�سي البرتول 
العاملي���ة الأم التي تعم���ل يف جمال التنقيب 
والإنت���اج، والتي تعترب ملتقى عاملياً لتبادل 
املعلوم���ات الفني���ة، اإذ ت�س���م يف ع�سويتها 
�أكرث من 144األفاً م���ن املهند�سني والعلماء 

والإداريني من 147 دولة.
كما اأ�س���اد الوزي���ر بالأن�سط���ة والربامج 
واملوؤمت���رات واملعار����ش امل�ساحب���ة الت���ي 

تقوم به���ا جمعية مهند�سي البرتول العاملية 
على اأر����ش مملكة البحرين؛ م���ن اأجل تطوير 
قط���اع النفط والغ���از بالتعاون م���ع اجلهات 
م اجلمعي���ة عدة موؤمترات  الأخ���رى، حيث ُتنظِّ
ومعار�ش على م�ستوى ال�رشق الأو�سط والعامل 
يف مملك���ة البحري���ن وب�سكل �سن���وي؛ بهدف 
ال�ستف���ادة م���ن التج���ارب واخل���ربات ورفع 
كفاءة مهند�سي البرتول والطالع على اأحدث 
م���ا تو�سل���ت اإليه التقني���ة احلديثة من خالل 
العرو�ش التي تقدم يف املعار�ش امل�ساحبة.

الب���رتول  اأن جمعي���ة مهند�س���ي  يذك���ر 
ه���ي منظمة عاملية مهنية غ���ر هادفة للربح 
تاأ�س�س���ت يف العام 1957 كاأحد فروع املعهد 
الأمرك���ي ملهند�سي التعدي���ن، وقد اأُدرجت 

كمنظمة م�ستقلة يف العام 1985.

�س���رتة - جيب���ك: كرّم���ت �رشك���ة الهن���د 
 )IFFCO( التعاوني���ة لأ�سم���دة املزارع���ني
رئي�ش �رشكة اخلليج ل�سناّعة البرتوكيماويات 
عبدالرحم���ن جواه���ري مون���ه رائداً م���ن رّواد 

�سناعة الأ�سمدة يف العامل.
وج���اء تك���رمي جواه���ري خ���الل احتفالية 
كب���رة اأقامته���ا ال�رشك���ة الهندي���ة مبنا�سبة 
الذك���رى اخلم�س���ني عل���ى تاأ�سي�سه���ا وذلك 
مطل���ع ال�سهر اجل���اري يف العا�سم���ة الهندية 

“نيودلهي”.
وقال الع�س���و املنتدب بال�رشكة الهندية 
Rakesh Kapur اإن ال�رشك���ة حر�س���ت على 
تك���رمي نخبة م���ن رج���الت �سناع���ة الأ�سمدة 
حول الع���امل، والذي���ن اأث���روا بجهودهم هذه 
ال�سناع���ة احليوي���ة والإ�سرتاتيجي���ة، وعملوا 
دون كلل على تعزيز التوا�سل بني ال�رشكات 
العامل���ة يف هذا القطاع، ممتدحاً دور جواهري 
�سواء من خالل رئا�سته �رشكة اخلليج ل�سناعة 
البرتوكيماويات اأو من خالل قيادته يف الفرتة 
املا�سي���ة الحت���اد العربي لالأ�سم���ّدة وكذلك 
رئا�سته لحت���اد العامل���ي لالأ�سم���دة، والذي 
ُيعت���رب اأك���رب كيان عامل���ي له���ذه ال�سناعة، 
وتن�سوي حتت مظلته معظم �رشكات الأ�سمدة 

حول العامل. واأ�ساف اأن جواهري هو واحد من 
اأهم ال�سخ�سي���ات الإقليمية التي اأ�سهمت يف 
تطوي���ر �سناعة البرتوكيماوي���ات والأ�سمدة، 
والت���ي قدم���ت الكثر م���ن خ���الل املنا�سب 
القيادي���ة التي تقلدها يف هذا القطاع، عالوة 
على دوره يف جمال التنمية امل�ستدامة وحماية 
البيئة، واإ�سهاماته يف دع���م ال�سالمة املهنية 
والت���ي ن���ال يف جماله���ا العديد م���ن اجلوائز 
العاملية املرموقة. من جانبه، اأعرب جواهري 
عن بالغ ال�سكر وخال�ش التقدير ل�رشكة الهند 
التعاوني���ة لأ�سمدة املزارع���ني )IFFCO(؛ 
لختي���اره لتكرميه يف ه���ذه املنا�سبة املهمة 
من تاريخ ه���ذه ال�رشكة العريق���ة، مثنياً على 
م���ا وجده م���ن تقدير وكرم �سياف���ة، ممتدحاً 
التنظي���م الرائ���ع لالحتفالي���ة الت���ي اأقيمت 
مبنا�سب���ة الذك���رى اخلم�سني عل���ى تاأ�سي�ش 
ال�رشكة الهندية الرائدة التي لعبت درواً مهما 
يف توف���ر الأ�سم���دة واملغذي���ات للمزارعني 
الهن���ود، وكان له���ا لأثر الأك���رب يف ا�ستدامة 
القت�ساد الهندي، مو�سحاً اأن اإجنازات �رشكة 
)IFFCO( التي حققتها على مر ال�سنني قد 
جاءت جميعها؛ م���ن اأجل حت�سني العامل الذي 

نعي�ش فيه.

 ABC اأعلن بنك :ABC - الدبلوما�سية
)املوؤ�س�س���ة العربية امل�رشفي���ة(، عن افتتاح 
ف���رع له يف �سنغافورة كجزء من خطته الرامية 
الى تعزي���ز �سبكة تواج���ده الدولية، املمتدة 

عرب 16 بلداً حول العامل.
ويتواجد بن���ك ABC يف �سنغافورة منذ 
�لع���ام 1982. و�سم���ن تعدي���ل اإ�سرتاتيجية 
اأعمال���ه قب���ل عام���ني، ق���رر تطوي���ر مكتب���ه 

التمثيلي لي�سبح فرعاً كامالً. 
وق���ال الرئي����ش التنفي���ذي للمجموع���ة 
بن���ك ABC خالد كع���وان “اإن تطوير مكتبنا 
التمثيلي يف �سنغافورة اإلى فرع كامل يعك�ش 
التزامن���ا جتاه عمالئنا يف ال����رشق الأو�سط ويف 
اآ�سيا. وتعت���رب �سنغافورة مرك���زاً مالياً مهما 
وم���ن �ساأن فرعن���ا فيه���ا اأن ي�سعنا يف موقع 
اأف�سل واأقرب؛ من اأجل خدمة عمالئنا والوفاء 

باحتياجاتهم �ملالية”.
واأ�س���اف “تو�سعنا يف ال�س���وق الآ�سيوية 
يعك����ش اأي�س���اً اإ�سرتاتيجي���ة تطوي���ر اأعمال 
البنك وروؤيتنا لأن نكون البنك الدويل الرائد 

يف منطق���ة ال����رشق الأو�سط و�سم���ال اإفريقيا 
من خالل �سبكة مكاتبن���ا املمتدة يف املنطقة 
واآ�سي���ا واأوروبا واأم���ركا ال�سمالي���ة واأمركا 
الالتيني���ة، ودعم تدفق ال�ستثم���ار والتجارة 
عرب ه���ذه الأ�سواق”. وكان بنك ABC �فتتح 

فرعاً يف دبي يف وقت �سابق من هذا العام.

• ال�سيخ حممد بن خليفة اآل خليفة	

• خالد كعوان	

• فاجيف غاراييف	

• •مراد علي مراد	 اإبراهيم الري�ش	

املحرر القت�سادي

  اأم���ل احلام���د م���ن �ساحي���ة ال�سي���ف
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ال�شفارة ال�شعودية ببريوت تنفي ت�رصيحات من�شوبة للبخاري
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

���ا ُن�ِشب للقائم باالأعمال  نف���ت  ال�شفارة ال�شعودية يف ب���ريوت ما تداولته بع�س و�شائل االإعالم عَمّ
باالإنابة وليد البخاري قوله اإن رئي�س الوزراء اللبناين �شعد احلريري “قد ُيقرر عدم العودة اإلى لبنان”.
قة واحلذر وعدم ترويج معلومات ُمفربكة ُت�رص باأمن  ي الِدّ ودع���ت ال�شفارة و�شائل االإعالم اإلى توِخّ
وا�شتق���رار لبن���ان. وكانت و�شائ���ل اإعالم حملية نقلت ع���ن البخاري ت�رصيحات خاطئ���ة مل يذكرها خالل 

درد�شة مع بع�س االإعالميني.
واأعل���ن احلريري ا�شتقالته، ال�شبت املا�شي، يف كلمة متلفزة هاجم فيها حزب اهلل وتدخالت اإيران 

يف لبنان واملنطقة العربية.
وق���ال احلريري يف خطاب بث على قناة امل�شتقب���ل اللبنانية “اأعلن ا�شتقالتي من رئا�شة احلكومة 
اللبناني���ة”، وا�شفا ما يعي�شه لبنان حاليا مب���ا كان �شائدا ما قبل اغتيال والده رئي�س احلكومة االأ�شبق 

رفيق احلريري، وحتدث عن اأجواء “يف اخلفاء” ال�شتهدافه اأي�شاً.

السنة العاشرة - العدد 3316 
األحد

12 نوفمبر 2017 
23 صفر 1439

international@albiladpress.com
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القاهرة – وكاالت:

يب����داأ وزير اخلارجي����ة امل�رصي �شامح 
�شكري، اليوم االأح����د، جولة عربية ت�شمل 
والكوي����ت  واالإم����ارات  االأردن  م����ن  كالً 
والبحري����ن و�شلطن����ة ُعم����ان وال�شعودية، 
حيث تتن����اول بح����ث العالق����ات الثنائية 
مع تلك الدول، والت�ش����اور حول تطورات 

االأو�شاع يف املنطقة.
و�����رصح املتح����دث الر�شم����ي با�ش����م 
وزارة اخلارجي����ة اأحمد اأبو زي����د باأن جولة 
وزي����ر اخلارجية تاأت����ي يف اإط����ار الت�شاور 
الدائ����م بني م�����رص واالأ�شق����اء العرب حول 
جمم����ل العالق����ات الثنائي����ة واالأو�شاع يف 
املنطقة، خا�شة يف ظل ما ي�شهده امل�رصح 
ال�شيا�ش����ي يف لبنان من تط����ورات، ف�شالً 
ع����ن تنام����ي التحدي����ات املرتبط����ة باأمن 
وا�شتق����رار املنطق����ة ب�ش����كل ع����ام، االأمر 
الذي يقت�شي تكثيف الت�شاور والتن�شيق 

بني م�رص واالأ�شقاء يف الدول العربية.
وق����ال اأب����و زي����د اإن الوزي����ر �شكري 
�شيوؤكد خالل اجلول����ة موقف م�رص الثابت 
ب�ش����اأن �����رصورة احلف����اظ عل����ى الت�شامن 
العرب����ي يف مواجهة التحدي����ات املختلفة 
وتاأثرياته����ا  املنطق����ة  ت�شهده����ا  الت����ي 
املحتمل����ة على االأم����ن القوم����ي العربي، 
ونق����ل روؤي����ة م�����رص وتقييمه����ا لكيفي����ة 

التعامل مع تلك التحديات.

دبي – العربية.نت:

با�ش����م  الر�شم����ي  الناط����ق  اأعل����ن 
التحال����ف، العقي����د الركن الطي����ار تركي 
ب����ن �شال����ح املالك����ي، اأم�س ال�شب����ت، اأن 
التحال����ف اأحبط عمالً و�شي����كاً ال�شتهداف 

خطوط املالحة البحرية الدولية.
وق����ال الناط����ق اإن����ه “مت ا�شتهداف 
عنا�����رص حوثية بجزي����رة الب����وادي اليمنية 
خططت لأعمال عدائية ت�ستهدف خطوط 

املالحة الدولية والتجارة العاملية”.
واأو�شح اأن “الهجوم الو�شيك ت�شمن 
التخطي����ط با�شتخ����دام ال����زوارق ال�رصيعة 
املفخخ����ة وجمموعة م����ن الغوا�شني لزرع 

االألغام البحرية بال�شفن”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

عرث على العديد من املقابر اجلماعية 
الت���ي ت�ش���م “ما ال يق���ل ع���ن 400” جثة 
بالقرب من احلويج���ة العراقية التي متت 
ا�شتعادته���ا م���ن تنظيم داع����س يف بداية 
اأكتوب���ر، بح�ش���ب ما اأعل���ن ال�شبت حمافظ 

كركوك بالوكالة راكان �شعيد.
وقال راكان ال���ذي ت�شلم من�شبه بعد 
اإقال���ة املحاف���ظ الك���ردي لكرك���وك التي 
ا�شتعادته���ا الق���وات االحتادي���ة من �يدي 
القوات الكردية “اأنن���ا نقف االآن يف موقع 
قاع���دة البكارة التي كان���ت احدى مقرات 
الق���وات االأمريكي���ة والتي جعله���ا داع�س 

موقعا لتنفيذ االإعدامات”.
وتقع البكارة على بعد 3 كيلومرتات 
جن���وب غ���رب احلويج���ة. واأ�ش���اف راكان 
“انظ���روا لب�شاعة االإرهاب ال���ذي اأعدم ما 
ال يقل ع���ن 400 مغ���دور بينه���م ببدالت 

االإعدام احلمراء واآخرون بزي مدين”.

القاهرة – رويترز:

قال اجلي����س امل�رصي اأم�س ال�شبت اإن 
طائراته احلربية دمرت 10 �شيارات حتمل 
اأ�شلحة وذخرية و�شلعا مهربة قرب احلدود 

مع ليبيا وقتلت من فيها.
ولوق���ت طويل ت�شعر م�رص بالقلق من 
اإدخال اأ�شلحة وذخائر عرب حدودها الغربية 
الطويل���ة الت���ي ي�شع���ب التحك���م الكامل 
فيها، لك���ن هجوما وقع على قوة اأمنية يف 
حمافظ���ة اجليزة ال�شه���ر املا�شي واأعلنت 
منظمة مل تك���ن معروف���ة م�شوؤوليتها عنه 
اأبرز التحديات االأمنية يف ال�شحراء الغربية 
امل�رصية. وقال بيان للجي�س دون اأن يذكر 
تاري���خ تدم���ري ال�شي���ارات الع����رص “قامت 
القوات اجلوي���ة بالتعامل معها وتدمريها 
تدم���ريا كام���ال والق�ش���اء عل���ى العنا����رص 
املوجودة بداخلها”. وت�شن م�رص حملة على 
جماع���ة اإ�شالمي���ة مت�شددة تابع���ة لتنظيم 
داع����س يف حمافظ���ة �شمال �شين���اء قتلت 
مئات م���ن قوات اجلي�س وال�رصطة منذ عام 

2014 الذي �شهد زيادة هجماتها.

 وزير خارجية م�رص 
يف جولة خليجية 

 اإحباط ا�ستهداف حوثي 
للمالحة البحرية الدولية

 مئات اجلثث يف مقابر 
جماعية قرب احلويجة

 اجلي�س امل�رصي يدمر 10 
�شيارات ملهربي اأ�شلحة

ال�شعودية: ت�شديد الأمن ب�ملن�ش�آت النفطية بعد هجوم بوري
اأ�شادت بقدرة اجلهات املعنية يف البحرين على مواجهة احلريق

واأ�شادت الوزارة بق���درة اجلهات املعنية 
يف البحري���ن عل���ى مواجهة احلري���ق الذي جنم 
عن ه���ذا العدوان وجناحها يف احتوائه يف وقت 
قيا�ش���ي، موؤكدة اأنه���ا ت�شع جمي���ع اإمكاناتها 

مل�شاندة قطاع الطاقة يف مملكة البحرين.
واأك���دت وزارة الطاق���ة اأنه���ا رفع���ت من 

احتياطاتها االأمنية يف كل مرافقها، واأن جميع 
هذه املراف���ق تتمتع باأعلى م�شتويات احلماية 
وال�شالمة. وقال بيان ل�رصكة اأرامكو ال�شعودية 
“اإ�شارة اإلى اال�شتف�شارات بخ�شو�س احلادث 
التخريب���ي الذي وقع يف مملك���ة البحرين، توّد 
���ح باأن���ه يف متام  اأرامك���و ال�شعودي���ة اأن تو�شّ

ال�شاع���ة احلادية ع�رصة من م�ش���اء يوم اجلمعة، 
اندلع حريق يف اأحد خطوط اأنابيب الزيت اخلام 
يف مدين���ة حمد مبملكة البحرين، ما ترتب عليه 
اإيق���اف فوري ل�ش���خ الزيت اخل���ام من حمطة 
ال�ش���خ يف الظهران التي تغ���ذي م�شفاة �رصكة 
بابكو يف البحرين عرب هذا اخلط، ومل ينتج وهلل 

احلمد اأية خ�شائر ب�رصية جراء هذا احلادث”.
وق���د جرى اإخ���الء منطق���ة احل���ادث وعزل 
ال�شمام���ات املت�شلة به���ذا اخلط حتى تكتمل 
اأعم���ال التحقي���ق ملعرف���ة اأ�شب���اب احل���ادث، 
واكتم���ال اأعم���ال ال�شيانة واإع���ادة تاأهيل خط 

االأنابيب للت�شغيل”.

• رجال الدفاع املدين ي�شيطرون على احلريق الذي اندلع يف خط اأنابيب مبنطقة بوري                  )ت�شوير: ر�شول احلجريي(	

 دبي - العربية.نت:
املن�ش�آت النفطية  اأعلنت وزارة الط�قة والرثوة املعدنية ال�شعودية ت�شديد الأمن يف 

بعد هجوم على خط اأن�بيب لنقل اخل�م يف البحرين. وك�نت الوزارة قد اأعلنت عن دعمه� 

العدواين،  العمل  مواجهة  البحرين” يف  مبملكة  الط�قة  قط�ع  يف  “لأ�شق�ئه�  الك�مل 

لهذا  وا�شتنك�ره�  �شجبه�  عن  معربة  ب��وري،  منطقة  يف  الأن�بيب  خط  على  وق��ع  ال��ذي 

العمل اجلب�ن.

دبي – العربية.نت

ق����ال الرئي�����س االأمريك����ي دونال����د ترام����ب، 
اأم�س ال�شبت، اإن اتفاق����اً تو�شل اإليه مع الرئي�س 
الرو�شي، فالدميري بوتني، ب�شاأن �شوريا �شينقذ 

عدداً هائالً من االأرواح.
جاء ذلك يف ت�رصيح����ات اأدلى بها ترمب، بعد 
اأن التق����ى بوت����ني خالل قم����ة لزعم����اء دول اآ�شيا 

واملحيط الهادي.
وقال الرئي�س االأمريك����ي لل�شحافيني، على 
م����ن طائ����رة الرئا�شة اأثن����اء حتركها م����ن مدينة 
دان����اجن التي �شه����دت انعقاد القم����ة اإلى هانوي 
عا�شم����ة فيتنام، “تو�شلنا لالتف����اق ب�رصعة بالغة 

)..( �شينقذ هذا عدداً هائالً من االأرواح”.
واأو�شح الكرمل����ني اأن ترامب وبوتني اتفقا 
على هام�����س قمة منت����دى التع����اون االقت�شادي 
اآ�شي����ا واملحي����ط اله����ادي )اأب����ك( عل����ى  ل����دول 
احلاج����ة اإلى حل �شيا�شي يف �شوري����ا واإن البلدين 

�شيوا�شالن جهودهما ملحاربة تنظيم داع�س.
واأ�ش����ار ترامب اإلى اأن بوت����ني اأكد جمدداً اأنه 
مل يتدخ����ل يف انتخابات الرئا�ش����ة االأمريكية التي 
جرت الع����ام املا�شي. و�شدد ترام����ب على اأهمية 

وجود عالقة طيبة مع رو�شيا.
بوتني : “البيان امل�شرتك مهم للغاية”

م����ن جهته، قال الرئي�����س الرو�شي فالدميري 
بوت����ني اإن البي����ان امل�ش����رتك م����ع ترام����ب ب�شاأن 
�شوريا مه����م للغاية، ويوؤكد مب����ادئ احلرب على 

االإره����اب. واأ�ش����ار بوت����ني اإلى اأن����ه اأج����رى حواراً 
طبيعياً مع ترامب خ����الل قمة يف فيتنام، وو�شف 
ترام����ب باأنه متح�����رص ومثقف ومري����ح يف التعامل 
مع����ه. وقال بوتني اإن اجتماع����اً ثنائياً مقرتحاً مع 
ترام����ب خالل قمة منت����دى التع����اون االقت�شادي 
ل����دول اآ�شي����ا واملحيط اله����ادي )اأب����ك( مل يعقد 
ب�شب����ب م�شكالت يف ترتي����ب املوعد من اجلانبني 
وم�شكالت بروتوكولي����ة مل يك�شف عنها. واأ�شاف 
بوتني يف اإف����ادة لل�شحافيني يف نهاية القمة اأنه 
ال ت����زال هناك حاج����ة اإلى املزيد م����ن االت�شاالت 

االأمريكي����ة الرو�شي����ة عل����ى م�شت����وى الرئي�شني 
وامل�شوؤول����ني ملناق�ش����ة ق�شاي����ا ت�شم����ل االأم����ن 

والتنمية االقت�شادية.
اإل����ى ذل����ك، و�ش����ف بوت����ني مزاع����م التدخل 
الرو�شي يف االنتخابات االأمريكية باأنها “اأوهام”. 
وخل����ت مدين����ة البوكم����ال ب�شكل �شب����ه كامل من 
املدني����ني، بع����د ال�شب����اق احلا�شل ب����ني القوات 
احلكومي����ة وميلي�شياتها من جهة، وقوات �شوريا 
الدميقراطي����ة، املدعومة م����ن الواليات املتحدة، 

من جهة اأخرى، لل�شيطرة عليها.

ترامب: االتفاق مع بوتين حول سوريا سينقذ كثيرا من األرواح
 الرئيسان أكدا الحاجة إلى حل سياسي

•  ترامب وبوتني يف قمة اأبيك يف دانانغ بفيتنام اأم�س )اأ ف ب(	

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

اأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان 
املعار�س، اأم�س ال�شبت، باأن تنظيم داع�س 
ا�شتع����اد ال�شيطرة عل����ى مدين����ة البوكمال 
احلدودي����ة �رصق����ي �شوري����ا، بع����د مواجهات 

عنيفة مع القوات احلكومية.
وقال مدير املر�شد، رامي عبد الرحمن: 
“�شيطر داع�س على مدينة البوكمال ب�شكل 
كامل، وقوات النظام واملقاتلون املوالون 
باتوا يف حميط املدينة على بعد كيلومرت اأو 

كيلومرتين من اأطراف املدينة”.
واأ�شاف عبد الرحمن اأن ذلك مت “نتيجة 
الكمائ����ن والهجم����ات بالعرب����ات والعبوات 
املفخخ����ة”. وكان املر�شد ال����ذي يتخذ من 
لندن مقرا له، قد اأكد، اجلمعة، اأن التنظيم 
املتطرف �شيطر على 50 % من البوكمال.

الق����وات  اأعلن����ت  �شاب����ق،  وق����ت  ويف 
احلكومي����ة، مدعوم����ة مبلي�شي����ات اإيراني����ة، 
�شيطرتها على كامل البوكمال، التي كانت 
تعد اآخر مدينة ي�شيطر عليها تنظيم داع�س 

يف �شوريا.

 املر�شد: “داع�س” ي�شتعيد 
ال�شيطرة على البوكمال
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وتتناغ���م  االقت�ص���اد  يتكام���ل 
ا�صرتاتيجية التنمية والنمو االقت�صادي 
التجديدي���ة  االأف���كار  بديناميكي���ة 
امل�صت���وى  عل���ى  لي����س   - واالنفت���اح 
الدويل فق���ط - بل من اأه���م اأ�صا�صاته 
اإيج���اد قاعدة قوي���ة تر�ص���خ االنطالق، 
وه���ذا االأم���ر و�صع���ه �صاح���ب ال�صم���و 
امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن �صلم���ان اآل 
خليف���ة رئي�س ال���وزراء املوق���ر حفظه 
اهلل ورع���اه يف اأعلى قائم���ة االأولويات، 
فعاملنا الي���وم يتطلب فك���ًرا م�صتنًرا 

وعمال دوؤوبا ملواكبة التطورات.
بالتاأكيد، اأولى �صمو رئي�س الوزراء 
حي���ًزا كب���ًرا م���ن االأولوي���ات ملتابع���ة 
�ص���وؤون الوطن يف كل اجتاهاتها، وعلى 
الرغم م���ن جولة �صم���وه يف ����رق اآ�صيا 
وما لها من اأهمي���ة، اإال اأن �صموه حر�س 
عل���ى متابع���ة كل الربام���ج وامل�صاريع 
املواطن���ن  ق�صاي���ا  ب���ل  واالأن�صط���ة 
والتوجيهات الكرمية ال�صادرة اإلى كل 
اأجه���زة الدولة، وهذا امل�صار هو ال�صكل 
االأب���رز للنظ���رة االنفتاحي���ة املتج���ددة 
للتطوي���ر والتنمي���ة، والت���ي يوؤمن بها 
�صم���وه وي�صج���ع كل امل�صوؤول���ن على 
العمل وفقها، كونه���ا تعطي اأثًرا فاعاًل 

يف جناح العمل.
االقت�ص���ادي  املحف���ل  و�صهدن���ا 
الكب���ر، منت���دى ومعر����س ا�صتثمر يف 
البحري���ن 2017  الذي عقد حتت رعاية 
�صم���وه الكرمية، وافتتح���ه بالنيابة عن 
�صم���وه �صمو ال�صيخ �صلم���ان بن خليفة 
اآل خليف���ة م�صت�ص���ار �صاح���ب ال�صم���و 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء يف 31 اأكتوبر 
املا�صي، ومن ح�ص���ن الطالع اأن انعقاد 
ذلك تزامن م���ع املنتدى العاملي لرواد 
االأعم���ال، وتكمن اأهمية هذه الفعاليات 
يف تقدمي االأر�صية املهيئة ال�صتقطاب 
اال�صتثم���ارات ململك���ة البحرين وجذب 
امل�صتثمري���ن اإليه���ا وم�صتوى احل�صور 
ال���ذي جتاوز األ���ف م�ص���ارك، االأمر الذي 
ت�صجي���ع  يف  احلكوم���ة  دور  يعك����س 
اال�صتثم���ارات وتعزي���ز ري���ادة االأعمال 
واالبتكار، اإن م�صاريع التنمية وحت�صن 
احلي���اة  وتطوي���ر  املواط���ن  معي�ص���ة 
العام���ة يف بالدن���ا مرتبط���ة باملوؤ�رات 
االقت�صادي���ة لتولي���د البيئ���ة اجلاذب���ة 
اأن �صم���و رئي����س  لال�صتثم���ار، ونعل���م 
الوزراء كان وال يزال من اأوائل الداعن 
اإلى و�صع الت�ص���ورات لرفع االقت�صاد 
اخلليجي ب�صكل عام، من خالل اإزالة اأية 
عوائق اأو بروقراطية حتد من التعاون 
االقت�ص���ادي اخلليج���ي، لفت���ح املجال 
اأمام دول التعاون الأن تكون قوة موؤثرة 
يف االقت�ص���اد العاملي. ول���و نظرنا اإلى 
زيارة �صمو رئي�س الوزراء حالًيا اإلى �رق 
اآ�صيا ف���اإن من اأهم اأركانها تعزيز قدرة 
رجال االأعمال وامل�صتثمرين لال�صتفادة 
م���ن العوام���ل امل�صرتكة م���ع دول تلك 
املنطق���ة وخرباتها وتنفي���ذ امل�صاريع 

القادرة على مواجهة التحديات.

سمو رئيس الوزراء ُيجدد 
االنفتاح محلًيا ودولًيا )1(

مرحلة حاسمة 
 قادمة

مرحلة حا�صمة يف املنطقة على و�صك البدء، 
وخالله���ا قطر تتخب���ط والبحرين عل���ى امل�صار 
ال�صحيح، فحكوم���ة الدوحة تتخبط بدون �صك، 
وال���كل يعرف واأولهم القطري���ون اأن قيادتهم 
يف حال���ة فو�صى عارمة من كل اجلهات، تعك�س 
هذه احلالة الت�ريحات املتناق�صة، حالة البكاء 
م���رة وحال���ة ال�صحك م���رة التي تع���رتي وجوه 
امل�صوؤول���ن خ���الل موؤمتراته���م ال�صحافية اأو 
ت�ريحاته���م املتباينة وكاأن���ك يف دولة واحدة 
به���ا ع����رات احلكوم���ات، واأ�صتطي���ع اأن اأ�صبه 
حكومة قطر الي���وم متاماً بحكوم���ة لبنان التي 
هي االأخ���رى �صاعت منه���ا البو�صلة وانخرطت 
يف التخب���ط من وزراء يغ���ردون، كل واحد منهم 
يف كوك���ب اآخر، ومن مظاه���ر التوتر والقلق يف 
ال�ص���ارع، ب���ل اإن ح���زب ال�صيطان هن���اك ومعه 
رئي����س اجلمهورية ع���ون غرق���ا يف الت�ريحات 
املبهمة الدال���ة على ال�صياع وه���ذه ن�صخة من 

احلالة القطرية. 
ال�ص���وؤال م���ا ال���ذي جم���ع احلال���ة اللبنانية 
مع احلال���ة القطرية، اجلواب ابحث���وا عن اإيران 
�صتج���دون اأن اجلامع ب���ن ال�صفتن هو اإيران 

الت���ي ر�صخت اأقدامها يف الدوحة وبروت، لكن 
الف���رق ب���ن البلدين هو اأن قط���ر فاقت لبنان 
باأنها اأ�صافت لقائمتها املخرتقة جماعة االإخوان 
امل�صلمن الذين عاثوا فيها ف�صاداً حتى بلغوا 
العظم، واأ�صبح م���ن ال�صعب بل من اال�صتحالة 
اجتثاثه���م م���ن �راي���ن االإم���ارة دون عملي���ة 
 جراحية يدفع فيها النظام القطري ثمناً باهظاً.

من���وذج البحرين التي ر�ص���م �صيا�صتها واختط 
طريقه���ا وعمل طوال الوقت عل���ى ا�صتقرارها 
وحفظ اأمنه���ا ومنعها عدة م���رات من ال�سقوط 
�صمو رئي����س الوزراء خليفة ب���ن �صلمان حفظه 
اهلل ورعاه يف الطريق ال�صحيح ويف امل�صار الذي 
يوؤمن لها االأبدي���ة واخللود رغم كل املحاوالت 
الت���ي جرت لتعوميه���ا مثل بقية ال���دول التي 
تاآم���رت عليها قط���ر واإي���ران وخالي���ا االإرهاب 
يف الداخ���ل، فق���د اأر�صى �صموه ب���داأب و�رامة 
وحزم اأولوية تبناها منذ تويل امل�صوؤولية وهي 
اأولوية االأمن واال�صتقرار مقرونة باحلزم والبناء 
والتنمية، ومل يورط البلد يف تيارات و�سيا�سات 
البو�صل���ة  وجت���ارب ع�صوائي���ة ت�صي���ع منه���ا 
وتفقد فيها الدولة م�صاره���ا ال�صحيح كما هو 

احل���ال يف الكثر من ال���دول واأقربه���ا الدوحة 
وبغداد وبروت. ه���ذه ال�صورة اليوم لالأحداث 
املت�صارع���ة يف املنطقة وخ�صو�صا فيما يتعلق 
بقط���ر واإيران ولبن���ان والو�ص���ع برمته تدفعنا 
لالنتب���اه واحل���ذر، فالو�ص���ع الع���ام يف ال�صاحة 
مقبل على حتركات ومفاجاآت من الوزن الثقيل 
الذي يتعلق باالأم���ن ور�صم اخلرائط اجلغرافية 
وال�صيا�صية يف املنطقة، ومن هنا على البحرين 
وبقي���ة حلفائه���ا يف املنطق���ة الرتكي���ز عل���ى 
احلكم���ة واحل���زم والعمل املب���ادر ال رد الفعل، 
والثاب���ت من �صيا�صة ال���دول الثالث املقاطعة 
للدوح���ة اأنها اأخذت املب���ادرة منذ وقت طويل 
وه���ذا يبعد القل���ق عن���ا ولك���ن الت�صديد على 
اأو  ال�صاع���ات  خ���الل  واج���ب  االنتب���اه واحل���ذر 
 االأيام القادم���ة مع فورة االأح���داث املت�صارعة.
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سوالف

“امل�صج���د اجلنوبي” مبدينة  يعترب 
عي�صى املال�صق للبن���ك االأهلي “جممع 
مدين���ة عي�ص���ى التج���اري” م���ن اأق���دم 
ول���ه ح�ص���وره  املدين���ة،  امل�صاج���د يف 
ومكانته التاريخية، ومت ترميمه واإعادة 
بنائ���ه قب���ل �صن���وات لي�صب���ح معلم���ا 
ديني���ا ب���ارزا وحتف���ة معماري���ة، عالوة 
على موقعه املتمي���ز حيث يقابل بوابة 
مدينة عي�ص���ى التاريخية الت���ي ال تزال 
حمافظة عل���ى ال�صكل والطابع االأ�صلي، 
وانطالقا م���ن هذا االهتم���ام الكبر من 
قبل اإدارة االأوقاف ال�صنية، وملا ي�صكله 
موق���ع امل�صجد من دور حي���وي ومفيد، 
مت التق���دم بطل���ب لتحوي���ل “احلديقة 

املهج���ورة الت���ي اأ�صبحت رقع���ة قاحلة 
مليئة باالأ�صواك واحل�رات والقوار�س” 
املحاذية للم�صج���د اإلى �صالة منا�صبات 
تابع���ة للم�صجد اجلنوب���ي، فوجود هذه 
احلديقة املهجورة واملهملة اأ�صال يزيد 
من ن�صبة التلوث، كما ال يرتادها اأحد من 
االأه���ايل، وكما عرفت من اأحد مهند�صي 
اإدارة االأوق���اف ال�صنية اأن طلب حتويل 
ه���ذه البقع���ة املليئ���ة باالأ�ص���واك اإلى 
�صال���ة منا�صب���ات كان منذ ح���وايل اأربع 
�صنوات، واأن التموي���ل موجود واالإدارة 
قطع���ت �صوط���ا كبرا يف ه���ذه امل�صاألة 
ولك���ن عندما مت طلب االأر�س من وزارة 
االإ�ص���كان ارتاأت ال���وزارة االإبق���اء على 

احلديقة، و�صخ�صيا كتبت مرات عديدة 
ع���ن اإمكاني���ة ا�صتغالل اأر����س احلديقة 
املهج���ورة لبناء �صال���ة الأهايل املدينة، 
خ�صو�صا اأن املنطقة املحيطة بامل�صجد 
به���ا ع���دد م���ن احلدائ���ق واملنتزه���ات 
ومالعب االأطفال، ولكن تنق�صها �صالة 
منا�صبات تتنا�صب مع التزايد ال�صكاين 

املتوا�صل.
اإن التحلي���ل املتاأم���ل ملالم���ح هذه 
االأر����س املال�صق���ة للم�صج���د اجلنوبي 
يوؤك���د اأن بها كل املوا�صف���ات لتكون 
االإط���ار  ه���ذا  ويف  منا�صب���ات،  �صال���ة 
نتمنى م���ن امل�صتقبل الزاهر للمحافظة 
اجلنوبي���ة �صمو ال�صيخ خليف���ة بن علي 

اآل خليفة حمافظ اجلنوبية اإدراج م�رشوع 
�صالة املنا�صبات من �صمن امل�روعات 
التنموية والتطويري���ة باملحافظة التي 
بداأت ت�صهد بف�صل �صموه حركة تنموية 
واالأ�صع���دة،  املج���االت  كل  يف  ن�صط���ة 
واأ�صبحت ت�صكل عام���ل جذب للجوانب 
االقت�صادي���ة ب�صكل ع���ام، كونها مركزا 
يف  نح���ن  اأم���ا  البحري���ن،  يف  اأ�صا�صي���ا 
ال�صحاف���ة وانطالق���ا م���ن حم���ل االأمانة 
وامل�صاركة الفاعلة يف حتمل امل�صوؤولية 
واالإ�صه���ام يف تطوي���ر املجتمع ورفعته 
وتقدم���ه، �صنك���ون دائم���ا ره���ن اإ�صارة 
قيادتن���ا يف م�ص���رة التنمي���ة الوطني���ة 

ال�صاملة.

تحويل حديقة مهجورة لصالة مناسبات 
ألقدم مسجد في مدينة عيسى

لطامل���ا كان���ت املطالبة بتمك���ن املراأة يف 
مملك���ة البحري���ن عل���ى راأ����س ه���رم االأولويات، 
فنحن ن�صه���د يوميا مطالب���ات حقيقية بتمكن 
امل���راأة تطلقها القي���ادة الر�صيدة، ويوازي هذه 
املطالبات جنب���ا اإلى جنب، فتح املجل�س االأعلى 
للمراأة برئا�ص���ة �صاحب���ة ال�صم���و امللكي االأمرة 
�صبيكة بن���ت اإبراهيم، اأبوابه ل���كل ال�صيدات يف 
املجتم���ع البحريني والوق���وف بجانب حقوقهن، 
البحري���ن  لت�صب���ح  ال���دوؤوب  املجل����س  وعم���ل 
بي���ت خ���ربة يف جم���ال متك���ن املراأة، وه���و ما 
ي�صب ب�صكل وا�صح يف خدمة املجتمع البحريني 

وو�صوله اإلى حد قريب من املثالية التي ت�صبو 
اإليه���ا املجتمعات ومل ت�سل له���ا اإلى الآن دول 

متقدمة عامليا يف جمال متكن املراأة.
اإن هذه املطالبات التي  كان لها اأثر وا�صح 
يكاد ي�صل اإلى هدف���ه الرئي�صي يف تفعيل دور 
امل���راأة ومتكينها ب���ل حماولة الو�ص���ول اإلى ما 
هو اأكرث رفعة م���ن متكن املراأة، برزت جليا يف 
عدد من موؤ�ص�صات الدولة ومنها جامعة البحرين 
كاأح���د اأهم االأمثل���ة الت���ي ي�ص���ار اإليه���ا يف هذا 
املجال، حيث بلغ عدد املوظفات الالتي ي�صغلن 
منا�ص���ب قيادي���ة يف جامعة البحري���ن خالل هذا 

العام، 57 ام���راأة يتقلدن منا�صب عليا تتفاوت 
بن مدير ورئي�س ق�صم وتنفيذي، فيما بلغ عدد 
الن�ص���اء العام���الت كاإداريات يف دوائ���ر واأق�صام 
اجلامعة 415 اإدارية، فيما بلغ عدد االأكادمييات 
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كم���ا اأن اجلامع���ة برئا�صة الدكت���ور ريا�س 
حمزة تويل اهتماما كب���را للجنة تكافوؤ الفر�س 
الت���ي تعمل بجهد كثيف على تاأكيد مبداأ تكافوؤ 
الفر�س بن املوظفن من اجلن�صن يف اجلامعة 
و�صمان مراعاة احتياجات املراأة يف كل املجاالت 
وامل�صاهم���ة يف اإع���داد خطط اجلامع���ة على هذا 

املب���داأ، واإجراء البحوث العلمي���ة اخلا�صة بعالقة 
تكافوؤ الفر����س بالتنمية والتعلي���م، واالهتمام 
باإعداد قيادات ال�ص���ف الثاين يف اجلامعة خللق 
جي���ل جدي���د م���ن القي���ادات.  اإن اإ����رار مملكة 
البحرين الوا�ص���ح على الو�ص���ول اإلى هدفها يف 
جمال متك���ن امل���راأة وخدمة ر�صالته���ا و�صوال 
اإل���ى م���ا ت�صبو اإلي���ه، يجعلنا جميع���ا متم�صكن 
بهذا الهدف الذي يعمل على رفعة مكانة املراأة 
م���ع �ريكها الرجل والو�ص���ول مبجتمعنا اإلى حد 
التناغم والتوازي وفهم معنى ال�راكة احلقيقية 

يف مملكتنا الغالية.
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القط���اع  يف  بالبحريني���ة  االحتف���اء 
الهند�صي مبنا�صبة ي���وم املراأة البحرينية 
الذي ي�ص���ادف االأول من دي�صمرب، مبادرة 
كرمية من �صاحبة ال�صم���و امللكي االأمرة 
�صبيكة بن���ت اإبراهيم قرين���ة عاهل البالد 
املفدى، و�صورة رائعة جت�صد اأجمل مناذج 

العطاء وجناح املراأة يف العمل الهند�صي.
للمهند�صة البحريني���ة ب�صمة متميزة 
يف العطاء منذ �صبعينيات القرن املا�صي، 
و�ص���وف اأ�صتعر����س ملح���ات موج���زة عن 
اأه���م تل���ك الب�صم���ات خالل عم���ودي هذا 
االأ�صبوع. التقي���ت باملهند�صة الكيميائية 
بدرية امل���رزوق التي التحقت بالعمل عام 
1977 مبحط���ة �ص���رتة للكهرب���اء واملاء، 
امل���رزوق حقق���ت اإجن���ازاً يف اإن�صاء خمترب 
كامل املوا�صف���ات اأثن���اء تطوير املحطة 
للمرحل���ة الثانية والثالث���ة بجانب زمالئها 
املهند�ص���ن خالل عامي 1985 – 1986،  
ومازال املخت���رب اإلى الي���وم يعمل بطاقة 

متكاملة.
عملت امل���رزوق يف بيئة عمل تتطلب 
مهارات مهنية عالية مثل التعر�س للحرارة 
العالي���ة وامل���واد الكيميائي���ة والت�صل���ق 
للو�صول الأماكن عالية من وحدات التحلية 
واأثبت���ت كفاءتها يف العمل بظروف �صعبة 
كان���ت حم�صورة على الرج���ال زمنا طويالً، 
ومل تواجه املرزوق حين���ذاك اأية معار�سة 
يف عمله���ا، لوج���ود بيئ���ة منا�صب���ة لعم���ل 
امل���راأة مب�صان���دة من الرج���ل، وعربت عن 
افتخارها بهذا االإجناز، حيث اأن�صاأوا كادرا 
كيميائيا تقوده ن�صاء، وملحا�صن ال�صدف 
توال���ت القيادة الن�صائي���ة اإلى يومنا هذا، 
حي���ث يقدن فريق الفح�س ال���دوري اأثناء 
ال�صيانة واالإ�راف على العديد من االأعمال 

واإعداد التقارير ذات املهنية العالية.
واأ�صهمت املرزوق اإلى جانب زمالئها 
يف اإجراء الكثر م���ن الدرا�صات والتجارب 
لال�صتخ���دام االأمث���ل للم���واد الكيميائي���ة 
التي �صاهمت يف رفع كفاءة وحدات اإنتاج 
الكهرباء واملاء وخلق جو عمل �صحي خال 
من املخاطر الكيميائي���ة باأقل التكاليف، 
وبف�صل تلك اجله���ود كانت حمطة �صرتة 
اأول حمط���ة للتحلي���ة يف البحري���ن مبثاب���ة 
معهد تدريبي لتكنولوجيا التحلية ومعظم 

الكفاءات بداأوا م�صرتهم العملية منها.
وفيما يخ����س الت�ريعات اأ�صارت اإلى 
اآف���اق العمل املفتوح���ة اأم���ام املهند�صة 
يف البحري���ن، والدلي���ل وج���ود ع���دد م���ن 
املهند�ص���ات يف منا�صب علي���ا يف وزارات 
ع���دد  م���ازال  اأن���ه  اإال  الدول���ة،  وهيئ���ات 
املهند�صات يف مواقع �صن���ع القرار قليال 
مقارن���ة بالرج���ل، وطالب���ت باأهمي���ة منح 
امل���راأة اإج���ازة و�صع اأط���ول مدفوعة االأجر 
واحلق يف اإمكانية ح�صولها على اإجازة غر 
مدفوع���ة االأج���ر طويلة اأو ق�ص���رة ح�صب 

احلاجة.

البحرينية في قطاع 
الهندسة الكيميائية 



البالد سبورت

يشارك منتخبنا الوطني لبناء 
األجسام للمشاركة يف بطولة 
العامل لألس��اتذة، والتي تقام 
منافس��اتها مبدينة بس��ريتا 
بروماني��ا وذل��ك يف الف��رة 
من 10 وحتى 13 من ش��هر 

نوفمرب الجاري.
وي��رأس البعث��ة البحرينية 
عضو مجل��س ادارة االتحاد 
البحريني لرفع األثقال رئيس 
لجن��ة لعب��ة بناء األجس��ام 
الحاييك،  حس��ن  باالتح��اد 
الالعبن طاهر س��لامن فئة 
الكالس��يك 40 س��نة، س��يد 
كالس��يك  الحس��يني  حمزة 
45 س��نة، س��يد فيصل فئة 
بناء األجس��ام 50 حتى 54 
س��نة ف��وق 80 كيلوغراما، 
عبدالواح��د العصف��ور بناء 
األجس��ام 50 حتى 54 سنة 
عرفات  كيلوغراما،   80 فوق 
يعق��وب فئة بناء األجس��ام 
40 حت��ى 44 س��نة ف��وق 
80 س��نة، عيل الخياط بناء 
األجس��ام 45 حتى 49 سنة 

فوق 80 كيلوغراما، والبطل 
محمد صباح بناء األجس��ام 
45 حتى 49 س��نة فوق 90 
كيلوغراما، وأقيمت مراس��م 
الوزن لجميع الالعبن صباح 
ي��وم أمس مبقر منافس��ات 

البطولة.
وحرض االجت��امع الفني كل 

م��ن رئي��س الوفد حس��ن 
الفن��ي  واملدي��ر  الحاي��يك، 
باالتحاد صالح العامر، حيث 
تم اعتامد توزيع الالعبن عىل 
واملسابقات  الوزنية  الفئات 
املختلفة، واستطالع القوانن 
واالشراطات املعمول بها يف 

بطوالت بناء األجسام.

وق��د كان يف وداع الالعب��ن 
نائ��ب  مغادرته��م  قبي��ل 
رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
الغانم  األثقال سلطان  لرفع 
ال��دويل،  البحري��ن  مبط��ار 
الالعب��ن عىل  حيث ح��ث 
بذل أقىص درجات العطات 
والس��عي لصع��ود منصات 

التتويج؛ م��ن أجل ترشيف 

مملكة البحرين، مش��راً أن 

توجهت  الت��ي  املجموع��ة 

لهذه املش��اركة العاملية هم 

أبطال متميزون وذوو خربة 

دراية  وميتلك��ون  واس��عة، 

كب��رة يف كيفية التعامل مع 

أج��واء مثل هذه البطوالت، 

معرب��اً ع��ن ثقت��ه التام��ة 

املراتب  أعىل  لنيل  بسعيهم 

بالجهود  واملراك��ز، مش��يداً 

الت��ي بذلوه��ا ط��وال فرة 

التدريب. 

وكان منتخبن��ا الوطني لبناء 

األجسام قد شارك يف بطولة 

الع��امل لبناء األجس��ام التي 

أقيمت مطلع الشهر الجاري 

بإسبانيا، وحقق فيها املتميز 

جاسم مرهون املركز الثالث 

يف مس��ابقة الفيزيزك للفئة 

الطولية فوق 180 سم.

برومانيا األساتذة  عالمية  في  يشارك  األجسام  بناء  منتخب 

المنتخب الوطني لبناء األجسام

البالد سبورت

)األح��د(  الي��وم  تفتت��ح 
الرابعة  الجول��ة  منافس��ات 
من الدور التمهيدي لدوري 
أندي��ة الدرج��ة األوىل لكرة 
اليد بإقامة لقاء واحد، يجمع 
الشباب مع التضامن يف متام 
الس��اعة 7 وذلك عىل صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم. 
اللقاء وبحسب املعطيات يف 
الجوالت الس��ابقة يبدو أنه 
متكافئ بن الفريقن الشبايب 

ميتلك  فالشباب  والتضامني، 
يف رصي��ده 4 نقاط من فوز 
وخس��ارة، أما التضامن، فهو 
ميتلك 3 نقاط، وحصدها من 
3 هزائم متتالي��ة، ويحتالن 
املراك��ز املتأخ��رة يف جدول 

الرتيب.
الش��باب قادم من خس��ارة 
البحري��ن  أم��ام  كان��ت 
تذوق طعم  أيضاً  والتضامن 
السابقة،  بالجولة  الخس��ارة 

وكان��ت ع��ىل ي��د الدي��ر، 
الي��وم  يس��عيان  وكاله��ام 
للظه��ور الجي��د والخ��روج 
ويطمحان  الف��وز  بنتيج��ة 

إليها. 
القالف،  الشباب أمن  مدربا 
والتضام��ن أحم��د التاج��ر 
الف��وز  أهمي��ة  ي��دركان 
وحصد النق��اط الثالث التي 
املراك��ز  نح��و  س��تدفعهام 
املتقدم��ة، وأيضاً س��تعطي 

الالعب��ن جرع��ة معنوي��ة؛ 
لكسب الثقة، وتقديم املزيد 

يف الجوالت القادمة.
املاروين يع��ول عىل عنارصه 
املؤثرة إذا م��ا كانت يف يوم 
عطائها، وه��م أحمد حمزة 
الذي غاب بالجولة املاضية، 
النش��يط،  آدم  بجان��ب 
وأحم��د  جعف��ر،  ومحم��د 
جالل، وعبدالله ياسن، فيام 
التضامن يعتمد عىل عنارصه 

كمحمد ميك، وأحمد حسن، 

وحس��ن مرزا، وسيد حسن 

جالء، ومحمد عيل.

لقاء يصع��ب التكهن بهوية 

الفائز يف ظل وجود األسامء 

املؤث��رة يف صفوفهام، وهذا 

ما يعطي انطباعاً بأن اللقاء 

سيكون ندياً بينهام؛ من أجل 

الخروج بنتيجة الفوز.

الشباب يلتقي التضامن في الدور التمهيدي لليد 
علي مجيد

فريق نادي التضامن فريق نادي الشباب 

اإلمارات  منتخ��ب  يس��تعد 
للمش��اركة  القوى  أللع��اب 
يف دورة األلع��اب اآلس��يوية 
الثامن��ة ع��رشة املق��ررة يف 
مدينت��ي جاكرت��ا وباملبان��غ 

اإلندونيسيتن صيف 2018.
وأكد االتحاد اإلمارايت أللعاب 

منتخب��ه  جاهزي��ة  الق��وى 
املزمع  للرج��ال والس��يدات 
مش��اركته يف األلعاب، حيث 
تأكد جاهزي��ة كل من الهام 
بيت��ي وعلياء محمد س��عيد 
ومعيوف  الزع��ايب  وس��عود 

حسن.

اإلمارايت  االتحاد  رئيس  وقال 
دورة  إن  الك��اميل:  أحم��د 
األلع��اب اآلس��يوية بجاكرتا 
تع��د محطة مهم��ة الختبار 
ق��درات العبين��ا، ك��ام أنها 
لالعبين��ا  حقيقي��ة  تجرب��ة 

واألجهزة الفنية باالتحاد.

منتخ��ب  دش��ن  وأض��اف: 
الثانية  اإلمارات فرة اإلعداد 
الزعايب  باملغرب، وسيش��ارك 
واله��ام  وعلي��اء  ومعي��وف 
مطلع فرباي��ر 2018 يف عدة 

سباقات.
ومن أبرز الالعبن املرش��حن 

املنتخ��ب  قامئ��ة  لدخ��ول 
خطي��ب  محم��د  اإلم��ارايت 
وأحمد حسن ونصيب ساملن 
وجاسم محمد وعمر جمعة 
السالفة ومحمد عباس وسامل 
بدلله والنويب حسن وفاطمة 

الحوسني.

ألعاب القوى اإلماراتية تستعد آلسياد جاكرتا
البالد سبورت
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نقاط  النوي��درات  كس��ب فريق 
الف��وز يف مواجهت��ه أم��ام نظره 
علي��ه  تغل��ب  بعدم��ا  االتح��اد 
بصعوب��ة وبنتيج��ة )60/68( يف 
الت��ي جمعتهام مس��اء  املب��اراة 
أمس يف افتتاح منافس��ات الجولة 
العارشة م��ن دوري زين للدرجة 

األوىل لكرة السلة.
وج��اءت مجري��ات اللق��اء قوية 
ومث��رة ب��ن الطرفن ع��ىل مدار 
40 دقيق��ة اس��تمتع فيها جميع 
الحارضين. االتحاد اخذ االفضلية 
يف الربعن االولين “أداء ونتيجة” 
بفضل الدفاع املتامس��ك وتضييق 
الخص��م  الخن��اق ع��ىل العب��ي 
باالضاف��ة لدقة التصويبات داخل 
النويدرات  في��ام  القوس،  وخارج 
اس��تفاق م��ن س��باته يف الربعن 
قل��ب  م��ن  ومتك��ن  االخري��ن 
املعطي��ات لصالح��ه ب��دءا م��ن 
الدف��اع القوي واالرت��داد الرسيع 
والتس��جيل م��ن داخ��ل وخارج 
القوس بنسبة كبرة رجحت كفته 

بالفوز. 
نتائج األش��واط كاآليت:  وج��اءت 
الث��اين   ،11/15 لالتح��اد  األول 
لالتحاد 17/19، الثالث للنويدرات 
12/20، الرابع للنويدرات 14/20، 
وعىل إث��ر ذلك ع��اد النويدرات 
لنغمة االنتصارات بعد خس��ارته 
بالجول��ة املاضي��ة ليصبح رصيده 
18 متصدر الرتيب بشكل مؤقت، 
فيام االتحاد بهذه الخسارة  أصبح 

رصيده 15 نقطة.
النوي��درات  صف��وف  يف  وب��رز 
الالعب ميال ايليج بتس��جيله 24 
نقطة وت��اله الالعب محمد بطي 
كان  في��ام  نقط��ة،   18 مس��جاًل 
الالعبان انتوان والكرسون وحسن 
ه��الل ه��ام األب��رز يف صف��وف 
االتح��اد بتس��جيل كل منهام 19 
نقط��ة منه��ا 4 ثالثي��ات له��الل 

وثالثيتن لوالكرسون.
ويف اللق��اء الث��اين، حق��ق فريق 
املنامة انتصاره الثامن عىل التوايل 
وه��ذه املرة عىل حس��اب نظره 
يف   )52/80( بنتيج��ة  البحري��ن 

املباراة التي جمعتهام يوم أمس.
وج��اءت نتائج األش��واط األربعة 
 ،15/20 للمنام��ة  األول   كاآليت: 
الث��اين للبحري��ن 16/25، الثالث 

للمنام��ة 6/21، الراب��ع للمنام��ة 
6/23. وبذلك ارتقى رصيد املنامة 
إىل 16 نقطة فيام البحرين أصبح 

رصيده بهذه الخسارة 11 نقطة.
وب��رز يف صف��وف املنامة الالعب 
واي��ن جيزم بتس��جيله 21 نقطة 
وت��اله ميث��م جمي��ل 20 نقطة، 
في��ام كان الالعب م��رل هولدن 
هو األفضل يف صف��وف البحرين 

بتس��جيله 13 نقطة وتاله الالعب 
خالد عيل مسجاًل 12 نقطة.

مباريات اليوم

تس��تكمل منافسات الجولة اليوم 
)األحد( بإقام��ة مباراتن(، األوىل 
تجم��ع مدينة عي��ى والحالة يف 
مت��ام الس��اعة 6 مس��اًء وتعقبها 
مباراة املحرق والحد عند الساعة 

7.45 وذل��ك ع��ىل صال��ة اتحاد 
اللعبة بأم الحصم.

اللقاء األول، تبدوا فيه كفة الحالة 
هي األرجح لتحقيق الفوز والظفر 
بنقاط املباراة حينام يواجه مدينة 
عيى، كون الربتقايل لديه أفضلية 
يف امتالكه للعن��ارص القادرة عىل 
تحقيق ذل��ك. وعىل رغ��م ذلك، 
إال أن مدين��ة عي��ى ل��ن يكون 
فريسة سهلة كونه هو اآلخر لديه 
بع��ض العنارص املؤث��رة والقادرة 
ع��ىل إح��راج الخص��وم. فالحالة 
يدخ��ل ه��ذا اللق��اء ويف جعبته 
13 نقط��ة وهو يس��عى لتعويض 
خس��ارته املاضية والعودة لنغمة 
االنتصارات والتق��دم نحو األمام، 
في��ام املدينة فه��و ميتلك 9 نقاط 
ويأمل أن يوفق يف تحقيق نتيجة 

إيجابية تصب لصالحه معنوياً.
أم��ا اللقاء اآلخر، ف��إن املحرق يف 
طريقه لتحقيق االنتصار وبسهولة 
تامة يف ظل الفوارق الكبرة التي 
تص��ب لصالحه مقارن��ة بخصمه 
الحد. فاملحرق بعد تحقيقه الفوز 
العري��ض بالجول��ة املاضي��ة عىل 
س��رة ووصول��ه للنقط��ة 13 من 
املؤم��ل أن يعيد الك��رة بانتصار 
كبر أيض��اً وايصال رصيده إىل 15 
نقطة ستضعه يف املراكز األمامية. 
أما الحد فهو “ال حول له وال قوة” 
وس��يجاهد يف الخ��روج من هذه 

املوقعة بأقل الخسائر املمكنة.

النويدرات يكسب نقاط االتحاد بدوري زين للسلة
المنامة حقق انتصاره الثامن 

من لقاء المنامة والبحرين من لقاء النويدرات واالتحاد

علي مجيد

األحد 12 نوفمبر 2017 
23 صفر 1439

العدد 3316

17

تش��هد مالع��ب ن��ادي البحري��ن 
للتنس بالجفر يف الساعة السادسة 
من مس��اء اليوم املب��اراة النهائية 
يف مس��ابقة فردي الرج��ال ضمن 
البروكيامويات  بطولة  منافس��ات 
ال��� 31 املفتوح��ة للتن��س، الت��ي 
ينظمها الن��ادي خالل الفرة من 7 
– 19 نوفم��رب الجاري برعاية رشكة 
الخلي��ج لصناع��ة البروكيامويات، 
وم��ن املقرر أن يلتق��ي الفائز من 
لقاء الالعبن البحرينين خالد ناس 
وخليف��ة رش��دان م��ع الفائز من 
اللقاء الذي يجم��ع الهندين نالن 
تش��وكابا والفلبيني ريكو س��يفرا، 
وتأهل نجم لعبة التنس خالد ناس 
إىل النهائي��ات بع��د ف��وزه يف يوم 
أمس األول عىل منافسه خالد قيوم 
املقاب��ل  و7-5. ويف   3-6 بنتيج��ة 
تأه��ل نجم اللعبة خليفة رش��دان 
بعد فوزه عىل الالعب نارص خنجي 
بنتيج��ة 1-6 و6-3 و10-6، وتأهل 
الالع��ب الهندي نال��ن بعد فوزه 
عىل مواطنه الالعب أزهر صديقي 
بنتيج��ة 6-3 و6-2، بين��ام تأه��ل 
الالعب الفلبيني ريكو س��يفرا بعد 
فوزه ع��ىل الالعب خال��د جناحي 

بنتيجة 6-4 و4-6.
ودخلت منافس��ات مس��ابقة فئة 
الرواد يف الفردي والزوجي أدوارها 
العام  الربنامج  النهائية، وبحس��ب 

لهذه املس��ابقة تقام اليوم مباراتا 
الدور قبل النهايئ ملس��ابقة زوجي 
الرواد بعمر 55 سنة، بلقاء املرشح 
األول للبطولة الثنايئ فؤاد ش��هاب 
وع��يل خنجي إىل جانب الفائز من 
لقاء الثنايئ محمود جناحي وقدري 
رزق والثن��ايئ مجدي مريس وجون 
دايفيس، وقد أسفرت مباريات يوم 
أم��س األول عن ف��وز الثنايئ فؤاد 
ش��هاب وعيل خنجي ع��ىل الثنايئ 
س��امي الس��امل وحس��ن املخ��رق 
بنتيج��ة 6-1 و7-5 وف��وز الثن��ايئ 
محم��ود جناحي وقدري رزق عىل 
املكون  الفلبين��ي  الهن��دي  الثنايئ 

م��ن س��وماناثان ورومي��و بنتيجة 
6-3 و6-1 وف��وز الثن��ايئ مج��دي 
مريس وجون ديفي��س عىل الثنايئ 
عبد املجيد مفيز ومحمد يوس��ف 

بنتيجة 6-1 و5-7.
ويف منافس��ات فردي الرواد بعمر 
45 سنة، تقام اليوم أربع مباريات 
مهمة لتحدي��د املتأهلن إىل الدور 
قبل النهايئ، وتشهد هذه املسابقة 
تألًقا كب��رًا لالعبن الفلبينين، وإذا 
ما سارت األمور يف سياقها الطبيعي 
دون أي مفاجآت فسيكون النهايئ 
فلبين��ا خالًص��ا بن املرش��ح األول 
الثاين  أناس��يان واملرش��ح  رونال��د 

نورمان أبيستيالس.
وم��ع ب��دء الع��د التن��ازيل لختام 
البطولة فقد بدأت اللجنة املنظمة 
يف وضع الرتيب��ات الخاصة بإقامة 
املباراة النهائي��ة والحفل الختامي 
للبطول��ة، الذي يق��ام تحت رعاية 
الخلي��ج لصناع��ة  رئي��س رشك��ة 
الرحم��ن  عب��د  البروكياموي��ات 
جواه��ري يف يوم األحد 19 نوفمرب 
الجاري، وتبدأ اللجنة من اليوم يف 
توجيه الدعوات لكبار الشخصيات 
برياضة  واملهتمن  الراعية  والرشكة 

التنس لحضور ختام البطولة. 

أعادت الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي لكرة اليد انتخاب الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيسا لالتحاد بالتزكية لوالية جديدة 
تس��تمر من 2017 حتى 2021. وعقدت الجمعية العمومية يف مدينة أنطاليا الركية، وجددت الثقة بالشيخ أحمد الفهد الذي 
يستمر رئيسا لالتحاد االسيوي لكرة اليد منذ العام 1991. وبصفته رئيسا لالتحاد اآلسيوي لكرة اليد، يستمر الشيخ أحمد الفهد 
الصباح أيضا نائبا لرئيس االتحاد الدويل للعبة عن قارة آسيا. وتنعقد الجمعية العمومية لالتحاد الدويل لكرة اليد يف انطاليا أيضا 
اليوم الس��بت، وسيبقى مبوجبها املرصي حسن مصطفى رئيس��ا له لوالية جديدة. ويشغل الشيخ أحمد الفهد الصباح مناصب 
رياضية رفيعة آس��يويا وعامليا، فهو رئيس املجلس األوملبي اآلس��يوي الذي يرشف عىل تنظيم جميع دورات األلعاب اآلس��يوية 
املتعددة الرياضات، ورئيس اتحاد اللجان األوملبية الوطنية - أنوك - الذي يضم جميع اللجان األوملبية الوطنية يف العامل، ورئيس 
لجنة التضامن األوملبي الذي تعنى بتوزيع مس��اعدات سنوية عىل اللجان األوملبية، وتأمن برامج تدريب للرياضين لالستعداد 

لأللعاب األوملبية والبطوالت العاملية، وهو أيضا عضو يف اللجنة األوملبية الدولية، فضال عن مناصب كثرة أخرى. 

ضمن منافسات بطولة البتروكيماويات المفتوحة  

نهائي فردي الرجال على مالعب التنس اليوم

الفهد رئيسا لالتحاد اآلسيوي لليد بالتزكية

البالد سبورت

خليفة رشدانخالد ناس

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

“اإلصالح” ترعى المهرجان 
الخليجي لكرة القدم الثالث 

البالد سبورت:

شارك شباب املعايل بجمعية اإلصالح بالتعاون مع نادي 
الحالة يف رعاية ودعم املهرجان الخليجي لكرة القدم 
لألندية واألكادمييات الثالث للرباعم تحت شعار “كلنا 
فائزون” مبشاركة 16 فريًقا خليجًيا، حيث أقيم حفل 

تكريم الرعاة وقرعة املهرجان يوم األربعاء 8/11/2017 
بفندق The K، بحضور الرئيس الفخري لنادي الحالة 

عبدالله بوهندي.
ويف لقاء مع املرشف العام عىل املهرجان خالد راشد، أكد 

أهمية مثل هذه األنشطة الرياضية، ودورها الربوي يف 
زيادة األوارص والتالحم بن أبناء الخليج، حيث يشارك 

يف هذه النسخة 7 فرق بحرينية، و4 كويتية، و4 من 
السعودية، وفريق واحد من عامن، مضيًفا بأن مثل هذه 

اللقاءات تساعد القامئن عىل الرياضة الخليجية عىل 
اكتشاف املواهب وتدعيم املنتخبات الوطنية بها، كام 
أشاد بدور جمعية اإلصالح ودعمهام الكبر واإليجايب 

إلنجاح املهرجان، مشرًا بأن هذه املبادرات ليست 
بالغريبة عىل الجمعية وأبنائها.

ويف نهاية الحفل، تم تكريم شباب املعايل بجمعية 
اإلصالح؛ ملساهمتها يف هذا املهرجان.

جانب من حفل التكريم

سلطان الغانم الشيخ أحمد الفهد

االتحاد البحريني لرفع األثقال  أم الحصم 

هنأ االتحاد البحريني لرفع 
األثقال ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخرية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة؛ مبناسبة تحقيق 
سموه املركز السادس يف الرتيب 

العام، والثاين عىل مجموعته 

ضمن منافسات بطولة ديب 
الدولية للرايثلون، والتي أقيمت 

منافساتها بديب بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة وسط 

مشاركة 1400 مشارك من 
مختلف أنحاء العامل.

وأشاد نائب رئيس االتحاد 
البحريني لرفع األثقال سلطان 

الغانم بالنتائج املرشفة التي 

حققها سموه يف هذه البطولة، 
والتي عكست مام وصلت إليه 
الرياضة البحرينية من متسوى 

متقدم وراق وما يحققه رياضيو 
اململكة من نتائج مرشفة يف 
مختلف املحافل الرياضية، 

وقدرة الريايض البحريني عىل 
املنافسة والوصول ملنصات 

التتويج، ومتثيل اململكة خر 

متثيل.
وأشار الغانم للنتائج املتميزة 
التي حققها ومازال يحققها 
سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، مؤكداً أن هذه 

اإلنجازات إمنا تشكل مبثابة 
الدافع والحافز لجميع 

الرياضين والعبي املنتخبات 
الوطنية؛ لتحقيق املزيد من 

اإلنجازات املرشفة للمملكة 
الحبيبة.

وأكد الغانم أن الرعاية السامية 
من لدن عاهل البالد جاللة 

امللك حمد بن عيى آل خليفة 
للرياضة البحرينية وأبنائه 

الرياضين إمنا هي السبب األكرب 
واألبرز يف تحقق العديد من 

اإلنجازات املرشفة.

رف���ع األث���ق���ال ي��ه��ن��ئ ن��اص��ر ب��ن ح��م��د ب��إن��ج��از ال��ت��راي��ث��ل��ون

ال يوجد أي إنسان يف 

منطقة دول مجلس التعاون 

الخليجي ال يعرف الكابنت 

حمود سلطان حارس الفريق 

األول لكرة القدم يف نادي 

املحرق واملنتخب الوطني 

السابق وهو قائد فريق 

ناديه ومنتخب بالده.

ومبجرد أن تقول اسم 

حمود سلطان فالكل يعرفه 

حتى عىل املستوين العريب 

واآلسيوي.

لكن الذي ينترش يف وسائل 

التواصل االجتامعي يف الوقت 

الحارض إما أن يكذبه الالعب 

السابق أو يبصم عليه، فإن 

به حمى نفسه من القيل  كذَّ

والقال والشائعات، وإن الذ 

بالصمت عنه فكأنه أوقع 

نفسه يف متاهات وصار لقمة 

سائغة يف أفواه الناس ومن 

كل األقطار والجهات.

إن الكابنت حمود سلطان 

صورة مرشفة لالعبي كرة 

القدم عامة والرياضين بوجه 

خاص، لكن أن يسمح لنفسه 

أن يكون تحت طائلة الذم 

والتوبيخ فنحن ال نقبل ذلك، 

فالرجل من أعضاء الجسد 

الكروي والريايض البحريني 

وهو ميثل واحًدا من أكرب 

األندية املحلية و)شيخ 

األندية الخليجية( وهو نادي 

املحرق العريق الذي ال يرىض 

أن يكون أي فرد من أفراده 

تحت مقصلة النقد أو حتى 

التوبيخ.

إننا نوّجه السؤال إىل الكابنت 

حمود سلطان هل ترىض أن 

تكون يف أيدي أعدائك، ومن 

غر منارصيك هكذا كام 

يفعلوا بك ويشوهوا سمعتك 

الكروية من خالل ترويج 

أي مقاطع من الفيديوهات 

ضدك.

أنت الكابنت حمود سلطان 

)سلطان الخشبات الثالث( 

كام وصفتك الصحافة املحلية 

الرياضية وهناك من قال 

إنك )سلطان املرمى( وكل 

ذلك ينطبق عليك وتستحق 

األكرث لكن هل تقبل ما ُيثار 

ضدك؟.

نحن ال نرىض بأي وصف 

مهن ألفضل حارس للمرمى 

يف عرصنا الحارض، فامذا 

سوف تنتظر غر الرد عىل 

ما يشاع سواء بالقانون أو 

بالتكذيب.

الناس يف بالدنا استنكروا 

ما يحدث لك وعليك الرد 

حتى ال يستغل من ُيعاديك 

الفرصة وُيثروا الرماد 

ويشوهوا تاريخنا الكروي 

األصيل. وعساك عىل القوة يا 

بو حسام.

التكذيب بيد حمود

جعفر الخراز

خرازيات

Kharazeyat
@gmail.com
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تنترش األندي��ة الصحية الرياضية يف 
مملك��ة البحرين بكرثة، س��واء تلك 
املوج��ودة يف الفن��ادق أو األندي��ة 
الخاصة باللياقة البدنية والتخسيس 
 )gym( األجس��ام  وبناء  والرش��اقة 
والتي بدأت تستقطب أعداًدا كبرية 
من كال الجنس��ن وخاصة الشباب، 
حتى أصبح الذه��اب للنادي مبثابة 
الغالبية  مي��ارس  في��ا  “املوض��ة”، 
الرياض��ة به��دف تعزي��ز الصح��ة 
العامة أو تخفيف ال��وزن أو زيادة 
معدل اللياقة البدنية والحصول عىل 
القوام املتناسق وتحسن املزاج العام 
والصحة النفسية، ما أدى إىل تزايد 
أعداد األندية الصحية بكرثة س��عًيا 
وراء الرب��ح املادي دون وجود رقابة 

حقيقية عىل أدائها وخدماتها.
يف معظم األندية والصاالت الرياضية 
الصحية، يستقبلك عامل أو موظف 
آس��يوي مهمته تحصيل االشرتاكات 
وتس��جيل أس��اء املش��رتكن دون 
إرشاف فني من مدربن متخصصن، 
أو معرف��ة حقيقي��ة بتقنيات هذه 
املعدات واألس��لوب األمثل للتعامل 
معه��ا، كا أن هن��اك بعض األندية 
تقدم املنشطات للشباب واملراهقن!
والخطورة تكمن يف أن هذه املراكز 
واألندية ال تبيع سلًعا تجارية ولكنها 
تتعامل مع جس��م اإلنسان وصحته، 
وخالل الفرتة األخرية ش��هدنا حاالت 
كثرية للموت املفاجئ أثناء مارسة 
الرياض��ة كان آخرها وف��اة الزميل 
الصحفي الري��ايض جعفر املال أثناء 
مارس��ة الرياض��ة يف أح��د األندية 
الصحية، تبعه وفاة حس��ن شملوه 
بنفس النادي الصحي، وهو ما يفتح 
املجال أمام العديد من التس��اؤالت 
حول م��دى تطبي��ق تل��ك األندية 
الصحي��ة والرياضي��ة  لالش��رتاطات 
واملهني��ة منًع��ا لح��دوث مثل تلك 

الحاالت.

أندية بال رقابة

تل��ك  مش��كلة  تب��دأ 
األندي��ة يف انع��دام 

فمعظم  الرقابة، 
ت  سس��ا ملؤ ا
الدول��ة  يف 
لرقابة  تخضع 
ت  ا ر ا ز ل��و ا

ت  لهيئ��ا ا و
به��ا،  املرتبط��ة 

فعىل س��بيل املثال 
وزارة الرتبية والتعليم 

امل��دارس  ع��ىل  ت��رشف 
التعليم  والخاص��ة ومجلس  العامة 

العايل ي��رشف ع��ىل الجامعات، 
ووزارة الصح��ة ت��رشف ع��ىل 
العامة والخاصة،  املستشفيات 

ووزارة الشباب والرياضة ترشف 
عىل األندية واملراكز الشبابية، ولكن 

م��ن يرشف ع��ىل تل��ك األندية 
الصحية؟

م��ن يرغب يف إنش��اء ناد صحي 
فإنه يبدأ باس��تخراج س��جل تجاري 
م��ن وزارة الصناع��ة والتجارة ومن 
ثم يطبق بعض االش��رتاطات األولية 
الخاصة بالوزارة ذاتها ووزارة الصحة 
والبلديات والدفاع املدين و...إلخ، يف 
مراحل اإلنشاء األوىل للمرشوع، ويف 
املراحل التالية لعملية التشغيل فإن 
الرقابة غائبة متاًما عا يدور يف تلك 
األندي��ة من تجاوزات ومخالفات يف 
ظ��ل غياب الرقيب املبارش عىل تلك 
األندية، حيث إن هناك تداخاًل كبريًا 
يف عم��ل تلك األندية م��ا بن وزارة 
الصح��ة ووزارة الش��باب والرياضة 
ووزارة الصناعة والتج��ارة، وهو ما 
يس��توجب التنس��يق ب��ن الجهات 
الثالث لتنظيم عمل األندية الصحية 
لتكون تابعة إلح��دى تلك الوزارات 

بشكل مبارش ووضع أنظمة ولوائح 
وضوابط تنظم عملها.

بدون شهادات صحية

تس��تقبل األندية الصحي��ة كل من 
ه��ّب ودّب من املش��رتكن من كال 
الجنسن، وتقدم حسومات وعروًضا 
وس��نوية  س��نوية  ونصف  ش��هرية 
مغري��ة ت��أيت غالًب��ا عىل حس��اب 
الجودة ومستوى الخدمة الستقطاب 
أك��ر عدد من الزبائ��ن ودون وضع 
لقبول  مح��ددة  اش��رتاطات صحية 
املش��رتكن تفادًيا لوقوع أي مشكلة 

يف املستقبل قد تؤدي إىل الوفاة.
ويفرتض أن يكون هناك ترشيع عىل 
األندية بتطبيق نظام الفحص الطبي 
الشامل قبل قبول اشرتاك أي شخص 

يف الن��ادي، فعندم��ا يجت��از الزبون 
االختبارات الصحية س��واء يف إحدى 
املستش��فيات الحكومية أو الخاصة 
ويحصل عىل شهادة اللياقة الصحية 
الش��املة يقبل يف الن��ادي مبارشة، 
ودون الحص��ول عىل تلك الش��هادة 
ينبغي أن ال يقبل أي مشرتك، فالكثري 
من املشرتكن رمبا يعانون من أمراض 
يف القلب أو الجهاز الدوري التنفيس 
ومش��اكل صحي��ة أخ��رى وه��م ال 
يعلم��ون بها وهو ما ق��د يعرضهم 
إىل الوفاة نتيجة الجهد البدين الزائد 
باإلضافة إىل عدم س��المة القلب أو 

أي عضو آخر يف جسم اإلنسان.

مدربون بال كفاءة

مثل��ا يحت��اج املش��رتك يف النادي 

الصحي إىل شهادة لياقة 
صحية، يجب أن ميتلك 
ش��هادة  امل��درب 
م��ن  معتم��دة 
إح��دى الجه��ات 
الصحي��ة  س��واء 
يف  الرياضي��ة  أو 
أو  التدريب  علم 
اللياقة البدنية أو 
التغذية وكل يشء 
بالرياضة  له عالقة 
م��ن  والتخس��يس 
خالل برنام��ج تدريبي 
متكامل ت��رشف عليه وزارة 
الرياض��ة  ش��ؤون  ووزارة  الصح��ة 
يجت��ازه امل��درب ل��ي يتمكن من 

مزاولة مهنة التدريب.
م��ا ه��و حاص��ل حاليًّ��ا أن األندية 
الصحي��ة تتعاق��د م��ع مدرب��ن ال 
يتمتعون بالكف��اءة والخرة الالزمة، 
ورمبا أنهم ميارس��ون مهنة التدريب 
بصورة عش��وائية وبخرات معرفية 
ا، وهن��اك مدربون  متواضع��ة ج��دًّ
وجودهم من عدمه واحد ويقومون 
مبهام خدمي��ة أكرث منه��ا تدريبية، 
وهناك ص��االت وأندية ال يوجد بها 
مدربون نهائيًّا ما يفتح الباب عىل 
مرصاعي��ه للزبون ملزاولة التدريبات 
الصحية من دون استش��ارة ومعرفة 
كاستخدام األحال التدريبية الثقيلة 
ومضاعف��ة الجهد البدين ومارس��ة 
الرياضة لف��رتة طويلة ال تتناس��ب 
م��ع ق��درات الريايض، ع��الوة عىل 
اس��تخدام األجهزة الرياضية بصورة 
خاطئ��ة و..إل��خ من األخط��اء التي 
يقع فيها املشرتك نتيجة لعدم وجود 
املرش��د وانعدام كف��اءة املدرب أو 

غيابه متاًما.
مي��ارس  ال  أن  ينبغ��ي  فالش��خص 
الرياض��ة وفًق��ا ملزاج��ه وأهوائ��ه 
الش��خصية وإمنا يج��ب أن يخضع 

لرنامج ونظام ريايض يتناس��ب مع 
قدراته وإمكانيات��ه البدنية حتى ال 
يتع��رض ألي مضاعف��ات صحية أو 

إصابات مختلفة.

اإلسعافات األولية

تعتر اإلس��عافات األولي��ة من أهم 
وسائل األمن والسالمة التي يجب أن 
تتوافر يف األندية والصاالت الرياضية 
الصحية، ويف ظل انعدام الرقابة عىل 
تل��ك األندية هل نتوق��ع بأن تكون 
جمي��ع تلك األندي��ة ملتزمة بتوفري 
اإلس��عافات األولية للتعامل مع أي 

حدث صحي طارئ للمشرتكن!!
اإلجابة، بالطبع ال، وهو ما يستدعي 
وضع سلسلة من االشرتاطات الالزمة 
مثل توفري اإلسعافات األولية حاية 
للمشرتكن والتعامل الرسيع مع أي 
إصابات ناتجة عن مارسة الرياضة 

أو أي حادث عريض ال سمح الله.

توجيهات ناصر بن حمد

يف إطار متابع��ة ممثل جاللة امللك 
لألعال الخريية وش��ؤون الش��باب 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة لح��االت الوفاة 
يف ص��االت الرتبية البدني��ة “جيم” 
األخرية، وّجه سموه اللجنة األوملبية 
التع��اون مع  ب��رورة  البحريني��ة 
العالق��ة  ذات  الجه��ات  مختل��ف 
لتش��كيل لجنة تقوم بدراسة حاالت 
الوفاة واألسباب التي أدت إىل وفاة 

شابن يف أسبوع واحد.
وق��د ج��اءت تل��ك التوجيهات يف 
وقتها املناس��ب إلصدار اش��رتاطات 
وترشيع��ات جدي��دة تتواف��ق مع 
املرحل��ة الحالي��ة لتضم��ن االرتقاء 
وتحافظ  الرياضية  الص��االت  بعمل 

عىل سالمة مرتاديها.

األندية الرياضية الصحية.. رقابة غائبة ومدربون بال كفاءة
ت��س��ع��ى ل��ل��رب��ح ال���م���ادي ع��ل��ى ح��س��اب ال��ج��ودة

المش��تركين لقب��ول  تك��ون ش��رًطا أساس��ّيًا  الصحي��ة” يج��ب أن  “الش��هادة 

ت���دن���ي ال����خ����دم����ات س����ي����ؤدي إل�����ى م���زي���د م����ن ال���وف���ي���ات
حسن علي

حسن علي

وم��درب  الفن��ي  املدي��ر  أك��د 
املنتخبات الوطنية للتنس األريض 
عص��ام عبدالعال أن تراجع نتائج 
لعب��ة التن��س األريض تع��ود إىل 
تغ��ري الظ��روف يف ظ��ل اهتام 
أولي��اء األمور مبس��تقبل أبنائهم 
التحصيل  مواصلة  وحرصهم عىل 
الدرايس بدالً من الرياضة، مشريًا 
إىل أن النتائ��ج بف��رتة الثانينات 

والتسعينات كانت أفضل.
وأوضح عبدالعال أن املعسكرات 
التدريبية واملش��اركات الخارجية 
لتط��ور  رئيس��يًّا  عام��ال  تعت��ر 
الالع��ب وبروز موهبت��ه وتفجر 
الف��رتة  أن  إىل  مش��ريًا  طاقات��ه، 
الثانينات  يف  وتحدي��ًدا  املاضية 
املعسكرات  كانت  والتس��عينات 
فهو شخصيًّا  مكثفة،  والتدريبات 
يف  بط��والت  ع��دة  يف  ش��ارك 
أم��ريكا ودول أخ��رى، موضًحا أن 
التدريبية  البطوالت واملعسكرات 
ه��ي الس��بيل لالرتق��اء بالالعب 
وتط��ور مس��تواه ألنها تكس��به 

الخ��رة والقدرة وفن التعامل مع 
املباريات الرسمية.

قلة المشاركات

وذك��ر عبدالعال أن املش��اركات 
الحالية معدودة عىل أصابع اليد 
الواحدة، فاملنتخب الواحد يشارك 
يف بطول��ة الخليج وكأس ديفيس 
مبا يع��ادل مش��اركتن تقريًبا يف 
الس��نة الواحدة، وسط غياب عن 
املش��اركة يف البط��والت العربية، 
متمنيًّا أن تزيد تلك املش��اركات 
يف املس��تقبل، مش��يًدا بالجه��ود 
البحريني  االتح��اد  يبذله��ا  التي 
للتنس الريض برئاسة سمو الشيخ 
أحمد بن محمد آل خليفة وباقي 
أعض��اء مجل��س اإلدارة متمنيًّ��اَ 
باملنتخبات  االهت��ام  مضاعف��ة 
لتصل إىل املستويات التي تواكب 

الطموحات والتطلعات.

االهتمام بالقاعدة

وأك��د عبدالع��ال أن االهت��ام 

بالقاع��دة يعت��ر أح��د العوامل 
الرئيسية لتحقيق التطور املنشود 
للعب��ة التن��س األريض، مؤك��ًدا 
أهمية التنقيب عىل املواهب يف 
م��دارس وزارة الرتبي��ة والتعليم 
وصقلها وتطويرها، مبا يس��هم يف 
بأفضل  الوطنية  املنتخب��ات  رفد 
الطيب��ة  والخام��ات  العن��ارص 
لتمثيل املنتخب��ات الوطنية خري 
متثيل، موضًحا أن البحرين كانت 

يف طليع��ة ال��دول املتقدم��ة يف 
اللعبة وكانت رفيًقا دامئًا ملنصات 
التتويج، وق��د تعلمت منها دول 
الخلي��ج وه��و م��ا يحّت��م علينا 
مضاعفة الجه��د للتطوير والبدء 
موضًح��ا  املواه��ب،  باكتش��اف 
أن لعب��ة التن��س األريض مل تعد 
مدرج��ة ضمن برنامج اكتش��اف 
وزارة  تنف��ذه  ال��ذي  املواه��ب 
شؤون الش��باب والرياضة متمنيًّا 

املزي��د من  إعادت��ه الكتش��اف 
املواهب الواعدة.

الدوري العام للشركات

مس��ابقة  أن  عبدالع��ال  وأك��د 
الدوري العام املفتوحة مخصصة 
لل��رشكات يف ظ��ل ع��دم وجود 
أندية متخصص��ة يف لعبة التنس 
األريض، حيث يشارك يف الدوري 

بعض الرشكات مث��ل ألبا وبابكو 
ميثل  وفري��ق  والبرتوكياوي��ات 
اتح��اد األمن الع��ام وفريق ميثل 
الري��ايض  العس��كري  االتح��اد 
ون��ادي البحري��ن للتن��س، وهو 
اجتاعية، ولدي  يقام أله��داف 
مساع جادة إلقامة دوري للفئات 
العمري��ة تح��ت 18 وتحت 16 
عاًما الس��تقطاب أك��ر عدد من 

الالعبن. 

عبدالعال يتوسط منتخب الشباب تحت 18 سنة المدرب عصام عبدالعال

األرضي التنس  العب  تطور  أساس  والمشاركات  المعسكرات  عبدالعال: 
أكد أهمية تنظيم دوري للفئات السنية



تح��ت رعاية ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الش��باب، رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة، رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة، ُتفتت��ح اليوم األحد 
منافس��ات أس��بوع بريف الدويل للقتال 
و يتضمن��ه بطول��ة العامل لفن��ون القتال 
املختلط��ة لله��واة، واملس��تمر حت��ى 19 
نوفمرب الح��ايل عىل صال��ة مدينة خليفة 
الرياضي��ة، وي��رف عىل تنظي��م بطولة 
 IMMAF العامل االتح��اد الدويل للعب��ة
بالراك��ة م��ع االتحاد البحرين��ي لفنون 
القت��ال املختلط��ة بالتعاون م��ع املكتب 
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
وق��ّدم النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللعاب القوى س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة؛ الرئيس الفخري 
لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
BMMAF، ش��كره الجزيل لسمو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة ع��ىل رعاية 
ه��ذه البطولة، مؤكًدا أن س��موه س��باق 
دامئًا لرعاية مثل هذه األحداث الرياضية 
الت��ي تعكس صورة البحري��ن املرقة يف 
اس��تضافة الفعالي��ات الرياضي��ة العاملية 

واحتضناها عىل أرضها.
ورحب س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة بالالعبني والدول املش��اركة يف هذا 
الح��دث، وأوض��ح أن مملك��ة البحرين 
ستكون محط أنظار العامل يف افتتاح بطولة 
العامل لفنون القتال املختلطة للهواة، حيث 
يرتقب الجميع حفل االفتتاح واملنافسات 
وس��نؤكد للعامل بأن البحري��ن قادرة عىل 
اس��تضافة ش��تى البطوالت العاملية، مبيًنا 
سموه أن مش��اركة 51 دولة من مختلف 
دول العامل يف ه��ذا الحدث العاملي يعترب 
دالل��ة واضح��ة ع��ىل أن بط��والت فنون 
القت��ال املختلطة للهواة تش��هد انتش��ار 
واس��ع عىل مس��توى العامل، مشريًا إىل أن 
البحرين متكنت من ك��ر جميع األرقام 
القياس��ية من حيث حجم املشاركة حيث 

بعد أن كان 35 يف النسخة السابقة.
وأشاد سموه باألدوار املتميزة التي قامت 
بها اللج��ان العاملة يف البطولة وتس��خري 
كافة اإلمكاني��ات املتاحة لراح��ة الوفود 
املش��اركة، مبيًنا أن توجيهات سمو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة تؤكد حرص 
س��موه عىل إخراج البطولة بأفضل صورة 
تنظيمية. ومتنى س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة كل التوفي��ق والنجاح 
لكاف��ة الالعبني املش��اركني، وقال س��موه 
إن مش��اركة هذا العدد الكبري يف البطولة 
سيعطيها رونًقا مميزًا من حيث املنافسة 

الريفة عىل املراكز األوىل.

ا  “VKL” راعًيا برونزيًّ

أعرب س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة عن تقدي��ره النضامم VKL لرعاة 
ه��ذا الحدث العاملي، وذل��ك بعد تقديم 
رشكة “VKL” رعايتها الربونزية للبطولة.

وق��ال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة إن انضامم VKL لقامئ��ة الرعاة 
يعكس ح��رص ال��ركات البحرينية عىل 
الش��بابية يف جمي��ع  الفعالي��ات  دع��م 
ا أن الركة ال تألو جهًدا  املجاالت، مؤك��دً
يف تقديم أش��كال الدع��م املختلفة لدعم 
القطاع الشبايب، خاصة وأن الفعالية تعنى 
بإط��ار عامل��ي عرب مش��اركة واس��عة من 

مختلف دول العامل.

مرسيدس شريك المواصالت 

قدمت رشك��ة الحداد للس��يارات رعايتها 
كري��ك للمواص��الت؛ لتنض��م بذلك إىل 
رع��اة ه��ذا التجمع الدويل الذي س��يقام 
خ��الل الفرتة م��ن 12 حت��ى 19 نوفمرب 
الح��ايل. وأعرب س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لركة 

مرس��يدس عىل حرصها بدع��م املبادرات 
ومش��اركتها كريك املواصالت ألس��بوع 
بريف الدويل للقتال، مش��رًيا إىل أن رشكة 
مرس��يديس تعترب من الركات الس��باقة 
الت��ي تحرص ع��ىل تقديم كام��ل الدعم 
للمب��ادرات واملهرجان��ات والت��ي تؤك��د 
حس��ها الوطني وإميانها بأن الشباب هم 
املس��تقبل الباهر الذي س��يخدم اململكة 
الغالي��ة، عالوة عىل ك��ون البطولة عاملية 
وتجمع مجموعة كبرية من الشباب تحت 

مظلة مملكة البحرين.

وزير الرياضة: اهتمام ناصر بن 
حمد مّكن فنون القتال 

أكد وزير شؤون الشباب والرياضة هشام 
بن محمد الج��ودر؛ عضو اللجنة املنظمة 
العلي��ا للبطول��ة، أن مملك��ة البحري��ن 
أصبحت وجهة ل��كل الرياضي��ني ومكاًنا 
مفض��ال لكل م��ن يري��د تنظي��م بطولة 
ناجح��ة وممي��زة تك��ون جمي��ع عنارص 
النجاح حارضة فيها مل��ا تتمتع به مملكة 
البحري��ن من مميزات عالي��ة يف التنظيم 
وكوادر وطنية مؤهلة قادرة عىل التصدي 
ألعب��اء ومتطلبات تل��ك البطوالت وصوالً 
إىل إخراج البطوالت بحلة تنظيمية رائعة.
وقال الوزي��ر “نثّمن عالًي��ا الجهود التي 
يبذلها ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس االعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة االوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة بهدف االرتق��اء بالحركة الرياضية 
البحرينية، من خ��الل املبادرات والربامج 
والخطط الهادفة إىل رفع املس��توى العام 
لأللع��اب الرياضية والرياضي��ني، مبا فيها 
منظوم��ة رياضة فنون القت��ال املختلطة 
والتي حقق أبطالها العديد من اإلنجازات 
املرفة ع��ىل مختلف االصع��دة، كام أن 
رعاية س��موه لبطولة العامل لفنون القتال 
املختلط��ة ج��اءت لتؤك��د االس��رتاتيجية 
املتمي��زة الت��ي يتبعه��ا س��موه من أجل 
االرتقاء بهذه اللعبة والوصول بها إىل أعىل 
املستويات”. وتابع “إن سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة املنظمة 
العليا لبطولة العامل لفنون القتال املختلطة 
للهواة، يب��ذل جهوًدا بارزة يف تعزيز نر 
ثقاف��ة رياضة فن��ون القت��ال املختلطة، 
ليس فقط عىل مس��توى مملكة البحرين 
فحس��ب، وإمنا ع��ىل املس��توى اإلقليمي 
والعامل��ي ع��رب الخط��وات الواضحة التي 
بذلها س��موه لتكوين قاع��دة صلبة لهذه 
الرياضة، وتشجيع الشباب عىل مامرستها 

وفق اللوائ��ح واألنظم��ة الدولية، والذي 
أس��هم يف زيادة ع��دد املراك��ز واملدارس 
التي احتضنت مختل��ف أنواع الرياضات 
القتالية، وهو األمر الذي اتضح من خالل 
دعم س��موه الس��تضافة البحرين لبطولة 
العامل لفن��ون القتال املختلطة والتي متثل 
نقلة نوعية بارزة يف مس��رية رياضة فنون 

القتال املختلطة البحرينية”.

حفل االفتتاح 7 مساًء  

س��ينطلق حفل االفتتاح اليوم األحد عند 
الس��ابعة مس��اًء، وذلك عىل صالة مدينة 
خليف��ة الرياضي��ة، وسيس��تمر لس��اعة 
الكاملة، وتم االنته��اء من كافة الرتتيبات 
إلقامة هذا الحفل، يف حني يتضمن برنامج 
الي��وم األول التس��جيل الرس��مي وتوزيع 
املالبس والوزن مابني الس��اعة الخامس��ة 
والتاس��عة مس��اًء بفن��دق البطولة، عىل 
أن تكون مراس��م القرعة ما بني التاس��عة 
والعارشة يف صالة مدينة خليفة الرياضية، 
بينام برنامج يوم غٍد االثنني يتضمن إقامة 
الدور التمهيدي من الساعة الثالثة لغاية 

الثامنة مساًء بصالة مدينة خليفة.

عبدالرحمن الحسن: غموض 
المنافسين لن يؤثر علينا 

يش��ارك الع��ب منتخبنا الوطن��ي لفنون 

القت��ال املختلط��ة عبدالرحمن الحس��ن 
يف بطول��ة العامل لله��واة تحت وزن )84( 
وق��ال: أمتن��ى التوفي��ق بع��د أن قمن��ا 
بواجبنا يف التدريب��ات والتحضريات التي 
س��بقت انطالق النزاالت، ومل تكون هناك 
صعوبات كبرية يف املنافس��ة نظ��رًا لقيام 
كل ف��رد يف املنتخ��ب والجهازي��ن الفني 
واإلداري ومجلس إدارة االتحاد البحريني 

لفنون القتال املختلطة بواجباته.
وي��رى الحس��ن أن الجمه��ور البحريني 
الضغوط��ات  إبع��اد  يف  دوره  س��يلعب 
وتخفيف حدة الصعوب��ات عىل الالعبني 
م��ن خ��الل حض��وره ومؤازرت��ه لالعبني 
وميكنن��ا االس��تفادة م��ن عام��ي األرض 

والجمهور.
ويعول الحسن عىل املساندة الجامهريية 
بعد التدريبات القوية، مضيًفا أن البطولة 
ل��ن تكون متعبة، إذ ال يحتاج منتخبنا إىل 

التنقل والسفر، وهذا سيجنبه اإلرهاق.

الدفاع المدني يطمئن 

زار وفد من الدفاع املدين بوزارة الداخلية 
الصال��ة الرياضية مبدين��ة خليفة بهدف 
االطمئنان عىل س��ري العم��ل يف الجوانب 
األمنية واالط��الع عىل آخر األمور الخاصة 
بتأمني الصالة، وت��أيت هذه الزيارة بهدف 

تحقيق كام��ل الجاهزية وتطبيًقا لروط 
الوقاية والسالمة التي تعترب من أساسيات 
الجودة الشاملة يف وجود إجراءات السالم 
والوقاي��ة يف املنش��آت لحامي��ة العاملني 

والجمهور من املخاطر.
وأعط��ى الوفد بع��ض املالحظات بهدف 
التأكيد عىل اش��رتاطات الس��المة الخاصة 
يف مثل ه��ذه الجوانب، ك��ام وجه بعض 
النصائ��ح للعاملني يف الصال��ة من اللجان 
العامل��ة بهدف تفادي أية مش��كالت قد 
تحدث وأيضا للتقليل من نسبة املشكالت 
والح��وادث وكذل��ك تعزي��ز اش��رتاطات 

السالمة.

 مدير البطولة: انتهينا من 
الترتيبات كافة 

ذك��ر مدير بطول��ة العامل لفن��ون القتال 
املختلطة للهواة محمد جناحي أن اللجان 
انتهت م��ن كافة الرتتيب��ات والتجهيزات 

الخاصة بانطالق أسبوع بريف الدويل.
وأع��رب محمد جناحي ع��ن بالغ اعتزازه 
وش��كره لسمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة عىل الدعم الالمحدود الذي يقدمه 
س��موه للبطول��ة واللعبة، مش��ريًا إىل أن 
س��موه يعترب الداعم األك��رب للعبة فنون 
القتال املختلطة. وكش��ف محمد جناحي 
أن كاف��ة اللج��ان ع��ىل أتم االس��تعداد 
النطالق البطولة بعد أن انتهت من كافة 
عملها يف األي��ام املاضية إثر العمل الجبار 
الذي قامت به. وأضاف “الصالة أصبحت 
جاه��زة م��ن كاف��ة النواحي الس��تقبال 
الحدث العامل��ي، إن الجهود الكبرية التي 
بذلتها وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة 
برئاس��ة هش��ام بن محمد الجودر محل 
تقدير واعتزاز، ونقدم لهم جزيل الش��كر 

والتقدير عىل جهودهم الكبرية”.
وأب��دى مدي��ر البطولة محم��د جناحي 
ثقت��ه الكبرية ب��أن يكون النج��اح حليف 
اململكة من هذه االستضافة يف ظل الدعم 

واملتابعة الكبرية من س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة وس��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليفة والجهود الكبرية التي 
يبذلها رئيس اللجنة التنفيذية السيد خالد 

عبدالعزيز الخياط.
ومتنى محمد جناحي كل التوفيق والنجاح 
لكافة اللج��ان العاملة يف البطولة بعكس 
الصورة املرقة ململكة البحرين وقدراتها 
الكبرية باستضافة مثالية للحدث العاملي.

إقبال كبير على مسابقات الصحف

تش��هد املس��ابقة اليومي��ة املخصصة يف 
الصحف املحلية، إقباالً كبريًا من املشاركني 
م��ن أج��ل الحصول ع��ىل تذاك��ر دخول 
أس��بوع بري��ف ال��دويل، فق��د خصصت 
اللجن��ة املنظمة العليا للبطولة مس��ابقة 
يومية يف الصحف املحلية من أجل إتاحة 
الفرصة للجميع باملش��اركة والدخول عىل 
الس��حب بالحصول عىل تذاك��ر البطولة، 
تقدي��رًا م��ن اللجنة املنظمة ع��ىل الدور 
الكبري الذي تلعبه وس��ائل اإلعالم بنجاح 

البطولة.

نقل 3 نزاالت على الهواء

اطلع طاقم قناة البحرين الرياضية بقيادة 
رئيس��ة القن��اة مري��م بوك��امل واملخرج 
املخرضم إبراهيم قمرب وفريق العمل، عىل 

صالة مدينة خليفة الرياضية.
والتق��ى وف��د قن��اة البحري��ن الرياضية 
برئيس لجن��ة اإلعالم واالتص��ال للبطولة 
حازم الش��يخ، حيث متت مناقش��ة كافة 
التفاصيل املتعلقة بنقل البطولة واألماكن 
والتعليق  التحليي  لالس��توديو  املخصصة 

ومكان املقابالت التلفزيونية وغريها.
ووضع��ت قناة البحري��ن الرياضية خطة 
متكاملة لنقل وقائع أسبوع بريف الدويل 
وبطول��ة الع��امل لفنون القت��ال املختلطة 
لله��واة. وت��أيت الزي��ارة ضم��ن اهت��امم 
وتوجيه��ات وزي��ر ش��ؤون اإلع��الم عي 
الرميح��ي، حي��ث وّجه القن��اة الرياضية 
بتقدي��م تغطي��ة إعالمية ممي��زة تواكب 
الحدث العامل��ي وتعكس الصورة املرقة 

باستضافة مثالية للبطولة.
وس��تنقل قناة البحري��ن الرياضية وقائع 
أسبوع بريف الدويل وبطولة العامل لفنون 
القتال املختلطة للهواة عىل الهواء مبارشة، 
ع��الوة عىل وجود اس��توديو تحليي قبل 
انطالق املنافس��ات وبع��د الختام، إضافة 
إىل مراس��لني يف قلب الح��دث من صالة 
مدينة خليفة الرياضية والتعليق باللغتني 
العربي��ة واالنجليزية، إضاف��ة إىل برامج 
متنوع��ة وكامريا خاص��ة للبطل البحريني 

حمزة الكوهجي.
وس��تنقل القناة الرياضي��ة 3 نزاالت عىل 
اله��واء مب��ارشة ع��ىل القن��اة الرياضية 
األوىل والثاني��ة إضافة إىل قن��اة البحرين 
العاملية، وستواكب القناة وصول الالعبني 
واملش��اركني وكبار الش��خصيات يف مطار 
البحرين الدويل، وس��تحرص ع��ىل إجراء 
اس��تعدادهم  عن  تلفزيوني��ة  مقاب��الت 
وطموحاتهم باملشاركة يف الحدث العاملي 
ال��ذي سيش��اهده املاليني م��ن املتابعني 

وعشاق اللعبة.

خالد بن حمد: سنكس��ر األرقام القياس��ية في عدد المشاركين
اليوم افتتاح بطولة العالم لفنون القتال المختلطة تحت رعاية ناصر بن حمد

جانب من اهتمام مسؤولي وزارة شؤون الشباب والرياضة بالبطولة وزيارة الصالة

اللجنة اإلعالمية                 أسبوع بريف الدولي للقتال

سمو الشيخ ناصر بن حمد

هشام الجودر

جانب من زيارة وفد القناة الرياضية لصالة مدينة خليفة الرياضيةمحمد جناحي

من التحضيرات األخيرة الستضافة البحرين الحدث العالمي

شعار وزارة شؤون الشباب والرياضة

شعار الدفاع المدني سمو الشيخ خالد بن حمد

منتخبنا لفنون القتال المختلطة ويتوسطهم سمو الشيخ خالد بن حمدديما الحداد
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سيكون منتسبو نادي أم الحصم 
عىل موعد طال انتظاره، حينام 
املقبل  األس��بوع  يف  يتسلمون 
الصال��ة الرياضي��ة الجدي��دة 
الخاص��ة به��م، بعدم��ا يت��م 
االنته��اء من تركي��ب أرضيتها 
بالتامم والكامل وتكون جاهزة 
الستقبال األنشطة والفعاليات.
إذ كان م��ن املفرتض أن تجّهز 
املنش��أة يف وقت سابق إال أنه 
حدث تأخري بحسب ما أعلنت 
عن��ه وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة كون املرشوع واجهته 
بع��ض التحديات الخارجة عن 
اإلرادة والت��ي أدت إىل تأخ��ر 
اإلج��راءات اإلدارية يف إصدار 

الرتاخي��ص الالزمة للبناء، وهو 
ما أعاق س��ري العمل يف بادئ 
األمر، كونه مل يتم االنتهاء من 
الرتاخيص إال يف ش��هر نوفمرب 
2016، باإلضاف��ة إىل أن س��ري 
العمل قد تع��ر ماليًّا من ِقبل 
للم��رشوع  املنف��ذة  الرشك��ة 
وواجهتها مصاعب جمة، وهذا 
م��ا جعل املنش��أة ال تجهز يف 

املوعد املحدد.
عدس��ة “البالد سبورت” زارت 
الصالة الرياضية الخاصة بنادي 
أم الحصم واطلعت عليها من 
كاف��ة النواح��ي، إذ مل يتب��ق 
إال تركي��ب األرضي��ة الخاصة 
للملعب وهذا ما يتم مبارشته 

حاليًّا من ِقبل الجهة املسؤولة 
واملرشفة عىل ذلك.

وتتكون الصال��ة الرياضية من 
التايل:  النح��و  ع��ىل  طابق��ن 
الطاب��ق األريض: صالة رياضية 
مق��اس  األغ��راض  متع��ددة 
)44م x 24م( قاعة اس��تقبال، 
املالبس  تغي��ري  غرف  مجلس، 
م��ع املرافق، محط��ة كهرباء، 
دورة مياه، غرفة كهرباء، غرفة 
مضخ��ات ومخ��زن والطاب��ق 
صال��ة  ع��ىل  يحت��وي  األول: 
لأللعاب، مكاتب إدارية، دورة 
مياه، مطبخ، س��كن عامل مع 

املرافق وغرفتن. 

صالة نادي أم الحصم الرياضية في طور الجاهزية النهائية
بعد انتظار دام 3 سنوات

العمل جار على قدم وساق ألرضية صالة نادي أم الحصم

علي مجيد
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عرب رئيس جهاز كرة اليد 
بنادي أم الحصم محمد 

عواد عن سعادته الكبرية 
القرتاب االنتهاء وتجهيز 

الصالة الرياضية الخاصة بهم 
بعد انتظار طويل سبب لهم 

التعب والربكة يف مزاولة 
التدريبات للعبة كرة اليد 

خالل السنوات املاضية.
وقال عواد يف ترصيح 

ل�”البالد سبورت” الحمدلله 
تبقى عدة أيام فقط ويتم 
االنتهاء من أرضية الصالة، 
لتتمكن بعدها فرق لعبة 

الكرة اليد من مزاولة 
تدريباتها عليها بشكل 

طبيعي، األمر الذي يعطي 
األريحية ألنفس الالعبن 

واألجهزة الفنية واإلدارية 
كونهم سيكون يف صالتهم 

وبن أسوار ناديهم، بخالف 
السنوات املاضية التي كان 
تتنقل فيها فرق لعبة بن 
صاالت  ومالعب األندية 
األخرى ليك تجهز نفسها 

بدنياً وفنياً.
مضيفاً أن خوض التدريبات 

عىل صالة النادي من 
شأنها تعطي استقراراً يف 

أنفس الالعبن ليك يجدوا 

يف إعدادهم الفني والبدين 
والذهني، باإلضافة إىل أن 
وجود املنشأة الخاصة من 
شأنها أن تساعد املدربن 
يف صقل وإبراز مواهب 

الالعبن، وهذا ما سيعطي 
قوة للعبة كرة اليد عىل 

مدى األعوام املقبلة والذي 
سيعود باملنفعة لصالح نادي 
أم الحصم خصوصاً ومنتخبنا 

الوطني عموماً مبختلف 
األعامر السنية.

وقدم عواد شكره الجزيل 
إىل وزارة شؤون الشباب 

والرياضية متمثلة يف الوزير 
هشام الجودر والوكيل 

املساعد لشؤون الرياضة 
واملنشآت خالد الحاج عىل 

دعمهام ومتابعتهام الحثيثة 
محمد عوادمللف املنشأة.  

ع��واد: المنش��أة س��تدفع بلعبة ك��رة الي��د لألمام
البالد سبورت
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حدثنا عن بداياتك ونشأتك؟
ولدت وتربيت يف البحرين حتى عمر 11 عاما، ثم 
انتقلت مع العائلة اإلى الوليات املتحدة الأمريكية، 
وع�سنا لفرتة 12 �سنة بح�سب ظروف وظيفة الوالد، 
فكان���ت درا�ستي خارج البحرين لف���رتة طويلة حتى 
ا�ستكمل���ن مرحل���ة اجلامعة، ونل���ت بكالوريو�س علم 
اجتم���اع من جامع���ة جورج وا�سنط���ن، وتخرجت فيها 
العام 2006، فعدت اإلى اململكة. كنت اأزور البحرين 

زيارات خفيفة بحكم معي�ستنا يف اأمريكا.

ما وظيفتك األولى؟
توظف���ت يف وزارة ال�سب���اب والريا�س���ة حتديدا 
مركز الإب���داع ال�سبابي، اإذ مل اأك���ن اأعرف ال�سباب يف 
البحري���ن، ويجب االنخ���راط معهم؛ للتع���رف عليهم 
اأك���ر، واأ�سكر ال���وزارة على اإتاحة ه���ذه الفر�سة يل، 
حيث تعلمت منهم الكثري الذي كنت اأحتاجه، عملت 
�سنوات، ث���م �سغلت من�سب رئي����س املركز، وراأيت 

اإبداع ال�سباب البحريني لدرجة النبهار به.

وكيف تم تأسيس مزارع الجزيرة؟
تعرفت عل���ى ال�رشك���ة ال�ستثماري���ة املوؤ�س�سة 
مل���زارع اجلزي���رة حينم���ا راأوا طريقة عمل���ي يف مركز 
الإبداع، و�ساألوين عن راأيي يف م�رشوع ملزرعة خمتلف 
متاما، واإن كان���ت يل رغبة يف العمل يف هذا امل�رشوع، 
فاأجب���ت اأنني ل اأملك فكرة عنه، ولكن اأقبل اأن اأكون 

جزءا من توفري وم�ساعفة الأمن الغذائي الوطني. 
الفكرة كانت من جاللة امللك، مت التحدث عنها 
يف الروؤي���ة القت�سادي���ة 2030 لال�ستدام���ة، ففك���ر 

امل�ستثمرون فيها، ثم اأ�س�سنا ال�رشكة.
ب���داأ العمل يف املزرع���ة باملحمي���ات يف 2012، 
وو�س���ل عدده���ا الآن اإل���ى 9 حممي���ات، كل حممي���ة 
م�ساحته���ا 5 اآلف م���رت مربع، باإجم���ايل م�ساحة ت�سل 
ًّا  اإل���ى 45 األ���ف م���رت مرب���ع، من���ذ البداية كن���ت م�رش
عل���ى عدم مناف�سة امل���زارع البحريني، واإمنا مناف�سة 
الب�سائ���ع امل�ست���وردة، والدخ���ول لالأ�س���واق التي ل 

تدخلها املنتجات البحرينية.

هل عملت في الزراعة سابقا؟
تعلمت من جدي الكثري، حيث كان ميلك مزرعة، 
وياأخ���ذين مع���ه، وتاأقلمت م���ع املزرع���ة واملوا�سي 
املوج���ودة فيه���ا، كما كان���ت والدتي ت���زرع الكثري 
يف حديق���ة املنزل، حت���ى اأ�سبح���ت يف يومنا احلا�رش 
مديرا عاما ملزارع اجلزيرة التي فازت بجائزة اأف�ضل 

مزرعة.
 

 كيف كانت بداياتك بالمزرعة وس��ط 
صحراء المملكة؟ 

لقد كانت فك���رة حتى ح�سلنا على الأر�س دون 
اأي �س���يء م���زروع اأو كهرباء اأو م���اء، وقررنا الدخول 
يف الزراع���ة املائية، حيث اإنه���ا ل حتتاج تربة معينة، 
وبالقرب من البيوت املحمي���ة حفرنا 3 اآبار يتم اأخذ 
امل���اء من اثن���ن منها ويتم حتليت���ه، ليكون �ساحلا 
لل�رشب وا�ستخدامه يف الزراعة، فيما يتم و�سع املياه 
املاحلة يف البئر الثالث، حيث اإن جميع مواد املزرعة 

يكون لها اإعادة تدوير ل�ستخدامات اأخرى.
وعن���د اإدارت���ي ال�رشك���ة تعلم���ت الكث���ري، واأن 
البحري���ن ت�ستطيع فعل الكثري م���ن الأمور وكخطوة 
اأولى التقليل م���ن ال�سترياد والعتماد على املحلي 
بن�ضب���ة اأكرب. ت�ضجع���ت لهذا امل�رشوع، حي���ث اإنني ال 
اأحب و�سع احلواجز، بل اأقبل امل�ستحيل حتى اأفعله، 
كن���ت اأفكر واأبحث عن كيف ميكنن���ا اأن نزرع يف هذا 

ال���رب؛ حت���ى ت�ضتطي���ع املزروع���ات النم���و والعي�ش 
خ�سو�سا يف جو اخلليج احلار.

ما أبرز التحديات التي واجهتك؟
كنت اأظن اأن كيفية زراعة اخل�س �ستكون �سعبة 
يف موق���ع املزرعة، وعن���د ح�سادها �ستك���ون عملية 
بيعه �سهل���ة، مل نكن نتوقع اأنن���ا �سنواجه م�سكلة يف 
ترويج���ه وبيعه، حيث اإننا �ضاألنا باع���ة عدة اإذا كانوا 
يريدون كمي���ات منه، فح�ضلنا عل���ى اأجوبة اإيجابية، 
وتفاجاأن���ا عند احل�سول على املح�س���ول اأنه يرف�س 
�رشاوؤه، حي���ث اإن �سعره م�ساعف عن اخل�س البحريني 
املع���روف. دخلت يف نقا�س مع اأح���د املوزعن ملاذا 
علبة الطماط���م التي نزرعها م�سعرة ب���� 300 فل�س، 
وعلبة الطماط���م الهولندية بدينار واحد، اإذ اإن بذور 
طماط���م مزرعتن���ا م���ن هولن���دا، فاأخ���ربين اأن هناك 
نقطة جي���دة، واقرتح عليَّ اأن اأ�س���ع على العلبة علم 
هولن���دا؛ حتى ن�ستطي���ع بيعها بال�سع���ر امل�ستورد، 
وع���دت للمكت���ب وقم���ت بطباعة 300 األ���ف مل�سق 
بعلم البحرين، وهي امل���رة الأولى التي اأ�سع �سورة 
عل���م البحرين، حيث كان يكتب على املنتج �سنع يف 
البحري���ن فقط، وعدت له و�سدم، وقال يل اإنه طلب 
و�سع علم هولن���دا، فاأجبته اإنني �سمعت �سع �سورة 
علم فقط، واعتقدت اأنني انت�رشت على املوزع، لكن 
يف الواقع خ�رشت، ومل يزد �سعر املنتج رغم اإح�سا�سي 
بقيم���ة للبحرين اأكر، وتفاخ���رت بالرتويج باملنتج 

البحريني اأكر.
 

 كيف عرَّفت الجمهور على الشركة 
ومنتجاتك؟

من اأكرب الداعمني لنا فعاليات “�سوق الب�سطة” 
و”�سوق املزارعن” رغم اأنني مل اأ�سارك منذ بدايات 
“املزارعن”، اإل اأنه���ا علمتني وعرفتني على كثري 
من الأمور يف الزراع���ة البحرينية، واأ�سكر اإدارة �سوق 
املزارعن على جهودهم ودعمهم للمزارع البحريني، 
ومب���ا اأين اأعمل يف املزرع���ة و�ضط ال�ضح���راء اأعجبت 
مب���ا راأيت يف �ض���وق املزارع���ني واملناظ���ر اجلميلة 
يف املوق���ع، وراأيت الكثري م���ن املحا�سيل الزراعية 

البحرينية لي�س فق���ط الطماطم البحرينية ال�سهرية، 
ب���ل كان هن���اك اأي�س���ا حما�سيل اأخرى مث���ل الورود 
وامل�رشوم والذرة والب�س���ل، املكان رائع واأن�سح كل 
بحرين���ي بزيارته؛ لأن���ه يبعث ويزيد الفخ���ر بتاريخ 
الزراعة يف البحرين التي مازالت موجودة ومل تندثر. 

كيف تقضي يومك؟
يومًيا اأتواجد يف املزرع���ة بدوام ر�سمي وبع�س 
الأوق���ات اأق���وم بزي���ارة للباع���ة واملوزع���ن وعقد 

اجتماعات مع �رشكات اأخرى.

ما آخر المستجدات في مزارع الجزيرة؟ 
�سند�سن خ���الل الأيام املقبل���ة خدمة التو�سيل 
للمنازل، وكان ذلك �سالحا ذا حدين، اإذ كنت حري�سا 
عل���ى اأن يتم تد�سن املوقع الإلك���رتوين يف الوقت 
املنا�ض���ب، اإال اأن االإقب���ال ال�ضعي���ف على املنتجات 
رغ���م لذته���ا وجودتها املمت���ازة دفعن���ي لالإ�رشاع يف 
توف���ري هذه اخلدم���ة، حي���ث اإن 90 % من املنتجات 
يت���م اإرجاعه���ا للمزرع���ة م���ا ي���وؤدي لتاأث���ر العم���ال 
واإحباطهم، مبيًنا اأن املرحل���ة حتتاج وقتا وميزانية، 
حي���ث ي�ستثمر جمل����س الإدارة املبلغ على اأ�سا�س اأن 
يكون هناك مردود، ولكن املردود لن يكون مبا�رشا.

ال�س���ارع البحريني غري متقب���ل املنتج البحريني 
حت���ى االآن، اإذ يعتق���د اأن املنتج���ات �ضتكون رديئة 
وب�سع���ر رخي�س، رغم اأن م���زارع اجلزيرة تنتج اليوم 

نكهات االأجبان واملنتجات امل�ضتوردة نف�ضها.
 

ما المنتج األول في المزارع لديكم؟
قررن���ا اأن نب���داأ املرحل���ة الأول���ى م���ن الزراع���ة 
باخل����س، حيث اإننا �سنتعلم ب�سهولة، اإذ اإن فرتة منو 
اخل����س ترتاوح بن 45 اإل���ى 55 يوما، وبداأنا باخل�س 
“غورميه”، حيث اإن العادي املدور ل تلتف اأوراقه يف 
اأوقات احلر، وبذلك ال�ضوق والهايربماركت لن تقبل 
�رشاءه���ا، ثم زرعنا الطماطم والفلف���ل، واكت�سفنا اأن 
اجلميع قد تع���ود على �سيء معن، فاإن دخول منتج 
جدي���د يف ال�س���وق ياأخ���ذ الكثري من الوق���ت واجلهد 

للرتويج عنه.

يف اإحدى املرات، ذهبت لل�ضوق مبنتج الطماطم 
امل�ستورد نف�س���ه، وهو نوع ي�ستخ���دم لل�سواء ويباع 
امل�ست���ورد منه بدينارين للكيل���و، ورف�س البائع اأن 
يعر�ش منتجنا بال�ضعر نف�ضه اأو مقارب له واأ�رش على 
اأن يك���ون الكيل���و 400 فل����س فقط؛ لأن���ه حم�سول 
بحرين���ي، نواج���ه م�سكلة يف ال�سوق، حي���ث اإن الباعة 

واملوزعن ل يحرتمون املنتج املحلي.
اخلط���وة الثانية مل���زارع اجلزي���رة كان تاأ�سي�س 
�رشك���ة األبان، وجلبن���ا من اأم���ريكا 300 ماعز، الفكرة 
الأ�سا�سية اأن يكون هناك نوعان “نوبي” اأ�سوله من 
البحري���ن، و”األبان” اأوروبي، جلبناهم���ا اإلى اململكة 
وتكاث���را، والآن عدد قلي���ل منهم مازال���ت اأمريكية 

والبقية بحرينية.
بداأنا باحللي���ب، ثم اجلنب التي حتتوي على لرت 
واح���د من حليب املاعز، اأ�ستطي���ع اأن اأقلل من كمية 
احلليب واأ�سع م�سحوق حليب بديال له لأنتج كميات 
اأكر من اجلنب واأقل���ل ال�سعر، ولكن هديف اأن اأ�سنع 
منتج���ا �ضحيا واأفتخر كونه بحريني���ا، ن�ضنع احلليب 
والزب���دة واللبنة واجلنب ب� 4 اأنواع، العادي وبالزعرت 

واملدخن ونوع خا�س لل�سواء بتتبيلتنا اخلا�سة.
تعاملن���ا مع ال�سوبرماركت يف اخل�رشاوات اأ�سهل 
م���ن احللي���ب، و�سابون حليب املاعز رغ���م اأنه مفيد 

للم�سابن بالأكزمييا وال�سدفية. 
 

وماذا عن تحديات األلبان والحيوانات؟
يف البداية قلل احلر كميات احلليب، حيث اإن 
املاعز مت جلبها من الوليات املتحدة الأمريكية 
وتاأقلم���ت م���ع البيئة اجلدي���دة، ث���م اأن�ساأنا لها 
ملعبا؛ لأنه يحتاج للحركة واللعب، ومن بعد ذلك 
فع���ال زادت كمي���ات احلليب من املاع���ز، ويوؤكد 
اأن املا�سي���ة  املخت�س���ون يف تربي���ة املوا�س���ي 
التي ُترب���ى يف اأجواء مريحة، وتتغذى جيدا يكون 
اإنتاجها من احلليب اأف�سل. نوفر 25 % من اأكل 
املاعز باأنف�سنا اإذ ن���زرع اأعالفها باملزرعة، بينما 
ن�ستورد الكميات الباقية من الإمارات واإيطاليا، 
ونعي���د تدوي���ر امل���اء امل�ستخ���دم يف الزراع���ة، 

ون�ستخدمه لري الأعالف.

 كيف تسير عمليات الحلب اليومي؟
مت تق�سي���م مكان حل���ب املاعز ملمري���ن، الأول 
للدخ���ول، ويتم اإغالق الآخر حت���ى النتهاء من عملية 
احلل���ب، ويتم و�سع قطع���ة بال�ستيكية ل���كل ماعز، 
وهي عب���ارة عن �رشائح اإلكرتوني���ة ت�ستطيع الأجهزة 
قراءتها لتبني معلومات املاعز، يتم حلب املاعز عرب 
اأجهزة اإلكرتونية، وي�سل حليب كل منها لنحو ترين 
في�س���ع يف علبة كل على حدا ليت���م حتليلها والتاأكد 
من خلوها من الأمرا�س قبل نقلها اإلى اخلزان الكبري 
الذي يجمع جميع االإنتاج. ت�ضل الطاقة اال�ضتيعابية 
لإنت���اج احللي���ب يف املزرعة اإلى نح���و 5 اآلف لرت، اإل 
اأنه يتم اإنتاج 500 لرت فقط ب�سبب عدم وجود �سوق 
قوي���ة ملثل هذا النوع من احللي���ب، ول اأريد اأن اأكرر 
خط���اأ بداياتنا م���ع اخل����س، وحليب املاعز غ���ايل اإذا 
قارن���اه بحليب البقر، اإذ تعطينا كل بقرة 35 لرتا يف 

اليوم، بينما املاعز لرتين فقط.
وي�سي���ف ال�سي���خ را�س���د اأن م���زارع اجلزيرة ل 
ُتقدم عل���ى اأي خطوة اإل بعد درا�سته���ا جيداً والأخذ 
با�ست�س���ارة املتخ�س�س���ن، وبع���د اأن لوح���ظ اإرجاع 
كميات كبرية من حلي���ب املاعز املنتهية ال�سالحية 
ب�سبب ع���دم تقبل امل�ستهل���ك البحريني لها وتثبت 
التقاري���ر الطبي���ة اأن حليب املاعز �سح���ي اأكر؛ لأن 

مادة الالكتوز اأقل فيه، اإ�سافة لأمور اأخرى.
وم���ن حليب املاع���ز و�سعيا من م���زارع اجلزيرة 
لتجاوز هذه امل�ضكل���ة، مت ت�ضنيع 4 اأنواع من اأجبان 
حليب املاع���ز، وهم الع���ادي، واملدخ���ن، وبالزعرت، 
واجلاه���ز لل�س���واء بتتبيلتن���ا اخلا�س���ة، ث���م انتقلنا 

لت�سنيع اللبنة والزبدة.
 

 من أي��ن أتت فك��رة الصابون، فهي 
سلعة غير غذائية؟

كان���ت ترجع لنا كميات كبرية من حليب املاعز، 
فاأ�ضب���ت باالإحب���اط، ولتخفي���ف ح���دة ه���ذا الو�ضع، 
فاجاأين مدي���ر مزرعة الألبان النم�س���اوي رولن بحل 
غري���ب، حي���ث اق���رتح �سناع���ة ال�ساب���ون م���ن هذا 
احللي���ب، ومت تطبي���ق الفك���رة وجربته���ا بنف�س���ي؛ 
للتاأك���د من �سالحية ا�ستخدامه���ا قبل عر�سها للبيع 
للم�ستهلكن. كان ابني يعاين ال�سدفية، وا�ستخدم 
�ضابونن���ا وتفاج���اأت بالنتيج���ة االإيجابي���ة للع���اج، 
وكذلك مفي���د للم�ساب���ن باحل�سا�سي���ة، وملر�سى 
ال�سك���ري اأي�س���اً، وننت���ج نح���و 11 األ���ف �سابونة يف 
ال�سه���ر، ووقعنا عق���دا مع اأح���د الأ�سخا����س لن�سنع 

ال�سابون، ويقوم ببيعه حتت م�سمى اآخر.

تصوير: رسول الحجيري

لقاوؤن��ا ه��ذا الأ�سب�ع خمتل��ف، فه� مع �ساب بحريني حت��دى املع�قات والتحديات لي�ؤ�س���س مزارع اجلزيرة يف 

الع��ام 2012 باإجم��ايل م�ساحة 180 األ��ف مرت مربع، تتك�ن من 9 حمميات زراعي��ة، م�ساحة كل حممية 5 اآلف 

مرت مربع يف �صحراء “ال�صخري”. يزرع 5 اأن�اع من اخل�سار، مثل: اخل�س، والطماطم، والفلفل، وكل ن�ع يتفرع 

اإىل اأن���اع اأخ��رى م��ن ال�سنف نف�سه، وتبلغ كمي��ات الإنتاج يف اأح�سن امل�ا�سم اأكرث م��ن 1500 كيل� غرام ي�ميا. 

مل ت�قف��ه اأي عقبة، فاأ�س�س �سركة اأخ��رى لإنتاج حليب واأجبان املاعز، اإ�سافة اإىل �ساب�ن املاعز. اإنه املدير 

العام ل�سركة مزارع اجلزيرة ال�سيخ را�سد بن خليفة اآل خليفة الذي يدير املزرعتني التي يبلغ عدد عمالهما 

تقريبا، كان لنا معه هذا احل�ار:  65

المستورد البحريني وإنما  المزارع  كنتُ مصرا على عدم منافسة 

“المزارعين” ثم  أوال  البسطة  بسوق  منتجاتنا  على  الجمهور  تعرَّف 

ال أعترف 
بالحواجز.. 

وأقبل 
المستحيل 

وصوالاً للنجاح

زينب العكري

منتجنا ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ن  ع��ل��م  ص����ورة  ب��وض��ع  ت��ش��رف��ن��ا 

أكد أن الموزعين ال يحترمون المنتج البحريني

راشد آل خليفة يقهر 
الصحراء بمزارع 
الجزيرة الخضراء

• را�سد بن خليفة متحدًثا ل� “$”	
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1847
الطبيب الربيطاين 
جيم�س ياجن �شيمب�شون 
الكلوروفورم  ي�شتخدم 
يف التخدير الأول مرة يف 

التاريخ.

 1914
ت��ع��ل��ن  ت����رك����ي����ا   
اإلى  ر�شمياً  ان�شمامها 
امل��ك��ون  امل��ح��ور  دول 
يف  والنم�شا  اأملانيا  من 
احلرب العاملية االأولى.

 1927
ال���زع���ي���م  ط������رد   
ال�������ش���ي���وع���ي ل���ي���ون 
احل��زب  م��ن  تروت�شكي 
ال�شوفييتي  ال�شيوعي 
ال�شلطة  بعد �رصاع على 

مع جوزيف �شتالني.

 1948
 احلكم على رئي�س 
اأثناء  الياباين  ال���وزراء 
احلرب العاملية الثانية 
توجو  هيدكي  اجل��رال 

باالإعدام.

 1979
اأزم�������ة  ان����������دالع   
الرهائن االأمريكيني يف 

اإيران.

1982
 ي��وري اأن��دروب��وف 
ي����خ����ل����ف ل���ي���ون���ي���د 
رئا�شة  يف  بريجينيف 
احل�������زب ال�����ش��ي��وع��ي 
واالحت��اد  ال�شوفييتي 

ال�شوفيتي.

عصام الجودر يوقع “هواء النغم” بالشارقة

“ زهرة الخلود” من نصيب المخرج أحمد جاسم

�ش����من فعاليات معر�س ال�ش����ارقة الدويل للكتاب - الدورة 36، �ش����ارك املوؤلف املو�ش����يقي ع�ش����ام اجلودر بتوقيع اإ�ش����داره اجلديد “هواء النغم”، وهو عبارة عن “�شي دي” 
يت�شمن جمموعة من االأعمال املو�شيقية كتبت الآالت النفخ اخل�شبية مثل الفلوت واالأوبوا والكالرنيت والبا�شون. 

يذكر اأن االأعمال قد مت ت�شجيلها بالعا�شمة الت�شيكية براغ. و�شارك يف اأدائها نخبة من العازفني االأوروبيني املحرتفني.

أحداث

حت���رك بع�س امل�ش���اعي يف العمل يف اجتاه 
اأف�شل.

تتو�ض���ح بع����س النق���اط وي���زول التبا�س 
�شابق. 

ت�ش���فى من مر�س خفيف، وتعاود ن�شاطك 
بكل حيوية. 

ل تفّرط بطاقتك الإبداعية يف م�ض���اريع من 
دون خطط. 

تتمتع ب�شحة جيدة، وبنف�شية مرتاحة. 

زي���ارة مهمة حتدد على اأثرها اآفاق املرحلة 
املقبلة. 

قد تالم عل���ى اإفراطك يف تناول املاأكوالت 
امل�رصة.

ما نفع الإن�ضان اإذا ربح كل �ضيء وخ�رس 
�شحته.

م���ن  ب�ض���يء  تتق���ّدم يف مهنت���ك وت�ض���عر 
االرتياح.

تق���رر ممار�ش���ة الريا�ش���ة بانتظ���ام؛ الأنها 
مفيدة جداً. 

ت�ش���تفيد م���ن الراح���ة م���ن العم���ل لتقوم 
بن�شاطات ريا�شية. 

قد يزيل هذا اليوم بع�س االلتبا�س اأو �شوء 
التفاهم.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

يت�ش���دى الفن���ان واملخ���رج وخبري 
�ش���ناعة الدم���ى اأحم���د جا�ش���م الإخ���راج 
اخلل���ود”  “زه���رة  االأطف���ال  م�رصحي���ة 
التي �شت�ش���ارك بها موؤ�ش�ش���ة “ فار�س 
ميدي���ا” يف مهرج���ان الدم���ى واالأطفال 
ال���ذي ينظم���ه مرك���ز دب���ي العاملي يف 
�ش���هر دي�ش���مرب املقبل، وه���ي م�رصحية 
وطني���ة حتكي ع���ن رحل���ة جلجام�س اإلى 
اأر�س دملون، وتدعو يف م�ش���مونها اإلى 
االعتزاز بالوط���ن، واإن اخللود هو خلود 
العطرة،  االإجن���ازات والقي���م وال�ش���رية 
واملعروف اأن الفنان واملخرج البحريني 
اأحمد جا�شم اأحد اأعمدة م�رصح البيادر  وله 
الكثري من م�رصحي���ات االأطفال الناجحة، 
واأنهى يف �شهر مار�س دورة تدريبية يف 

�ش���ناعة العرائ�س باملركز الوطني لفن 
العرائ����س بتون����س، والتي ا�ش���تغرقت 
اأ�شبوعني من التدريب ال�شاق واملكثف 
بقيادة االأ�شعد املحوا�شي وحممد علي، 
حيث يعد اأحمد جا�شم من اأكرث الفنانني 
يف البحرين اهتماما بهذا الفن، و�ش���بق 
واأن قدم اأعماال كث���رية منها “حمبوب” 
و”جنمة فرح” �شمن م�رصوع م�رصح الطفل 

املتنقل الذي يتبناه م�رصح البيادر.
وميت���د مهرج���ان للطف���ل والدمى 
على مدار اأ�ضبوع كامل، ويت�ضّمن اإقامة 
ا م�رسحًيا جماهريًيا، ُتقّدمها 6  18 عر�ضً
فرق عاملية م���ن 6 دول اأجنبية وعربية، 
امل�رصحي���ة  العرو����س  يف  متخ�ش�ش���ة 
وعرو�س الدمى املحببة لالأطفال، بواقع 

3 عرو�س لكل فرقة.

F- بي����س”  “اإف  جاك���وار  تعت���رب 
PACE اجلدي���دة كلياً �ش���يارة كرو�س 
لع�ّض���اق  ا�ض���تثنائي  اأداء  ذات  اأوف���ر 
القي���ادة، م���ع ديناميكيات ال ت�ش���اهى 
ومرون���ة عالية لال�ش���تخدامات اليومية، 
F- وهي ذات مظهر م�ضتوحى من �ضيارة

TYPE ا�ش���تناداً اإل���ى 
ة  ر ل�ش���يا ا

لنموذج  ا

 ،C-X17 جاك���وار  التط���ور  فائق���ة 
م���ع مق�ش���ورة رحب���ة م�ش���نوعة يدوي���اً 

و�شندوق اأمتعة كبري ب�شعة 650 لرتاً.
وتتمتع ببنية قوية ومتينة وخفيفة 
ال���وزن م���ن االأملنيوم توفر م�ش���تويات 
عالية من الر�ش���اقة والنق���اء والكفاءة، 

متتل���ك  اأك���رث اأنظم���ة املعلوم���ات و

وه���و  اأال  الع���امل  يف  تط���وراً  والرتفي���ه 
ومت   ،InControl Touch Pro
ت�ش���ميمه م���ن قب���ل جاكوار الن���د روفر 
جلعل كل رحلة اأكرث �ش���هولة مع تعزيز 

التوا�شل.
تعم���ل  عر����س  ب�شا�ش���ة  ويتمي���ز 
باللم�س مقا�س 10.2 بو�شات على غرار 
االأجهزة اللوحية، متتاز بوظائف حد�شية 

وتعر�س ر�شوماً فائقة اجلودة.

سيارات

إعداد: طارق البحار

 2018 راجن��ل��ر  ع��ن  ج��زئ��ي��اً  جيب  ك�شفت 
من  طويلة  متابعة  بعد  وذل��ك  كلياً  اجل��دي��دة 
الكثيفة  اختبارتها  اأثناء  التج�ش�شية  ال�شور 

خالل االأ�شهر املا�شية.
باجليل  �شبيهة  ت��ب��دو  راجن��ل��ر  اأن  رغ���م 
تغريت  ال�شيارة  اأج��زاء  جميع  اأن  اإال  املا�شي، 
راجنلر  هوية  على  حافظت  ولكنها  ج��ذري��اًن 
احلديثة  اللم�شات  بع�س  واأ�شافت  العريقة، 
على  اأف��ق��ي��ة  اأم��ام��ي��ة   LED م�ضابيح  م��ث��ل 
اجلانبني مع �شدام جديد بلم�شات من الكروم 
بينما حت�شل اخللفية على مقب�س جديد للباب 
راجنلر  مييز  ما  اأب��رز  مرّبعة.   LED وم�ضابيح 
التعديالت  الكبرية جداً من  القائمة  2018 هو 
االأبواب،  تغيري  لل�شائقني  توفر  التي  املتاحة 

وال�شقف، والزجاج االأمامي واجلانبي. 

جيب رانجلر 2018

مرونة “إف بيس” لالستخدامات اليومية تويوتا برادو الجديد.. أكثر المركبات تطوًرا وأماًنا 
جاء طراز تويوتا برادو اجلديد واملح�شن اأمام قاعدته 
اجلماهريية العري�ش����ة واملتنامية يف البحرين ا�شتناداً اإلى 
اإرث عريق يف تقدمي اأق�شى م�شتويات اأداء الدفع الرباعي 
اال�ش����تثنائي، ويتوفر “ب����رادو” يف اأكرث م����ن 190 بلداً يف 
اأنح����اء العامل، مما يجعله من اأكرث طرز تويوتا انت�ش����اراً، مع 
�شمعة را�شخة كاإحدى املركبات الرباعية الدفع االأكرث قوة 

على الطرقات الوعرة واأكرثها موثوقية حول العامل.
وي�ش����تمر “تويوت����ا ب����رادو” اجلدي����د يف تعزي����ز ه����ذه 
ال�ش����معة مع ت�ش����ميم خارجي ع�����رصي اأكرث حداث����ة وبطابع 
يوحي باملتانة، ومق�شورة داخلية اأكرث رقياً متتاز بتوفري 
اأق�ش����ى م�ش����تويات اجل����ودة والراح����ة، ف�ش����الً ع����ن ترقية 
قدراته الديناميكية و�ض����هولة ال�ضتخدام، �ضواًء كان ذلك 
عل����ى الطرقات املمه����دة اأو عند االنط����الق يف مغامرة على 

الطرقات الوعرة.
وم����ع جمموع����ة من املفاتي����ح واأزرار التحك����م املوزعة 
ب�ض����كل مريح، ف����اإن لوحة الع����دادات بت�ض����ميمها اجلديد 
ت�شم نظام و�شائط متعددة مع �شا�شة بقيا�س 8 بو�شات، 
وع����دادات ال�رصع����ة “اأوبتي����رتون” )Optitron(، وعجل����ة 
قي����ادة اآلي����ة، ف�ش����الً عن �شا�ش����ة عر�����س ملون����ة متعددة 

املعلومات قيا�س 4.2 بو�شات.
ومل�ش����اعدة ال�شائقني الذين ال يتمتعون بخربة كافية 
يف القي����ادة عل����ى الطرقات الوع����رة وحتقيق اال�ش����تفادة 

الق�ش����وى من اأداء هذه املركبة الرباعية الدفع، فاإن نظام 
الدعم على جميع الت�ش����اري�س ال����ذي ميتاز به طراز تويوتا 
ب����رادو يجعل منه اإحدى اأكرث املركبات تطوراً واأماناً ومتعة 

يف القيادة.
تتوف����ر تويوتا ب����رادو اجلديدة بخي����ارات خمتلفة من 
املحركات �ض����واء اأكانت تعمل عل����ى البنزين اأو الديزل، اإذ 
 )V6( تتن����وع حمركات البنزي����ن بني حمرك 6 �ش����لندرات
�ش����عة 4.0 ل����رتات واملجه����ز ب����� 24 �ش����ماما DOHC مع 
 ،)VVT-i( تقنية توقيت ال�ش����مامات املتغ����ري املزدوج
وال����ذي ينتج طاق����ة مقدارها 271 ح�ش����اناً، وع����زم دوران 
يبلغ 38.9 كلغ-م، اأو حمرك 4 �ش����لندرات خطية �شعة 2.7 
ل����رت واملجهزة ب� 16 �ش����ماما DOHC م����ع تقنية توقيت 
ال�ش����مامات املتغ����ري امل����زدوج )VVT-i(، والذي ينتج 
طاق����ة مقداره����ا 164 ح�ش����اناً وع����زم دوران يبل����غ 25.1 

كلغ-م.
ويقرتن حمركا البنزين بناقل حركة متعدد االأو�ش����اع 
م����ن 6 �رصعات فائ����ق الذكاء يتم التحكم ب����ه اإلكرتونياً، مع 
اإمكان نقل احلركة ب�ض����كل تتابعي، والذي يتيح لل�ض����ائق 
تغي����ري ناق����ل احلرك����ة اإلى الو�ش����ع الي����دوي، االأم����ر الذي 
ُيعد خي����اراً مثالياً لتحقي����ق املزيد من التحك����م باملركبة، 
خ�شو�ش����ا خالل الظ����روف املناخية ال�ش����عبة. كم����ا تتوفر 

“تويوتا برادو” بناقلي حركة يدويني ب�5 و6 �رصعات.
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اأعلن���ت بوقات���ي ر�ش���ميا ع���ن ت�ش���ليم مه���ام الرئي�س 
التنفيذي ل� Stephan Winkelmann، املدير التنفيذي 
ال�ش���ابق لالمبورغيني، وق�شم اأودي �ش���بورت. يحل �شتيفان 
حم���ل Wolfgang D rheimer ال���ذي �ش���يتقاعد بنهاية 
العام اجلاري ليبداأ �ش���تيفان عمله يف املن�شب اجلديد بدايًة 

من االأول من يناير العام املقبل. يحمل �ش���تيفان على عاتقه 
مهم���ة ثقيلة كونه ي�ض���تبدل اأحد الرج���ال املهّمني يف تاريخ 
جمموعة فولك�س واجن، والذي كان م�ش���وؤوالً عن تطوير عدة 
�ش���يارات مهمة مثل بور����س بانامريا، كاي���ني، 911، واأخريا 

بوقاتي ت�شريون، وبنتلي بينتايجا.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
السنة العاشرة - العدد 3316 
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تيرين
بعد 7 �ضنوات من اإطالقها الناجح يف الأ�ضواق الأمريكية 
والعاملية ويف منطقة اخلليج، يتم ت�شنيع تريين اجلديدة 
يف اأمريكا ال�شمالية، وتكت�شب الن�شخة اجلديدة من �شيارة 
الكرو�س اأوفر املدجمة ت�ش���ميماً جديداً ب�ش���كل كامل من 
الداخل واخلارج مع توفرها مبحركني تريبو يج�شدان معامل 

القوة والديناميكية فيها.
وتغ���ريت مالمح  جي اإم �ض���ي تريين 2018 اخلارجية ب�ش���كل 
جذري، واكت�ضبت مقدمتها مالمح القوة والتميز بدءاً من ال�ضبك اأمامي اجلديد الأكرب م�ضاحة 
وامل�ض���ابيح LED االأمامية التي جاءت تعتمد على ت�ش���ميم مربع يحتوي على انحناءات من 
االأطراف متخذة ال�ش���كل )C(، ما مينح ال�ض���ائق اأعلى درجات و�ض���وح الروؤية اأثناء القيادة. 
واكت�ض���بت امل�ض���ابيح اخلليفة ال�ض���كل C املميز، وح�ش���لت تريين على �ش���ادمني اأمامي 

وخلفي جديدين، كما يظهر التغري يف انحراف �شقفها الريا�شي مع اخللفية.

إكسبديشن 2018

تيرامونت

بعد مرور عقد من الزمان، ح�شلت فورد اك�شبدي�شن 2018 
على تغيري كامل يليق بها نظراً لنجاحها العاملي، �شمل التغيري 
قائم���ة املحركات الت���ي تتوفر به���ا اك�شبدي�ش���ن، والتي كانت 

تتوفر �شابقاً مبحرك V8. يف اجليل اجلديد من اإك�شبدي�شن يرتبع 
عل���ى اأعلى خي���ارات املحركات حمرك V6 اإيكوبو�ش���ت ب�ش���عة 3.5 

ل���رتات الذي ينت���ج قوة تبل���غ 375 ح�ش���انا و 637 نيوتن-مرت من عزم 
الدوران كافية لتوّفر اأداًء قوياً لل�ض���يارة الكبرية. وجنحت فورد اإك�ضبدي�ض���ن 2018 يف حتقيق 

اأف�شل ا�شتهالك للوقود يف فئة �شيارات ال� SUV الكبرية متفّوقًة على جميع مناف�ضاتها بال ا�ضتثناء. 
ت�ش���تهلك فورد اك�شبدي�شن 8.5 كم/لرت، تاأتي بعدها �ش���يفروليه تاهو با�شتهالك يقدر ب� 8.0 كم/

لرت، ثم ني�شان اأرمادا ب� 6.8 كم/لرت، واأخرياً تويوتا �شيكويا با�شتهالك قدره 6.4 كم/لرت.

ت�ش���تعد �رصك���ة فولك����س واغ���ن االأملاني���ة لتق���دمي �ش���يارتها 
اجلديدة �شمن عائلة املركبات الريا�شية املتعددة اال�شتخدامات  
تريامون���ت للم���رة االأولى يف ال�رصق االأو�ش���ط، خالل م�ش���اركتها يف 
معر����س دبي الدويل لل�ش���يارات على اأن يت���م طرحها يف املنطقة 

ربي���ع العام 2018. وتع���د تريامونت اأولى مركب���ات فولك�س واغن 
املخ�ش�ش���ة للعائ���الت الكب���رية، مع ط���ول اإجمايل لل�ش���يارة يتخطى 

حاج���ز خم�ش���ة اأمت���ار، ومق�ش���ورة رحب���ة تت�ش���ع ل�ش���بعة ركاب. وتهدف 
فولك�س واغن من �ش���يارتها تريامونت، والتي حتمل ا�ش���م اأطل�س يف االأ�ش���واق 

االأمريكي���ة، اإلى دخول دائرة املناف�ش���ة على فئة املركبات املخ�ش�ش���ة للعائالت الكبرية، �ش���واء على 
�شعيد املق�شورة الرحبة، اأو معدالت االأداء وال�شعر التناف�شي. وتتوافر ال�شيارة بخياري حمركات: االأول 
رباعي االأ�شطوانات ب�شعة لرتين مع �شاحن توربو، والثاين �شدا�شي االأ�شطوانات يولد قوة 276 ح�شاناً.

الرميحي في ضيافة “منتدى البحرين للكتاب”

معرض “بال حدود” ألريج رجب بمركز الفنون 

يقيم منت���دى البحري���ن للكتاب ويف 
راب���ع فعاليات���ه الثقافية ق���راءة يف كتاب 
“ الب���رتول والتغيري االجتماعي يف اخلليج 
العربي “ للكاتب واالديب الكويتي الكبري 
حممد الرميحي و�ش���يقدم اللق���اء عبيديل 
عبي���ديل وذلك يوم الثن���ني املوافق 20 
نوفم���رب يف مت���ام ال�ش���اعة الثامنة م�ش���اء 
مبركز عي�ش���ى الثق���ايف.  واأ�ش���بحت دول 
اخلليج م�شتقلة بدءاً من اأوائل ال�شبعينات 
وتخل�ض���ت من النف���وذ الربيطاين املبا�رس 
الذي هيمن عل���ى املنطقة ملا يزيد قليالً 
على القرن ون�شف القرن. وكانت الكويت 
وال�ض���عودية قد �ضبقتا ذلك املوعد، فقد 
تخل�شت الكويت من املعاهدة الربيطانية 
ع���ام 1960، اأما ال�ش���عودية فقد كان كل 
ما يربطه���ا بريطاني���ا و�ش���واها اتفاقات 
اقت�ش���ادية وتفاهماً م�ش���رتكاً. واإزاء هذا 
الواق���ع كان ال بد له���ذه املنطقة “منطقة 
اخلليج” اأن ت�شهد تغريات على امل�شتوى 
وال�شيا�ش���ي.  واالجتماع���ي  االقت�ش���ادي 

خ�شو�ش���اً م���ع ب���روز دور الب���رتول الذي 
�ش���اهم كث���رياً يف تل���ك املتغ���ريات على 
جميع االأ�ش���عدة احلياتية للفرد وللمجتمع 
اخلليج���ي ككل. وهذا الكت���اب الذي كتب 
يف الن�ش���ف االأول من ال�شبعينات اأخذ على 
عاتقه اإلقاء بع�س االأ�شواء على التغريات 
وال�شيا�ش���ية  واالجتماعي���ة  االقت�ش���ادية 
والتي كان بع�ضها يف ذلك الوقت حنينياً. 
ويالح���ظ القارئ ب���اأن املوؤل���ف وملواجهة 
االأخطار املحدق���ة باملجتمع اخلليجي وجه 
من خ���الل كتاب���ه ه���ذه، دعوة اإلى �ش���يء 
م���ن االحتاد ب���ني دول اخللي���ج العربي ال 
ي�ش���تقيم االأمن والتنمية يف هذا اجلزء من 
الع���امل اإال به، فكانت دع���وة مبكرة حتقق 

ج���زء منها بقي���ام جمل�س التع���اون للدول 
العربي���ة يف اخللي���ج بع���د ذلك ب�ض���نوات. 
ومل تكن املطالبة نف�شها عند اخلاطر، بل 
كانت مطلباً م���ن القطاع الواعي نف�ش���ها 
عن���د اخلاطر، بل كانت مطلب���اً من القطاع 
الواع���ي الأبن���اء منطق���ة اخللي���ج وتقديراً 
منهم للمخاطر اجلمة التي تواجه اأبناء هذه 
املنطقة وم�شتقبلهم. وجتدر االإ�شارة اإلى 
اأن احلقائ���ق ال���واردة يف الكت���اب ما تزال 
ثابتة ي�رصف النظر عن التغيري يف االأرقام، 
فاحلقائ���ق القاعدي���ة م���ا زال���ت كما هي، 
لذل���ك فاإن عر�ش���ه من جدي���د للقراء بعد 
نفاد ثالث طبعات �ش���ابقة منه، قد يكون 

ذا فائدة.

�شمن فعاليات واأن�شطة هيئة البحرين 
للثقافة واالآث���ار يقام حاليا معر�س الفنانة 
البحريني���ة اأري���ج رج���ب، حتت عن���وان )بال 

حدود( يف مركز الفنون.
ويربز املعر�س نح���و 20 لوحة من اآخر 
الأعمال للفنانة اأريج رجب، وذلك من خالل 

�شرب اأغوار �شخ�شية االألوان الكامنة وطبيعة 
ال�ش���وء واحلركة. ومن خالل املعر�س تاأخذ 
الفنان���ة اأري���ج رج���ب املتلقني اإل���ى عوامل 
االألوان التكميلي���ة، وتتالم�س مع الهواج�س 
املرئية والالمرئية. وقد بداأت الفنانة اأريج 
رجب الر�شم يف �شٍن �شغرية، ودر�شت الفن 

يف جامع���ات بريطاني���ا، حيث ح�ش���لت على 
�شهادتني يف الر�شم ويف تاريخ الفن، ويعد 
هذا خام�س معار�شها املحلية، كما �شاركت 
يف ع���دد م���ن املعار����س يف دول خليجي���ة 
وبريطانيا. هذا و�ش���وف ي�ش���تمر املعر�س 

حتى 24 نوفمرب اجلاري.

• حممد الرميحي	 • اأحمد جا�شم 	

• اأريج رجب	

• عبيديل عبيديل 	

حمرر م�سافات
اأ�سامة املاجد

سند يدشن “أجمل مدينة” في معرض الشارقة للكتاب
�ش����من فعاليات معر�س ال�ش�ارقة 
ال���دويل للكتاب يف دورت���ه ) 36 (، وقع 
الكات���ب اإبراهي���م �ش����ند على اإ�ش���داره 
اجلديد لالأطفال واملعنون با�شم “اأجمل 
مدينة”، والكتاب عبارة ع�ن ق�شة مثرية 
وم�ش����وقة، حتك���ي ع�ن رحلة اكت�ش���اف، 
يطوف من خاللها بطل الق�شة بعدد م�ن 

املدن لكي يختار االأف�شل منها. 
في�ش���افر اأوالً اإلى “مدين���ة النط “ 
ويرى كل �ش���يء يف ه���ذه املدينة ينط، 
البيوت واحليوانات والنباتات والب�ش����ر 
كله���ا يف حالة نط م�ش����تمرة. في�ش���اب 
بالهلع ويقرر مغادرتها يف احلال، خمتاراً 
مدين���ة اأخ���رى وهي “مدينة الت�ش����لق”، 
بريا�ش���ة  من�ش����غل  ال���كل  لي�ش���اهد 
االأ�ش����بوعية  االإج���ازة  فف���ي  الت�ش����لق، 
يت�ش����لقون اجلب���ال واملرتفع���ات، اأم���ا 
يف االأيام العادية فيت�ش����لقون اأ�ش����جار 
النخيل واأ�ش�جار اللوز والرمان، في�شاب 
بطل الق�ش���ة باخلوف واال�ش���تغراب من 
ه�ذه املدينة العجيبة، ويقرر مغادرتها 
اإل���ى املدين���ة الثالث���ة، وه���ي “ مدينة 

اجل���ري “، وي�ش���اهد يف ه����ذه املدين���ة 
الكل يجري، الن�ش���اء والرج���ال والعجائز 
وال�ش���باب وال�ش���غار، فيقوم مبمار�ش�ة 
اجل���ري مثلهم، لكن���ه ي�ش���اب بالتعب 
واالإعي���اء ويقرر مرة ثالث���ة مغادرة هذه 
املدين���ة املتعبة دون ع����ودة.  وبعدها 
يخت���ار املدين���ة الرابع���ة وه���ي “مدينة 
الطريان”، وه�ذه املدينة ال تبدو غ�ريبة 
كمدينة النط اأو خميفة كمدينة الت�شلق 
اأو متعبة كمدينة اجلري. ولكن �ش����كان 
ه����ذه املدين���ة منغم�ش���ون يف اأحالمهم 

الوردي���ة، وه���م يحلم���ون لي���اًل ونه���اراً 
بالط���ريان، لكنه���ا جم���رد اأح���الم وم���ن 

ال�شعوبة حتقيقها على اأر�س الواقع. 
ويق���رر اله���رب م���ن ه���ذه املدينة 
خمتاراً املدينة اخلام�ش���ة وهي “ مدينة 
االأف���كار “، وهن���اك يكت�ش���ف جمموع���ة 
من االأ�ش�دقاء ي�ش���اركونه نف�س اأحالمه، 
ويرى اجلميع يف ه�ذه املدينة من�ش�غلون 
باالخرتاعات واالبتكارات والتفكري بكل 

ما هو جديد يف عامل االإبداع. 

• �شند خالل تد�شني الكتاب	

الفئة-E كابروليه الجديدة األيقونة المتفرِّدة للقيادة المكشوفة الحديثة

تتّوج مر�ضيد�س-بنز ال�ضنوات ال� 25 منذ طرح 
اإ�شدار  باإطالق  كابروليه   E-للفئة لها  ط��راز  اأول 
 E-الفئة “طراز  وه��و  االإط���الق،  عند  يتوفر  خا�س 
كابروليه للذكرى ال�شنوية ال� 25”، حيث ي�شتهدف 
�رصيحة املقتنني بعد مرور 25 عاماً على اإطالق اأول 
ياأتي  كابروليه،   E-الفئة مر�شيد�س-بنز  �شيارة 
اجل��ّذاب مب�ضتوى  الطراز  الأخ��ري من ه��ذا  الإ���ض��دار 
مقارنة  والذكاء  والرحابة  والراحة  االأناقة  من  اأعلى 
عائلة  �شمن  االأح���دث  ال�شيارة  وكونها  باأ�شالفه. 
جتمع  م��ر���ش��ي��د���س-ب��ن��ز،  م��ن  اجل��دي��دة   E-الفئة
الكابروليه ذات الأربعة مقاعد مع �ضقفها القما�ضي 
واأح��دث  احل�شي  النقي  الت�شميم  بني  الكال�شيكي 

التقنيات ومقومات الراحة للم�شافات الطويلة.
الت�شويق  رئي�س  تويت،  لينارت-مولر  ويقول 
واالت�������ش���ال، ���ش��ي��ارات م��ر���ش��ي��د���س-ب��ن��ز ال�����رصق 
“تعترب الفئة-E كابروليه اجلديدة ثالث  االأو�شط: 
مر�شيد�س-بنز  الفئة-E من  عائلة  واأحدث فرد يف 
بحرية  لال�شتمتاع  املثالية  ال�شيارة  اإنها  باملنطقة. 
 - مطلقة  واأناقة  ورق��ي  براحة  املك�شوفة  القيادة 

ولي�س هناك جتربة للقيادة ت�شاهيها بتاتاً”.

تصميم ينبض باألناقة والذكاء
 E-الفئة تبدو  القما�ضي،  ال�ضقف  فتح  عند 
كوبيه،   E-الفئة �ضيارة  ت�ضبه  مبالمح  كابروليه 
الروابط  وتتجلى  نف�ضها.  املعرّبة  الن�ضب  وُتظهر 
الوثيقة لكال الطرازين بطريقة مماثلة عرب الت�شميم 
وا�ضحة  بخطوط  الأ�ضطح  على  تركيز  مع  النقي، 
امل�ضاواة،  وذكاء على قدر  وباأناقة  واأ�ضكال ح�ضية. 
واخل�ضائ�س  الأن��اق��ة  جوانب  الت�ضميم  لغة  متّثل 
الذكية. اإنها ما يعطي الكابروليه مالحمها واإطاللتها، 
وير�ضم �ضخ�ضيتها املتفّردة - وعلى وجه التحديد 

عندما يكون ال�شقف القما�شي مفتوحاً.
طرفها  خ��الل  من  الكابروليه  حيوية  وتتجلى 
الفتحات  ذات  امل��ربد  �ضبكة  مع  الالفت  الأم��ام��ي 
االأملا�شية مبو�شعها املنخف�س والنجمة يف الو�شط، 
 LED بتقنية  الأداء  فائفة  الأمامية  وامل�ضابيح 
الأطياف  متعددة  الأمامية  امل�ضابيح  اختيارياً  )اأو 
LED بدقة عالية(، وغطاء املحرك االأمامي املمدود 
فتحها  ميكن  جانبية  ونوافذ  ب��ارزة،  انتفاخات  مع 
مذهل  بتناغم  القما�شي  ال�شقف  وين�شاب  بالكامل. 
وتتباهى  الرجولية.  باإطاللته  اخللفي  الطرف  نحو 
ال�ضيارة ذات املقاعد الأربعة ب�ضخ�ضيتها الريا�ضية 

وامل�ضابيح  واملنحوتة،  املفتولة  اأكتافها  بف�ضل 
والنحيفة  قطعتني  م��ن  املكّونة   LED اخللفية 
امل�ضابيح  ت�ضتح�رس  ذلك،  اإلى  وبالإ�ضافة  للغاية. 
حمّرك  لوهج  �ضاطعة  �ضورة  الأذه���ان  يف  اخللفية 
اخللفية  امل�ضابيح  ت�ضدر  جديدة،  وكميزة  نفاث. 
مغادرته  اأو  اق��رتاب��ه  عند  لل�شائق  خا�شاً  ���ش��وءاً 
ي�ضبح  مفتوحاً،  ال�ضقف  يكون  وعندما  ال�ضيارة. 
وا�شحاً  والداخلي  اخلارجي  الت�شميم  بني  االن�شجام 
للعيان، ويظهر ذلك ب�ضورة فريدة عرب التفا�ضيل 
عالية اجلودة. ويزدان �شكلها اخلارجي من االأملنيوم 
غري  باالأملنيوم   AMG ت�شميم  )ياأتي  امل�شقول 
جمل�س  دول  يف  االأ�شا�شية  التجهيزات  �شمن  الالمع 
االأمامية  الدعامة  على  اإطار  مع  اخلليجي(،  التعاون 
ب�شندوق  حتيط  عري�شة  طالء  وطبقة   ،A-pillar
ال�شقف القما�شي. ويندمج امل�شباح الثالث للفرامل 

بغطائه ال�شفاف مع االإطار بتنا�شق مذهل.
يتوفر ال�ضقف القما�ضي الذي يفتح اأوتوماتيكياً 
ال��داك��ن،  البني  ب��ال��ل��ون  مميز  وب�����ش��وت  بالكامل 
واالأزرق الداكن، واالأحمر الداكن اأو االأ�شود. وت�شاهم 
بنية ال�شقف متعددة الطبقات مع م�شتويات العزل 
الفائقة يف تقليل ال�شو�شاء ب�شبب الرياح والقيادة، 
مما يجعل االأمر اأ�شهل على الركاب ل�شماع بع�شهم 
عالية.  ب�رصعات  القيادة  عند  حتى  البع�س، 
اإيجابياً كذلك  تاأثرياً  القما�شي  ال�شقف  ولبنية 
عندما يتعلق االأمر براحة الطق�س، وت�شاهم يف 

جعل الكابروليه منا�شبة طوال اأيام ال�شنة.
يتوافق  كابروليه،   S-الفئة وح��ي  وم��ن 
عالية  املعايري  مع  اأي�شاً  القما�شي  ال�شقف 
العملية.  واجلوانب  املتانة  حيث  من  اجل��ودة 
20 ثانية  اإذ ميكن فتحه وغلقه بالكامل خالل 
عند القيادة ب�رصعات ال تتجاوز 50 كيلومرتا يف 

ال�شاعة. 



الإعالنات  قواعد  ت�شديد  “غوغل” تدعم 
ال�شيا�شية على الإنرتنت

قال���ت �رشك���ة غ�غل مل�س�ؤويل �لنتخاب���ات �لأمريكية يف خط���اب �طلعت عليه روي���رز �إنها “تدعم 
بق�ة” ت�سديد ق��عد �لإعالنات �ل�سيا�سية على �لإنرنت يف �إطار جه�د مكافحة “�لنتهاكات و�لتدخالت 
�لأجنبي���ة” يف �لنتخابات. ويتيح �لقان����ن �لأمريكي لكيانات �أجنبية �لإعالن ع���ن م��س�عات معينة �إذ� 
ك�سف���ت عن مثل هذ� �لإنفاق لكن���ه مينعها من �لتدخل يف �لنتخابات. وقدم���ت غ�غل يف �خلطاب ي�م 
�خلمي�س رده���ا �لر�سمي على مناق�سات جلنة �لنتخابات �لحتادية. وكتبت �ل�رشكة يف خطابها “يجب �أن 
نعمل معا �لآن �أكرث من �أي وقت م�سى من �أجل حت�سني �ل�سفافية وك�سف �لنتهاك و�لتدخل �لأجنبي يف 

�لنتخابات �لأمريكية و�لت�سدي له”.
وهذ� تغري جذري عن م�قف “غ�غل” يف عام 2010 عندما �سعت ال�رشكة لإعفاء م�ؤكد من �رشط يلزم 
بالك�س���ف عن ه�ية م�سرتي الإعالن. ومل تت��سل اللجنة اآنذاك لت�افق ب�ساأن الإعفاء. وتطالب “غ�غل” 

�للجنة �لآن بت��سيع نطاق ق��عد �لك�سف لت�سمل �لإعالنات �لتلفزي�نية و�ملطب�عة. 

ثغرة يف الرتميز تعر�ض ماليني الهواتف لالخرتاق

الأطفال دون اخلام�شة يف حاجة اإلى حبوب الفيتامينات
ك�سفت در��سة م�سحية حديثة يف بريطانيا 
اأن اأغلب الآباء ل يعرف�ن اأن تقدمي العقاقري 
�لطبي���ة �لتي حتت����ي على فيتامين���ات �إيه و 
�سي ودي �أمر ����رشوري لالأطفال بني 6 �أ�سهر 

و5 �سن��ت.
�لربيطاني���ة  �ل�سح���ة  وز�رة  وتن�س���ح 
امل�اطن���ن ب����رشورة اإعط���اء اأطفالهم حب�ب 

�لفيتامينات �ملتن�عة ب�سكل ي�مي.

 6 ب���ني  �لأطف���ال  �أن  �ل����ز�رة  وت��س���ح 
�أ�سه���ر و5 �سن�����ت يحتاج����ن �لت���زود بهذه 
يف  �سحته���م  عل���ى  حر�س���ا  الفيتامين���ات 

�مل�ستقبل.
وك�سف باحث�ن يف ويلز �أن 30 % من الآباء 
مل يح�سل����ا على اأي ن�سيح���ة من املخت�سن 

بتقدمي هذه �حلب�ب لأطفالهم �أبد�.
كم���ا �أن 64 % من الآب���اء الذين �سملتهم 

عين���ة البح���ث اأك���دوا اأنه���م مل يقدم����ا هذه 
�لفيتامينات لأطفالهم ول� مرة و�حدة.

ولطامل���ا كانت ه���ذه ت��سية م���ن جانب 
�ل�سلط���ات �لربيطاني���ة من���ذ و�فق���ت عليها 
جلنة �ل�س�ؤون �ل�سحية مطلع ت�سعينات �لقرن 

�ملا�سي.
وكان هدف �لباحثني يف ويلز من �لدر��سة 
الأخ���رية معرفة م���دى اطالع الآب���اء على هذه 

الأ�سخا����ص  اآراء  وا�ستطلع����ا  املعل�م���ات، 
�لبالغ���ني �ملر�فقني لالأطف���ال يف �ثنتني من 

م�ست�سفيات �س��نزي.
وق���ال �لباحث����ن �إن �أب���رز �سبب���ني لعدم 
تقدمي الآب���اء عقاقري الفيتامينات لأطفالهم 
ه���� اأنهم مل يعرف�ا باأن الأم���ر �رشوري واأنهم 
ظن����� �أن �لتغذي���ة �ل�سحي���ة فق���ط �أمر كاف 

للحفاظ على �سحة اأطفالهم.

الفاتيكان يحظر
 بيع ال�شجائر 

قال متحدث ي�م �خلمي�س �إن �لبابا فرن�سي�س 
اأمر بحظ����ر بيع ال�سجائر داخل الفاتيكان بدءا من 
الع����ام املقبل لعتبارات تتعل����ق بال�سحة. وقال 
�ملتح����دث جريج ب����ريك يف بي����ان “�لد�فع ب�سيط 
ج����د�: �لفاتيكان ل ميكنه �أن يتعاون مع عادة من 

�ل���سح �أنها ت�رش ب�سحة �لنا�س”. 
وا�ست�سه����د املتح����دث باإح�س����اءات منظم����ة 
يف  �لتدخ����ني  ت�سب����ب  ع����ن  �لعاملي����ة  �ل�سح����ة 
وف����اة �أكرث م����ن 7 مالي����ني �سخ�����س �سن�يا على 
م�ست�ى العامل. وتب����اع ال�سجائر باأ�سعار خمف�سة 

للم�ظفني و�ملتقاعدين يف �لفاتيكان.
 وُي�سمح للم�ظفن يف الفاتيكان ب�رشاء 5 
عب��ت حت�ي كل منه���ا 10 علب من ال�سجائر 

كل �سهر. 

اأمريكية تخ�ش��ر دعوى 
�شدرها” “تعرية 

�أعلن���ت حمكم���ة �أمريكي���ة  �أنه ميك���ن ل�لية 
اإيلين����ي فر����ص تطبي���ق اأمر يحظر عل���ى الن�ساء 

ك�سف �سدورهن علنا. 
ووافقت هيئة حمكمة ال�ستئناف يف الدائرة 
�ل�سابعة مبدين���ة �سيكاغ� �مل�ؤلف���ة من 3 ق�ساة 
باأغلبية قا�سي���ني مقابل قا�س و�حد على رف�س 
ا�ستئن���اف قدمت���ه ام���راأة، ُفر�ست عليه���ا غرامة 
ب�سبب تعرية �سدره���ا يف “�لي�م �ل�طني لتعرية 
�ل�س���در”. و�عر�ست �لقا�سي���ة �لر�ف�سة للحكم 
عل���ى ق���ر�ر �لأغلبي���ة “املت����رشع” بامل��فقة على 
قان����ن قالت �إنه ق���د يعك�س “حتي���زا قائما منذ 
فرة ط�يلة” اإزاء الطريقة، التي يجب على املراأة 

اأن تظهر بها يف الأماكن العامة.

ق���ي���ود ع���ل���ى م��ق��اط��ع 
لالأطفال “يوتيوب” املوجهة 

اأكدت �رشكة ي�تي�ب، التي ُت�رشف على امل�قع 
ال�سهري لتب���ادل ملفات الفيدي���� عرب النرتنت، 
�أنه���ا �ستفر�س قي����د� على �ملقاط���ع �مل�س�رة 
التي ُتظهر �سخ�سيات الأطفال يف م�ساهد عنيفة 
�أو جن�سي���ة �إذ� ��ستك���ى منه���ا �مل�ساهدون. وكان 
�مل�ق���ع قد من���ع هذه �لفيدي�ه���ات من حت�سيل 
�إير�د�ت عل���ى �لإعالنات. وقال���ت “ي�تي�ب” �إن 
لديه���ا فريقا “م���ن الآب���اء امللتزم���ن بتح�سن 

تطبيقاتنا وتقدمي ذلك يف �لإطار �ل�سحيح”.
و�أ�ساف���ت “ي�تي����ب” �أنها �ست�س���ع قي�د� 
تتعلق بال�س���ن على م�ساهدة ه���ذه الفيدي�هات 
�إذ� ��ستك���ى منه���ا �مل�ساه���دون حت���ى ل يت�سنى 

م�ساهدتها ملن هم �أقل من 18 عاما.
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ح���ذرت �رشك���ة �أبث�ريت���ي �ملتخ�س�سة يف �أمن �لإنرن���ت ي�م �خلمي�س م���ن �أن خطاأ ترميز 
ب�سيط���ا يف 685 تطبيق���ا على �لأقل يعر����س �ملاليني من م�ستخدم���ي �له��تف �لذكية خلطر 

ت�سفري بع�ص مكاملاتهم ور�سائلهم الن�سية من قبل قرا�سنة.
وقال �سي���ث هاردي مدير البح�ث الأمنية يف اأبث�ريت���ي اإن مط�رين قام�ا بطريق اخلطاأ 
برتميز اعتم���ادات ت�سمح بالدخ�ل اإلى ر�سائل ن�سية ومكاملات وخدمات اأخرى تقدمها �رشكة 
ت�يلي�. وقال اإن قرا�سنة ميكنهم الدخ�ل اإلى تلك العتمادات با�ستعرا�ص الرمز يف التطبيق 

ومن ثم ميكنهم �لدخ�ل �إلى بيانات �أر�سلت عرب تلك �خلدمات.
وتت�سمن التطبيقات املت����رشرة تطبيق )اإيه.تي اآند تي نافيجيت�ر( واملثبت �سلفا على 
كثري من اله�اتف التي تعمل بنظام اأندرويد واأكرث من 12 تطبيقا لتحديد امل�اقع اأ�سدرتها 
�رشكة تيليناف. ومثل تلك �لتطبيقات مت تثبيتها ح��يل 1810 ملي�ن مرة على ه��تف تعمل 

بنظام اأندرويد وعدد مرات غري معل�م على اأجهزة اأبل تعمل بنظام )اآي.اأو.اإ�ص(.

اأزي��اء راقي��ة

م�ديل ت�سارك يف عر�ص لالأزياء الراقية خالل اأ�سب�ع امل��سة يف بكن )غيتي(

    تحت السيطرة
بالرغم مما ت�سببه احلرائق من اأ�رشار  واآلم، وخ�ف وذعر يت�سلالن اإلى القل�ب مع ت�ساعد 
ك���رات اللهيب وكت���ل الدخان، اإل اأن احلريق الذي اندلع م�ساء اأم����ص الأول اإثر انفجار يف اأحد 
اأنابي���ب النفط حمل يف طياته ج�انب اإيجابية يحجب بريقها وهج النريان التي اأ�ساءت �سماء 

قرية ب�رى واأ�سعلت يف قل�بنا القلق.
فكم���ا تعرف معادن النا�ص عند ال�سدائ���د، اأظهر هذا احلادث معدن رجال الدفاع املدين 
الذي���ن متكن�ا، بالتعاون مع فريق الأمن وال�سالمة ب�رشكة بابك�، من ال�سيطرة على احلريق يف 
زمن قيا�سي، اأظهروا خالله ا�ستجابة �رشيعة وا�ستعدادا عاليا منذ اللحظة الأولى للحريق حتى 

اإخماده دون اأن ي�سفر، بف�سل اهلل، عن اأية خ�سائر ب�رشية.
مل يق���ف النجاح عند هذا احلد، بل امتد اإلى اجلانب التنظيمي، اإذ مت تفعيل خطة ف�رية 
لإجالء واإي�اء �سكان املنطقة املحيطة مب�قع احلريق ووفرت لهم اأ�سكال الرعاية كافة، فيما 
قام���ت ال�رشطة بتاأمن منازل الأه���ايل وانتقالهم مبا ي�سمن �سالمته���م وحماية ممتلكاتهم، 

بينما ت�لت الإدارة العامة للمرور تنظيم حركة ال�سري يف املناطق املحيطة.
ه���ذه اجله�د التنظيمية الناجحة، التي اأ����رشف عليها وزير الداخلية الفريق الركن معايل 
ال�سي���خ را�س���د بن عبداهلل اآل خليفة بنف�سه من م�قع احل���ادث، تبعث ر�سالة وا�سحة يف اأكرث 
م���ن اجت���اه؛ اأول اإلى من ي�سمر ال����رش بالبحرين ويحيك لها امل�ؤام���رات، وثانيا اإلى املراقبن 
واملهتم���ن يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة، وثالثا اإل���ى امل�اطنن واملقيمن والزائرين يف 

اململكة؛ مفادها اأن “كل �سيء حتت ال�سيطرة”.
وزي���ر الداخلية اأكد اأن احلريق عمل تخريبي ياأتي �سمن الأحداث الإرهابية التي تتم عرب 
ات�س���الت وت�جيهات مبا�رشة من اإيران، فكان التعامل الحرتايف مع احلدث اأبلغ ر�سالة ميكن 
ت�جيهه���ا لأعداء ال�ط���ن، بالفعل ل بالق�ل؛ ب���اأن البحرين �ستظل بحكم���ة قيادتها وعزمية 

رجالها �ساخمة ل يهزها �إرهابكم ول تعييها م�ؤ�مر�تكم.
 معدن نفي�ص اآخر ملع بريقه يف ال�قت الع�سيب؛ �سعب البحرين الذي يثبت يف كل حمنة 
ت�اده وتراحمه وتعاطفه، وي�ؤكد يف كل م�قف متا�سكه ووحدته وطيب خ�ساله، ويت�سح هذا 
جليا يف الر�سائل التي تلقتها “�لبالد” بعد �ساعات من اندلع احلريق، اإذ جاء يف اأحدها: “نحن 
اأهايل الرفاع نرحب با�ست�سافة اأهلنا بقرية ب�ري ونق�ل لهم اإذا ما �سالتكم بي�تنا ن�سيلكم 
ف����ق ر��سنا”، فيما عر����ص �ساحب اإحدى ال�رشكات تبديل اأب����اب كراجات املنازل املت�رشرة 
باملج���ان. وهكذا ت�ؤكد البحرين ق�تها ومنعتها وتطمئ���ن اأ�سدقاءها وتك�سف عجز اأعدائها، 
وعندم���ا ت�اجه م�قفا �سعبا تخ���رج منه باإذن اهلل اأق�ى، “وع�س���ى اأن تكره�ا �سيئا وه� خري 
لك���م”.. ن�ساأل امل�لى عز وج���ل اأن يحفظ البحرين و�سعبها من كل مك���روه، واأن يدمي عليها 

نعمة �لأمن و�لأمان.

أيمن همام
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@albiladpress.com
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع م�ج البحر من قدم �إلى 3 وي�سل من 
3 �إلى 6 �قد�م يف عر�س �لبحر. درجة �حلر�رة 

العظمى 30، وال�سغرى 21 درجة مئ�ية.

�لطق�س معتدل ب�جه عام مع بع�س 
�ل�سحب وت�ساعد �لتربة يف بع�س 

املناطق يف وقت لحق.

الرياح �سمالية �إلى �سمالية غربية من 5 
�إلى 10 عقد وتزد�د �رشعتها من 13 �إلى 
18 عقدة لت�سل من 20 �إلى 25 عقدة.
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